
 

 

 

 

 

 

 رئیس مجلس النوابدولة 

 األستاذ نبیھ بري المحترم

 

من نظام مجلس النواب نتوجھ إلى الحكومة بالسؤال 124عمالً بأحكام المادة 
 . اآلتي، آملین الجواب علیھ ضمن المھلة القانونیة
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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 األستاذ سعد الحریري المحترم

 

 

 فع الحد األدنى للرواتب واألجور في مصلحة سكك الحدید والنقل الُمشتَركر :الموضوع

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم یرمي إلى رفع الحد األدنى للرواتب  25/4/2019بتاریخ 

المستخدمین فیها وٕاعطاء زیادة  واألجور في مصلحة سكك الحدید والنقل الُمشتَرك وتحویل رواتب

 غالء معیشة لمتعاقدین واألجراء لدیها.

رات هذه الجلسة صرَّح بأن: علي حسن خلیلوأثناء تالوة وزیر المالیة  وزیر األشغال أوضح 	« لمقرَّ

أن كل النقاش حول سكة الحدید یتعلق بتسعة موظفین یقومون بأعمال إعداد الملفات حول 

على السكة. وهو تقدَّم بتقریر ذكر فیه أنه بخصوص معاشات هؤالء الموظفین المخالفات التي تقع 

كثر أاالعتداءات ببعض األماكن یعادل  التسعة، فما تم توفیره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع

 » مما سیتم قبضه من قبلهم



مبروك « بما یلي: عبر " تویتر" یوسف فنیانوسوبالتاریخ عینه غرَّد وزیر األشغال العامة والنقل 

إقرار السلسلة للعاملین في مصلحة سكك الحدید والنقل المشترك ومن بینهم المستخدمین التسعة في 

 ».سكك الحدید

ولما كان من الثابت أن سكك الحدید قد أصَبَحت من الماضي السحیق في لبنان ولم یُعد لها من 

عة عاملین في مالكها سیستفیدون من وجود على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإنه یوجد تس

زیادة أجورهم وفقًا لمشروع المرسوم المذكور أعاله وفق ما صرَّح به وزیري المالیة واألشغال العامة 

ر فیه هذه الزیادة على النحو الُمبیَّن  والنقل، علمًا أن هذا األخیر تقدَّم بتقریر إلى مجلس الوزراء ُیبرِّ

 أعاله.

تفاء أي وجود لسكك الحدید على أرض الواقع، قد تقدَّمت بتاریخ ولما كنت وفي ضوء ان

 14/4/1961تاریخ  6479باقتراح قانون یرمي تعدیل القانون المنفذ بالمرسوم رقم  28/2/2019

ید والنقل المشترك بحیث ُتصِبح "مصلحة النقل وتعدیالته المتعلِّق بإنشاء مصلحة سكك الحد

عه ووسائله، وهذا ما یسمح باإلستفادة من عامِلْي سكك الحدید في جمیع وتتواله بجمیع أنواالُمشتَرك" 

 مجاالت النقل المشترك لقاء ما یتقاضونه من أجور.

 

 لذلك

ه إلى الحكومة وتحدیدًا إلى دولة رئیس مجلس الوزراء ووزیر األشغال العامة والنقل،  أتشرَّف بأن أتوجَّ

 باستجوابي هذا وأسأل: 

في سكك الحدید؟؟؟ ومن هي الجهة التي تولَّت تعیینهم وفي أیَّة  كم هو عدد العاملین -1

 تواریخ؟؟؟

 ما هي األعمال والمهام التي یمارسها تحدیدًا هؤالء العاملین؟؟؟ -2

ة قیام عاملي سكك الحدید بإعداد الملفات حول المخالفات التي تقع علیها  -3 وعلى فرض صحَّ

: فما هي الوسائل 25/4/2019الوزراء في وفق ما صرَّح به وزیر المالیة إثر جلسة مجلس 

واإلمكانیات الُمتاحة لدیهم للقیام بهذه المهمة ؟؟؟  وكیف وفََّرت هذه الملفات تقدیم دعاوى 



من ِقَبل الدولة طالما أن أي ملف یوثِّق ُمخالفة یقتضي أن ُیتاَبع بموجب دعوى أمام القضاء 

ات في بعض األماكن ال سیَّما أن منِطق المختص ؟؟؟ وكیف َمَنَعت هذه الملفات اإلعتداء

األمور یفِرض تنظیم هذه الملفات بعد حصول المخالفة ال قبلها فضًال عن أنه لم ُیلَحظ 

للعیان أي تراُجع في نسبة المخالفات والتعدیات على سكك الحدید؟؟؟ وفي ُمطَلق األحوال 

الذي قدَّمة إلى مجلس الوزراء  هل باإلمكان اإلطالع على تقریر وزیر األشغال العامة والنقل

 في الجلسة المذكورة أعاله حول الجدوى من زیادة أجور العاملین في سكك الحدید؟؟؟

هل أن لدى الحكومة خطَّة ما إلعادة العمل بسكك الحدید؟؟؟ وللقیام بخطوات جدیَّة لرفع  -4

وقَّع لمالحظة التعدیات والمخالفات عنها ؟؟؟ وفي حال اإلیجاب ما هو المدى الزمني المت

 نتائج ملموسة في هذا المجال؟؟؟. 

 6479ما هو رأي الحكومة باقتراح القانون الرامي إلى تعدیل القانون المنفذ بالمرسوم رقم  -5

وتعدیالته الُمتعلِّق بإنشاء مصلحة سكك الحدید والنقل الُمشتَرك،  14/4/1961تاریخ 

 الُمشار إلیه أعاله؟؟؟ 

 

 

 وعلیه،

تكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا اإلستجواب إلى الحكومة للجواب علیه فإني آمل من دول

من النظام الداخلي لمجلس النواب، لُیصار في ضوئه إلى  132خالل المهلة الُمحدَّدة في المادة 

 اتخاذ الموقف الُمناِسب.

 

 وتفضلوا بقبول اإلحترام                                                                           

 النائبة بوال یعقوبیان                                                                             

7/5/2019    


