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 ؟"هيئة الّتنسيق الّنقابّية"من هي  -1

اّلتي تدعو المدارس واإلدارات العاّمة في لبنان إلى اإلضراب اليوم، من كّل الهيئات الّنقابّية " هيئة الّتنسيق الّنقابّية"تتألف 
القطاع العام، ورابطة األساتذة  الممثِّلة للمعّلمين في القطاعين الّرسمي والخاص باإلضافة إلى الّرابطة الممثلة للموظفين في

 .شارك األساتذة الجامعييون في بداية الّتحرك ثم انسحبوا بعد أن ُأقّرت مطالبهم. الجامعيين في لبنان
 ماهي مطالب الهيئة؟-2
. قرارها قانوًناواّلتي أقرتها الحكومة إلى مجلس الّنواب إل( وضمنها زيادة غالء المعيشة)تحويل سلسلة الّرتب والّرواتب المعّدلة -

 .وهي تطال المعّلمين في القطاعين الّرسمي والخاص وموّظفي القطاع العام
توفير المداخيل الخاّصة لتغطية الكلف اّلتي تفرضها الّسلسلة من ضرائب على الّريوع المصرفّية والعقارّية واألمالك البحرّية  -

 .ضرائب إضافّية تطال الّطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدم فرض... والّنهرّية، ووقف الهدر والفساد والّسرقات
د يوماً عن مطلبها في فإن الهيئة لم تح  »وبحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، عضو هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب، 

تفاع األسعار، ، وهو آخر تصحيح قانوني لألجر، واجراء حساب لمؤّشر ار6991ملف تصحيح األجور، اي العودة إلى عام 

، وتصحيح األجور على هذا األساس، مع حسم الزيادة المقطوعة غير القانونية التي أعطيت عام %611الذي بلغ اكثر من 

 "ألف ليرة، وضم بدل النقل الى صلب األجر 811، وهي عبارة عن 8112

 1991ما الّزيادات اّلتي حصل المعّلمون عليها من بعد  -3

 .زيادة مقطوعة لم يتّم على أساسها تعديل سلسلة الّرتب والّرواتب. ل.ل 811111:  2002 -

 .درجات 5,4نال أساتذة الّتعليم الثّانوي فقط زيادة : 2010 -

 (8161سنة  ذنمع مفعول رجعي م.)درجات 5,4 نال المعّلمون من الفئة الّرابعة: 2011 -

 .عن كّل يوم عمل ل.ل2111إلى . ل.ل1111كما ُعِدل بدل الّنقل خالل هذه الفترة من  -

 ما هي سلسلة الّرتب والّرواتب؟ وكيف تطّورت بعد الّزيادات المذكورة آنًفا؟ -4

 :تتأّلف سلسلة الّرتب والّرواتب من
 .الّدرجات اّلتي يستحّقها المعّلمون دورًيا بعد انقضاء سنتي خدمة+ الّراتب األساسي  -

 ل.ل 6121111 :(حملة اإلجازات)الّراتب األساسي للفئة الثّالثة
 ل.ل115111( مون من غير حملة اإلجازاتالموظفون والمعلّ ) الّراتب األساسي للفئة  الّرابعة

 .ل.ل21111و . ل.ل01111تتراوح الّدرجات بين  -

N.b. :-  يرتفع الّراتب األساسي عند إعطاء زيادة غالء معيشة. 
 6991آخر تعديل للسلسلة كان سنة  -


