
 

 
  
 

اخيراً قانون لهيئة مستقـلـة      :  التعليم العالي 
 لضمان الجودة

 أنين األهل يرتفع من أسعار الكتب المستوردة
" تطنيـش " ن  / ات الثانوي يستنكرون  / متعاقدو

 والمباالة الحكومة
لقاء في بكركي لحّل مشكلة رواتب معلـمـي         

 المدارس الكاثوليكية
زيادة االقساط في المدارس الخاصة آتية آتية       

 !آتية

تراجع .. اإلقبال على  المدارس الخاصة شماالً 

25% 
 " الرسمي"بدء توزيع الكتاب المجاني في 

في بيروت تحتفل ببدء سنتها " األميركية"

 148الجامعية الـ

 

 

 

خطة مطلبية لخدمات الطوارئ في 
 المستشفيات الرسمية

 تحذر من   الخاصةنقابة أصحاب المستشفيات    
   التأخير في تسديد مستحقاتها

تتحرك بالتوازي مع الـهـيـئـات     "  التنسيق" 
 االقتصادية والمطالب مختلفة  

: اللجنة الفرعية لسلسلة الرتب والرواتب      
ضريبة تصاعدية على اليانصيب وشركات       

 االمتياز
ن احتجاجاً على     /ات يصعدون  /المياومون
 " ترايكوم"التمديد لـ

ثلث سكان لبنان بال أي تغطية      :  وزير االعالم 
 صحية 

 تطالب بحقوقها " الضمان"نقابة مستخدمي 
 مأساة صحية تنتظر موظفي الدولة

 الدمج االجتماعي للمعوقين إلى الوراء در
" األونروا"إضراب شامل في مؤسسات 

 "البارد"احتجاجاً على إلغاء خطة الطوارئ في 
 ألف فلسطيني 45": النهار"لـ" األونروا

 ن من سوريا /نزحوا

 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من 316
 "البارد"إعمار 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 عدوى االستقطاب الطائفي تتفشى وتنتقل من قانون االنتخاب الى الملكية الخاصة والوظائف العامة

 راصد الحقوق االجتماعية
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تعاظمت في السنتين الماضيتين ظاهرة مثيرة للقلق، تمثلت بالدعوات الى الدفاع عن حقوق الطوائف على                  
، "حركة االرض "اخر تلك الظواهر ما تناولته الصحف المحلية من خبر تأسيس جمعية باسم              .  مستويات مختلفة 

، بالتصدي  )1080 ، بيان علم وخبر رقم       27 ، عدد    2013-6-  20تاريخ  (والتي تعنى  وفقاً للجريدة الرسمية       
المساهمة في التصدي للتغيير    "وقد نص البند االول من غاية الجمعية على          .  للبيوعات في اراضي المسيحيين   

العمل على منع بيع اراضي المسيحيين عبر التوعية وعقد            "، والبند الثاني، على      "الديموغرافي في لبنان  
، علماً ان كل ما     "المساهمة في الدفاع عن الوجود المسيحي في اراضيهم      "، اما البند الرابع فنص على  "المؤتمرات
في نظام الجمعية، مخالف من حيث المبدأ للدستور والقانون، كما سنبين           "  منع بيع أراضي المسيحيين   "ورد حول   

 .الحقاً
وذلك في مناطق    سبب وجودها، بتنامي حركة بيع اراضي المسيحيين لغير ابناء الطائفة،         "  حركة االرض "تبرر  

مختلفة من لبنان، من عكار، الكورة، البترون، جبيل، كسروان، مروراً بالمتن وبعبدا وعاليه والشوف وجزين                
كما تجدر االشارة هنا الى النزاعات       .  ووصوالً الى حاصبيا ومرجعيون والنبطية والزهراني والبقاع بكافة مناطقه 

الحادة، على ملكية االراضي الحاصلة في منطقة القاع، خصوصاً ان التعديات تطال جميعها ابناء بلدة عرسال                 
 ".رعايا الطوائف"المتاخمة لها، وكذلك في بلدة السا وغيرها من مناطق العيش المشترك بين 

ـ        البناء اللبنانيين من   "  بيع أراضي المسيحيين  جريمة  "وقد وصفت تلك البيوعات، بحسب المعنيين بالموضوع، ب
الطائفتين الشيعية والسنية، وكذلك الى الفلسطينيين والخليجيين، مع المالحظة ان احدًأ لم يعترض لبيع االراضي               

المساحات التي باعها   «وقد تناقلت اوساط االطراف المعترضة دراسة تفيد ان           .  لالجانب من غير المسلمين   
 33 الى   2012 وحتى نهاية نيسان     2007-1-1المسيحيون الى المسلمين، لبنانيين وعربا، وصلت من تاريخ         

 ماليين متر مربع تم االستيالء عليها بطريقة او باخرى، اي ما مجموعه              108مليون متر مربع، اضافة الى      
 . فقط من مساحة لبنان االجمالية% 1.34، و2 ك141
ال شك فيه، ان اثارة ذلك الموضوع من الزاوية الطائفية الضيقة، ليس صدفة او امراً منعزالً خصوصاً انه                   ا  وم

، "االرثوذوكسي"يترافق مع طروحات ومشاريع سياسية طائفية اخرى مثل ما سمي بمشروع قانون االنتخاب                
ها، كما يندرج في ذلك     /ة من مذهب معين الئحة تضم نواب من مذهبه         /الذي يعتمد على انتخاب كل مواطن     

المنحى االنزالقي، جملة من االنتقادات التي وجهت لوزارت الزراعة، الصحة والتربية، والمتعلقة بما سمي                
 .بالتوظيفات العشوائية، والتي اثير بعضها خالل لقاء لجنة المتابعة والتنسيق النيابية المنبثقة من اللقاء الماروني"

واالكيد ان ما يحصل يؤشر الى حدة االستقطاب السياسي والتسعيير الطائفي الذي تغذيه االطراف السياسية بكافة                
اطيافها الرئيسية، مدعومة من المرجعيات الدينية، والى تناقض صارخ مع مضمون الدستور اللبناني الذي وان                
يشدد على عدم المساس بميثاق العيش المشترك، يكرس بشكل واضح الحقوق الفردية والمساواة بين اللبنانيين                 

 )11.تتمة ص( .واللبنانيات

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



2ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2ـ�ـ� �ـ   ا � و ل     0 1 3 

 متعثرة، رفض تسجيل الفقراء شماالً، إجـراءات        مدرسيةانطالقة  
 بال مقاعد» الضاحية«أمنية جنوباً ومدارس 

فتحت المدرسة الرسمية في بيروت والمناطق أبوابها، فيما استوجب         
القلق األمني الذي يسكن األهالي، تنسيقاً بين البلديات والـمـدارس           
التخاذ التدابير الوقائية الالزمة لحماية التالمذة، وفي حين يستمـر          
عجز المدرسة الرسمية عن استقبال األعداد المتزايدة للـتـالمـذة           

 .....الراغبين في التسجيل
10224/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية
 اخيراً قانون لهيئة مستقلة لضمان الجودة: التعليم العالي

بعد طول انتظار، أقرت لجنة اإلدارة والعدل النيابية، مشـروع           
الهيئة « ، والرامي إلى إنشاء     8538القانون الوارد بالمرسوم الرقم     

، والذي يؤكد أن الهيئـة  »اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي 
مؤسسة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية، وباالستقالل األكاديمي       

 ....واإلداري والمالي
10243/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أنين األهل يرتفع من أسعار الكتب المستوردة
كما جرت العادة مع بداية كل سنة دراسية، يرتفع أنين األهالي من            
ارتفاع أسعار الكتب الجديدة والمستوردة، التي تبدل باستمرار، اذ          

 دوالر، بينما ال يتعدى ثمن 100 و50يصل ثمن الكتاب الواحد بين    
 آالف ليرة في الثانوي، باستثناء كـتـاب      8اغلى كتاب رسمي الـ     
 ... ألف ليرة20التاريخ الذي يبلغ ثمنه 

10227/node/ar/org.lkdg.www://http 

 االستثمارات تحاصر المدرسة الرسمية : البقاع الغربي
يبدو ان الكسب الذي حققته المدارس الخاصة في منطقتي راشيـا           
والبقاع الغربي، من وراء تعثر المدارس الرسمية، التي ُأقفـلـت           
بموجب قرارات أصدرتها وزارة التربية في العام الماضي، نظراً         
لعدم استيفائها الشروط القانونية المعمول بها، جاء كبيراً جداً، ال           

 70ات في تلك المدارس، تراوحت بين  / سيما وان  نسبة المسجلين    
 ....من تالمذة المنطقتين % 80و

10235/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال لزيادة المساهمة في المالية: مجالس االهل في البداوي
عقدت مجالس األهل في البداوي اجتماعا، بحثت خالله موضـوع          
رفع قيمة المساهمة المالية في صندوق مجلس األهل لهذا الـعـام،            

 ألف ليرة لبـنـانـيـة        90على نحو اصبحت قيمة تلك المساهمة       
 30 آالف ليرة لبنانية للتكميلي، أي بزيادة قدرها         110لالبتدائي، و 

ألف ليرة لكل مرحلة، فيما تمنت من وزير التربية حسان ديـاب             
 .....إعادة النظر في ذلك القرار

10239/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

ينعكس على سوق الكتب " الرسمي"الى " الخاص"والنزوح من ...
 في صيدا 

شكى اصحاب معظم المكتبات في مدينة صيدا، من التراجع في 
حركة بيع الكتب المدرسية مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضي، وذلك بسبب حالة النزوح من المدارس الخاصة الى 
الرسمية، نتيجة للوضعين المعيشي واألمني،علماً ان أصحاب 

المكتبات يعولون عادة على مبيع كتب المدارس الخاصة مقارنة 
 ....بالكتب الرسمية

10226/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن /ويحيون تجاوب الوزير دياب مع مطالبهم...
رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، ثمن 

حمزة منصور، التعاون االيجابي لوزير التربية في حكومة تصريف 
ن االنسانية /ات وقضاياهم/االعمال، حسان دياب، مع المتعاقدين

والمطلبية، وأهمها ارسال الوزير كتاب رسمي الى وزارة المال 
يطلب فيه بتصحيح احتساب الفروق الضريبية للدفعة االولى من 

 – 2012مستحقات المتعاقدين الثانويين المالية للعام الدراسي 
2013...  

 10220/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والمباالة الحكومة" تطنيش"ن /ات الثانوي يستنكرون/متعاقدو
حمزة منصور،  ،  اعتبر رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين     

 ايلول الماضي، هو يـوم حـداد     10ان يوم االثنين الواقع في      " 
واضراب، وذلك استنكارا لسياسة التطنيش والالمباالة التي تنتهجها   

ات المصـيـريـة     / الحكومة المستقيلة في تلبية حقوق المتعاقدين     
 ....واالنسانية
10274/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية
LT غير مفهوم االسباب%90رسوب بنسبة : المعلوماتية  

فرع البرمجيات، إلى امتحانات الدورة الثانية، بخوف كبير؛ إذ لم تتعد نسـبـة       –اختصاص المعلوماتية  LT تقدم طالب اإلجازة الفنية 
وفي حين اتهمت اإلدارة التربوية الطالب بالكسل وعدم الدراسة، تحدث التالميذ عن فـرض    %.  10.6النجاح في الدورة األولى الـ       

 ... أسئلة تعجيزية
10228/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 
 لقاء في بكركي لحّل مشكلة رواتب معلمي المدارس الكاثوليكية

عقد البطريرك الراعي، اجتماعاً مشتركاً، مع رئيس الـلـجـنـة            
األسقفية للتربية، المطران كميل زيدان، األمين العام للـمـدارس          
الكاثوليكية، األب بطرس عازار، نقيب المعلمين في الـمـدارس          
الخاصة، نعمة محفوض، لحل المسائل العالقة والتي تخص العالقة         

ات والمدارس الكاثوليكية، دعا خالله للمبادرة الـى        / بين المعلمين 
سداد غالء المعيشة للمعلمين والمعلمات بالتنسيق مـع لـجـان            

 ....األهل
10271/node/ar/org.lkdg.www://http 

يهدد المؤسسات الخاصة " السلسلة"إقرار : والبطريرك الراعي...
 ات /باإلقفال ويشرد المعلمين

اعتبر البطريرك الراعي، خالل رعايته افتتاح المؤتمر السنوي 
ان اقرار مشروع سلسلة الرتب ، العشرين للمدارس الكاثوليكية

والرواتب، سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع التربوي 
سيتسبب بتعثر مدارس وإقفال أخرى، "الخاص، النه بحسب رأيه 

وبتشريد المعلمين والمعلمات، وبعدم قدرة األهل على سداد أقساط 
 "....ن، وبتراجع عدد التالمذة في مدارسنا/أوالدهم
10276/node/ar/org.lkdg.www://http 

والمؤسسات التربوية الخاصة تعتبر السلسلة عبئاً ضاغطاً ...
 على موازناتها 

بعد اجتماع بكركي الذي تناول موضوع السلسلة، تمنى االمين 
ات /العام للمدارس الكاثوليكية، االب بطرس عازار، على المعلمين

: ان ال يجعلوا من غالء المعيشة قميص عثمان، موضحاً قائالً"
ن غالء المعيشة ولكن نريد ان يصدر /نحن لسنا ضد اعطائهم"

 "....قانون في هذا الشأن
10265/node/ar/org.lkdg.www://http 

 العودة إلى المدرسة الخاصة وهاجس االقساط واالمن
يحاول أهالي الطالب في المدارس الخاصة، لملمة مـخـاوفـهـم            
وهواجسهم على الرغم من الغالء المعيشي، من خالل التحضـيـر         
للعام الدراسي الجديد كالمعتاد، وشراء الكتب والقرطاسية وتثبيـت         

هذا وقد توقع مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن يلجأ          .  التسجيل
معظم المدارس الخاصة إلى زيادة على األقساط بنسب تتراوح بين          

 515 في المئة، تبعاً لكل إدارة، ووفقاً لما يتيح لها القانون            15 و 8
 ....الممدد له 
10236/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !زيادة االقساط في المدارس الخاصة آتية آتية آتية
قررت معظم إدارات المدارس الخاصة هذه السنة، التمهل فـي           
اقرار الزودة االستباقية على غرار ما حصل العام الـمـاضـي،            

، أي بـحـلـول    » إعداد الموازنة المدرسية« مرجئة ذلك إلى حين   
 وقد صرح رئيس مصلحة التعـلـيـم         .الدفعة الثانية من األقساط   

الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، عماد األشقر، انه تـم            
، الذي ينص   515مع المدارس لاللتزام بمضمون القانون      " التوافق  

 "....على كيفية تحديد األقساط المدرسية في المدارس الخـاصـة         
10225/node/ar/org.lkdg.www://http 

على المدارس الخاصة تسديد غالء المعـيـشـة         : نقابة المعلمين 
 بمفعول رجعي

ستتابع تحركاتهـا   " أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، ان النقابة        
، متمنيـا   " المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب مع هيئة التنسيق النقابية       

المدارس الخاصة دفع غالء المعيشة لمعلمـي الـمـدارس       " على  
 ....2012الخاصة اعتبارا من شهر شباط 

10223/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 يخيم على على االجواء الدراسية في بعلبك » السلسلة«وشبح ...
تختلف األقساط نسبياً في منطقة بعلبك بين مدرسة خاصة وأخرى 
تبعا الحتساب التكلفة، وقد ألزمت إدارات بعض المدارس، الهيئة 
التعليمية، التوقيع على تعهد تستعيد بموجبه على الدفعات المالية 

التي اعطيت لها، إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، ولكن 
 .....بالتقسيط
10272/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هل صندوق تعويضات المعلمين شرعي؟ : سؤال
صندوق تعويضات ، مقاالً، حول واقع  "النهار"نشرت صحيفة 

ات في المدارس الخاصة، نقلت من خالله تصريحاً لنقيب /المعلمين
ان معاناة الصندوق لم تعد : "المعلمين، نعمة محفوض، قال فيه

تقتصر على جموده وخلله قانوناً، خصوصاً مع مجلس إدارة يعتبر 
غير شرعي بسبب انتهاء مدته منذ ثالثة أعوام فحسب، بل تفاقمت 

 ".... ن/ات في لقمة عيشهم/مشكلته، لتطال مئات المعلمين
10270/node/ar/org.lkdg.www://http 

صندوق التعويضات شرعي ومجلس إدارته : جواب محفوض
 يصرف األعمال 

أوضح نقيب المعلمين، نعمة محفوض، ان صندوق التعويضات، 
، ويمارس 1951 آذار 27صندوق شرعي، منشأ بقانون بتاريخ 

عمله وفقاً للقانون، ومجلس ادارته يعين لمدة ثالث سنوات، وهو 
 من القانون، لكنه ال 43يشرف على ادارة الصندوق وفق المادة 

 ....يديره
10267/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بعد فصلهن يطالبن بحقوقهن " الجمعية العاملية"معلمات  
ن بسبب /، من ازمة مادية، بعدما تم فصلهم»الجمعية الخيرية العاملية«المجانية التابعة لـ» مدرسة الصادق«يعاني معلمو ومعلمات 

 وحتى 2005اقفال المدرسة وبعد سنوات طويلة من العمل، ال سيما وان  المدرسة لم تدفع مستوجباتها لصندوق التعويضات منذ العام 
 ....ات، الذي ال يتجاوز أعاله مليوناً ونصف المليون ليرة/من رواتب المعلمين % 6العام الحالي، وعلى الرغم من أنها كانت تقتطع 

10222/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " الرسمي"بدء توزيع الكتاب المجاني في 
رفع حجر عثرة من أمام انطالقة مع انطالقة السنة الدراسية، 

الدراسة في المدارس الرسمية، بعدما حولت وزارة المال نحو ستة 
مليارات ليرة إلى وزارة التربية، للمباشرة في دفعها إلى صناديق 

، وذلك بدل ثمن الكتب المجانية التي دفعتها »الفارغة«المدارس 
الصناديق في العام الدراسي الماضي، وعليه ستتم المباشرة بتوزيع 

 ...قسائم الكتب على التالمذة تمهيداً القتنائها من المكتبات
10219/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 طالبات الميناء بطرابلس مشردات من الثانوية الرسمية...
لن تتوجه طالبات مدينة الميناء هذه السنة كالمعتاد إلى ثانويتهـن           
الرسمية الوحيدة، ثانوية أندريه نحاس الرسمية للبنـات، وذلـك           
بسبب التقارير الرسمية التي كشفت عن الحاجة  إلى اجراء أعمال           
ترميم وتأهيل، نتيجة تصدع ظهر في بعض جدرانها، األمر الذي          

 وقد كان القفال الثانوية أمـام       .يمثل خطورة على سالمة الطالبات    
 طالبة، وقع الصدمة على االهالي؛ ال سيما وان أي            700نحو  

 ....بديل إليواء الطالبات لم يتوافر بعد
10230/node/ar/org.lkdg.www://http 

 %25تراجع .. اإلقبال على  المدارس الخاصة شماالً
ال تزال الحركة في المدارس الخاصة في شمال لبنان، خجولة على 
الرغم من قرب انطالق العام الدراسي، فقد اشارت إدارات بعض 

عن العام % 25تلك المدارس، أن اإلقبال على التسجيل تراجع نحو 
 ....الماضي في مثل هذا الوقت،

10234/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية
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 "! اللبنانية"في " الجنسية"قبل " المذهب
ن لما نُشر عبر /ات في الجامعة اللبنانية، رفضهم/ابدى الطالب

مواقع التواصل االجتماعي، حول صورة لبطاقة تسديد رسوم 
" المذهب"، تظهر خانة 2014-2013التسجيل عن العام الدراسي 

ات رئيس /ة، متهمين/قبل الخانة المخصصة لتحديد جنسية الطالب
الجامعة بتعزيز الطائفية في الجامعة بدالً من السعي إلى الحد 

 ...منها
10229/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مشكالت الجامعة تتكاثر في ظل غياب المرجعية والمسؤولية 
استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة 

اللبنانية، في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد الحكم، 
وتداعياته على االوضاع التربوية عموما وعلى " الفراغ الحكومي"

الجامعة اللبنانية خصوصا، مؤكدة ان تلك التداعيات أكثر من أن 
تعد، ال سيما وان مطالب الجامعة بدأت تتزايد وتتعاظم بسبب فشل 

 ....الحكومات المتعاقبة، في إيجاد الحلول الصائبة لها
10238/node/ar/org.lkdg.www://http 

الطالبية تؤكدها واإلدارة " المنظمات" "اللبنانية"زيادة الرسوم في 
 تنفي 

فرع الحدث،  -اعتصمت المجالس الطالبية في الجامعة اللبنانية 
، لتعترض 2013 ايلول 12مدعومة من منظماتها الحزبية، في 

على قرار لم يصدر بعد، انما تم افتراضه وفقاً لتسريبات حصل 
عليها مسؤولو تلك المنظمات، ويتعلق بتوقيع وزير التربية، حسان 
دياب، مرسوماً لزيادة رسوم التسجيل تمهيداً إلقراره في مجلس 

 ...الوزراء
10231/node/ar/org.lkdg.www://http 

مبنى جديد لكلية علوم اللبنانية في حوش األمراء  بعد سنوات 
 من المطالبة

الفرع الرابع للجامعة اللبنانية في  -اخيراً، اعلنت كلية العلوم 
 لكافة 2014-2013البقاع، عن افتتاح السنة الجامعية 

اختصاصاتها في مبناها الجديد، وذلك بعد أعوام على رفع 
العرائض المطالبة بمبنى بديل للمبنى الحالي، يتّسع لتدريس كافة 

سنوات االجازة وفي مختلف االختصاصات، بدل ان يضطر 
 .......طالبها لالنتقال الى بيروت لاللتحاق بفروع الكلية االخرى

 10232/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 

 التعليم للجميع      جامعات خاصة 
 148في بيروت تحتفل ببدء سنتها الجامعية الـ" األميركية"

احتفلت الجامعة االميركية في بيروت، بافتتاح عامها الدراسي 
الثامن واألربعين بعد المئة، وذلك بحضور أعضاء من مجلس 

العمداء، األساتذة، الطالب، العمال، والموظفين، علماً انه ، األمناء
 طالب، منهم 8300انضم إلى الجامعة في السنة الجامعية الحالية 

 . أستاذاً جديدا37ً طالب اجنبي، و2000
10233/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في االقساط % 6ن على زيادة /طالباتها يعترضون/وطالبها...
اعتصم طالب وطالبات الجامعة األميركية في بيروت، للتعبير عن 

على القسط الجامعي، وهي زيادة % 6ن لقرار زيادة /رفضهم
وقد صمم . ن/بالنسبة الى الكثيرين منهم" مرهقة"اعتبروها 
ات صفحة على احد مواقع التواصل االجتماعي، /المعتصمون

خاصة بتلك القضية ، كردة فعل مناهضة ورافضة لمحاولة الحد 
من طموح متوسطي الحال في تلقي العلم في الجامعة األميركية 

 ....وحصر تلك الفرصة بأبناء الطبقات الميسورة
10237/node/ar/org.lkdg.www://http 

 منح اميركية كاملة في الجامعة اللبنانية األميركية
ات من برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية للمنح /ات المستفيدين/نظمت الجامعة اللبنانية األميركية، المرحلة التوجيهية للطالب

ن دراسة جامعية كاملة مجانية، اقامة /ن هذه السنة من ذلك البرنامج، الذي يكفل لهم/ة سيفيدون/الجامعية، علما أن أربعة وتسعين طالبا
ات /ن من الطالب/ن من المنح االميركية هم/ات الذين واللواتي يستفدون/مجانية، نفقات شخصية شهرية حتى التخرج، علماً ان الطالب

 ...ات من المدارس الرسمية/الوافدين
10240/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 خطة وطنية لخدمات الطوارئ في المستشفيات الرسمية
قدم وزير الصحة، علي حسن خليل، خالل اجتماع عمل اللجنة 
الوطنية المكلفة وضع خطة شاملة لخدمات الطوارئ وإسعاف 

للمشكالت الناجمة عن فوضى حركة "حوادث الطرق، عرضاً 
، مشدداً "المواطنين واإلسعاف والقوى األمنية في أي حادث طارئ

 ...على ضرورة وضع خطة شاملة مع روزنامة تطبيقية
10246/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مستشفى تبنين الحكومي يستعيد مجده الماضي بدعم بلجيكي
استعاد مستشفى تبنين الحكومي مجد الماضي الذي اشتهر به، 
كواحد من اهم مستشفيات الجنوب في السبعينات، وذلك بعدما 
أعادت الحكومة البلجيكية عبر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني، 

 ... ماليين يورو3ترميمه، تأهيله وتجهيزه، بكلفة 
 10245/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومسؤولي المستشفيات الحكومية لتطوير اوضاعها» الرابطة المارونية«لقاء بين 
في سياق اللقاءات الجارية بين الرابطة المارونية والفاعليات الوطنية ومسؤولي االدارات والدوائر الرسمية، عقد اجتماع في مقر                     
الرابطة، تناول المجتمعون خالله االوضاع المالية واالدارية للمستشفيات الحكومية وكيفية تجهيزها وصيانة المباني فيها، وقد عرض                  
مديرو تلك المستشفيات ورؤساء مجالس اداراتها، العالقات القائمة مع وزارة الصحة والضمان االجتماعي وسائر الجهات الرسمية                   

 .....الضامنة
10247/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمستشفى تل شيحا في زحلة 65احتفال بالعيد 
، 65نظمت ادارة مستشفى تل شيحا، لمناسبة عيد المستشفى الـ           

حملة صحية مجانية، استغرقت يومين،  شملت معاينات طبية من           
قبل اطباء اخصائيين، وفحوصات مخبرية مجانية، وذلك برعاية         
رئيس اساقفة الفرزل وزحلة وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك،         

 ....المطران عصام يوحنا درويش
10248/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تحذر من التأخير في تسديد      الخاصةنقابة أصحاب المستشفيات    
   مستحقاتها

، خالل اجتماع عقده      الخاصة طالب مجلس نقابة المستشفيات    
برئاسة النقيب سليمان هارون، الهيئات الضامنة الرسمية، بتسديد         

ـ          1300المستحقات المتراكمة للقطاع، والتي ناهزت قيمتها ال
تطور مستجد وهو عدم    “مليار ليرة، وقد توقف المجتمعون عند         

تأمين االموال الالزمة للطبابة العسكرية ولتعاونية موظفي الدولة         
 ....”ات من خدماتهما/لتغطية نفقات استشفاء المستفيدين

10244/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي تفتتح طابقها السابع ...
افتتحت مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، الطابق السابع التابع لها، وذلك برعاية متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس،                 

 ...المطران الياس عودة، وقد اطلق اسم القديس أنطونيوس على هذا الطابق
10218/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع استشفاء رسمي 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة 
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عدم إقرارها  :  محفوض بعد عامين على مشروع سلسلة الرواتب       
  يدفع هيئة التنسيق لتصعيد تحركها

صرح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، ان مهلة      
الشهرين التي اعطيت للجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع          
السلسلة، قد انتهت، وانه في حال انقضى ايلول ولم ينته هذا               
الموضوع، فتكون الرسالة قد وصلت الى الهيئة لبرمجة تحركها           

 ....مجدداً
10266/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تحركات نقابية مطلبية 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

تتحرك بالتوازي مع الهيئات االقتصادية لكن المطالب       "  التنسيق" 
 مختلفة  
 ايـول    4، يوم االربعاء الواقع في      " هيئة التنسيق النقابية  " نفذت  

من " الماضي، اعتصامات متنقلة في بيروت والمحافظات، للضغط  
أجل تشكيل حكومة تضع حداً للفراغ وتداعياته األمنية والسياسية         

، وذلك بموازاة االضراب العام الـذي       " واالقتصادية واالجتماعية 
نفذته الهيئات االقتصادية، احتجاجا على حالة االنهيار االقتصادي        

نفى رئيس رابطة اساتذة    هذا وقد   .  واالجتماعي الذي يتهدد البالد   
» النتسيق«  أن يكون تحرك    التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب،      

ان تحركنا ال عالقة له بحيتـان      : " ، قائالً مرتبطاً بأي تحرك آخر   
 "....المال

10277/node/ar/org.lkdg.www://http 

لالجحاف الذي  "  سلسلة الرواتب "المهندسون يرفضون مشروع     
 ن/يطالهم

عقدت الهيئة العامة لفرعي الموظفين في القطاع العام في كل من            
نقابتي بيروت وطرابلس، اجتماعاً خصص للتداول في موضوع          

ات خالله، على رفض    /سلسلة الرتب والرواتب، شدد المجتمعون     
ات، لما  /السلسلة المقترحة خصوصاً في ما يتعلق برواتب المهندسين       

 .....ن/تظهره الجداول من إجحاف كبير بحقهم
10259/node/ar/org.lkdg.www://http  

ضريبة تصاعدية على   :  اللجنة الفرعية لسلسلة الرتب والرواتب    

 اليانصيب وشركات االمتياز
اعلن النائب ابرهيم كنعان، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من           
اللجان المشتركة والمكلفة بدرس مشروع سلسلة الرتب            

ان اللجنة انتهت من بحث المواد المتعلقة بتأمين          ،  والرواتب
الواردات والتمويل، وانها تتجه الى وضع ضريبة تصاعدية على         

 ....اليانصيب وشركات االمتياز
 10263/node/ar/org.lkdg.www://http 

  رب عملنا»الكهرباء«: ن اساس التحرك/ويعدلون...
»  اكدت اللجنة المتابعة للمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان         أنه » 

بعد هذا االستهتار المتمادي بنا من قبل المعنيين، والالمباالة            «
بصرخاتنا، قررنا تغيير قواعد اللعبة، لتصبح مطالبنا من مسؤولية          

قانونياً «، مؤكدة أنه    »مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة، ال عبر متعهد      
 سنة هي مؤسسة الكهرباء، أما        15رب عملنا منذ أكثر من        

 .."..المتعهدون فلم يكونوا سوى أرباب عمل في الظاهر
10268/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " ترايكوم"ن احتجاجاً على التمديد لـ/ات يصعدون/المياومون
" كهرباء لبنان "ات مؤسسة   /ما ان تناهى الى مسامع مياومي       

، ان وزير المال محمد الصفدي وقع       "ترايكوم"ات لشركة   /التابعين
ن الى اقفال البوابات    /ن وعمدوا /عقد الشركة، حتى ثارت ثائرتهم    

ات من دخول المبنى،    /ات الموظفين /الرئيسية للمؤسسة، مانعين  
فيما افاد الصفدي أنه وقع تمديد العقد ولكن بالشروط القديمة التي           
كان يتضمنها، الفتا الى أن أي تغير في العقد السابق يحتاج إلى             

 ....طرح مناقصة جديدة
10256/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمعالجة رفع األقساط ويطالب بالمنح المدرسية" العمالي"
، كافة القيادات السياسية تحمل كامل مسؤوليتها في ظل الظرف           »هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام في لبنان        «طالبت  

أولياء الطالب من قهر واستبداد من قبل إدارات        “الخطيرة  التي تشهدها البالد، وخصوصاً مع بداية العام الدراسي، ونظراً لما يعانيه               
 ....”المدارس الخاصة بسبب زيادة األقساط المدرسية وما إليها من أعباء مالية ال طاقة ألهل التالمذة على تحملها

10264/node/ar/org.lkdg.www://http 
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مديرو المدارس الرسمية في عكار امتنعوا عن تسجيل المستفيدين         

 من برنامج الفقر

أقدم عدد من مديري الثانويات والمدارس الرسمية في عكار علـى           
رفض تسجيل التالمذة  الذين يحملون بطاقات خاصة من البرنامـج           
الوطني الستهداف االسر االكثر فقرا في لبنان، الذي تنفـذه وزارة       
الشؤون االجتماعية، علماً ان تلك البطاقات تخول اصحابها التسجيل         

 .....في تلك المدارس بدون دفع اية رسوم مالية 
10221/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الحماية االجتماعية، الضمان والتغطية الصحية 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 ثلث سكان لبنان بال أي تغطية صحية : وزير االعالم
استقبل وزير االعالم في حكومة تصريف االعمـال، ولـيـد            
الداعوق، وفداً مشتركاً من اتحاد صناديق التعاضد الصحية فـي          
لبنان، ومن التعاضديات الفرنسية، اشار الداعوق في ختام اللقـاء          
الى أنه اطلع من الوفد الفرنسي على دور نظام التعاضد واهميته،           

علينا دعم صناديق التعاضد التي ال تتوخى الـربـح،           : " مضيفاً
 .."..خصوصاً وان ثلث اللبنانيين ليس لديهم أي تغطية صحية

10262/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تطالب بحقوقها " الضمان"ونقابة مستخدمي ...
طالبت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان االجتـمـاعـي،          
االدارة وجميع المسؤولين المعنيين بالصندوق، بالعمل على تحقيـق         

ات المحقة، وخصوصا تلك التي تؤمن العدالـة        / مطالب المستخدمين 
 ....ها/ة وافراد اسرته/ن والعيش الكريم للمستخدم/والمساواة بينهم

10257/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لم تعد مضمونة " نهاية الخدمة" سنة من عمر الضمان و50
بمناسبة اليوبيل الذهبي الخمسين للصندوق الوطني للـضـمـان          

 ايلول الماضي، نشرت 26االجتماعي اللبناني، والذي صادف في 
، مقاال حول واقع الصندوق، اعتبرت فيـه، ان    " السفير" صحيفة  

الصندوق يعاني من مصاعب مالية و إدارية جمة، الفتة الى انه           
 سنة على تاريخ تأسيسه، لم يبق سوى فرع نهاية الخدمة           50بعد  

 ....كالفرع المستمر الوحيد، علماً انه مؤقت في القانون 
10258/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومأساة صحية تنتظر موظفي الدولة...
عن مصدر مسؤول في تعاونية موظفي        "  السفير"نقلت صحيفة   

الدولة، ان عدد موظفي اإلدارات والمؤسسات العامة وأفراد            
، "تعاونية موظفي الدولة  "ات من التقديمات    /ن المستفيدون /عائالتهم

الطبية واالستشفائية ومنح التعليم وغيرها، يصل الى ما يزيد على           
ة، ومع ذلك، فإن وزارة المال ال تدفع منذ شهرين          / ألف لبناني  500

المبالغ المتوجبة ألصحابها من الموظفين المستفيدين من هذه            
التقديمات لعدم توافر السيولة النقدية في حسابها لدى مصرف            

 ....لبنان
10249/node/ar/org.lkdg.www://http 

بخصوص اموال تعاونيـة  »  هيئة التنسيق« صرخة تحذيرية من    
 موظفي الدولة 

التي تمارسها وزارة الـمـال مـع         »  سياسة التنقيط « في ظل   
ات من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، اطلق رئيـس         / المستفيدين

، حنا غريب، صرخة تحذيرية     » رابطة التعليم الثانوي الرسمي   « 
، مطالبا الوزارة بتحويل المال إلى التعاونية       » هيئة التنسيق « باسم  

ات / ات والمتـعـاقـديـن    / لتتمكن من التغطية الصحية للموظفين    
ات المتوقفة، وإال فان الهيئة ستلجأ الى       / ات واإلداريين / والمعلمين

 ....تنفيذ اعتصامات أمام مراكز التعاونية ووزارة المال
10273/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ذوي االحتياجات الخاصة 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 الدمج االجتماعي للمعوقين إلى الوراء در
في بيروت، بمراجعة الجهود التي بذلت للدمج  االجتماعي في السياسات اللبنانية، رفع عدد من جمعيات                 "  اليونيسكو"فيما تقوم منظمة    

، تقريراً دورياً  بشأن امتثال لبنان بااللتزامات المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي             »مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان    «اإلعاقة إلى   
االحتياجات الخاصة، علماً انه ومنذ التقرير الرسمي الشامل الذي رفع قبل عامين، لم يطرأ أي تقدم رسمي لبناني، على صعيد                         

 ....الحقوق
10275/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ذوي االحتياجات الخاصة يفتحون كوة في جدار التعليم المهني
، احتفالية لتكريم كل من ساهم في        "اتحاد المقعدين اللبنانيين  "نظم  
، تم  "مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني الدامج في لبنان       "نجاح  

ن /اللواتي خضعوا / طالباً وطالبة من الذين    230خاللها تخريج نحو    
ويأتي تنفيذ ذلك   .  لدورات مهنية مكثفة في عدد من االختصاصات       

المشروع بحب االتحاد انطالقاً من حقّ الشخص المعوق في التعلّم           
في جميع المؤسسات التربوية التعليمية، وحقّه في الحصول على           

 ....العمل الذي يتناسب وقدراته
10269/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

منع استيفاء أي فروقات من أي معوق يعالج على حساب             
 "الصحة"

، يذكّر انه   79صدر عن وزارة الصحة العامة تعميم حمل الرقم         
على المؤسسات الصحية واالستشفائية تنفيذ احكام العقود الموقعة        "

تحمل /ة، يحمل /معها، وعدم استيفاء اي فروقات من اي معوق        
تعالج على نفقة وزارة الصحة العامة، وذلك       /بطاقة اعاقة ويعالج  

تحت طائلة اتخاذ التدابير الالزمة بحق الجهة المخالفة، مطالباً          
دائرة صحة المعوق متابعة تنفيذ        -مديرية الوقاية الصحية     

 ....مضمون هذا التعميم
10261/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 سياسة عامة 

 تفتح باب الحوار مع الفصائل واللجان الشعبية" واألونروا...
اكد الناطق الرسمي ومدير االتصال واإلعالم في مكتب المفوض 

خاضت نقاشاً حاداً مع ممثلي " األونروا"العام، سامي مشعشع، ان 
اللجان والفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد، تمحور حول كيفية 
إعادة تنظيم الخطة اإلغاثية وبلورة األولويات، وانها ستضطر مع 
بداية تشرين األول المقبل إلى خفض عدد العائالت المستفيدة من 

 ...2000بدالت اإليجار إلى نحو 

10285/node/ar/org.lkdg.www://http 

احتجاجاً على إلغاء خطة " األونروا"إضراب شامل في مؤسسات 
 "البارد"الطوارئ في 

أعلنت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، في بيان صدر عنها، 
االضراب الشامل في كافة مؤسسات األونروا يوم االثنين الواقع 

 ايلول الماضي، وذلك بسبب إلغاء األونروا لخطة 30في 
الطوارئ الشاملة ألبناء مخيم البارد، وقررت القيادة استمرار 

 ....عن قرارهاوتصعيد التحركات لحين تراجع االنروا 
10279/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ذوي االحتياجات الخاصة 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 قرار سياسي بامتياز» األونروا«تقليص خدمات 

مقاال حول تقليص خدمات االنروا، اعتبرت فيه ان هذا القرار، سياسي بامتياز، إذ إن ذريعة النقص باألموال " االخبار"نشرت صحيفة 
: واهية، ال سيما وان األونروا تمول عبر تبرعات غير إلزامية، ما يعني أن بإمكان أي دولة أن تتوقّف عن الدفع ساعة تشاء، متسائلة

 ..."كيف إذا كانت الحصة األكبر من التمويل تأتي من دول على عالقة وطيدة بإسرائيل وتربطها بها مصالح استراتيجية؟"
10286/node/ar/org.lkdg.www://http  

 نزوح وتهجير

 ن من سوريا / ألف فلسطيني نزحوا45": النهار"لـ" األونروا

المديرة العامة لوكالة االونروا في بيروت، آن ديسمور، التي تحدثت " النهار"ات سوريا في لبنان، التقت صحيفة /متابعة لملف فلسطينيي
 ألفاً، عازية  السبب  في ذلك 90 ألفاً و54ات من سوريا، الذي يتراوح بين /ات الفلسطينيين/عن التباين الكبير في تقدير أعداد الالجئين

ن موجودة في سوريا، وانها تأخذ فقط علماً بمن يتصل بها/ات الى لبنان، ألن ملفاتهم/ات النازحين/الى ان الوكالة ال تُسجل الفلسطينيين
 )....؟(!)(

10281/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 نزوح وتهجير

  عائلة من مخيمات سوريا 800يستضيف " الجليل"

دقت اللجان الشعبية في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، نفير االستنفار 
تحسبا لنزوح االف العائالت الفلسطينية من مخيمات اليرموك 

العائالت "وخان الشيخ وقبر الست وجرمانا وغيرها، ال سيما وأن 
الفلسطينية النازحة من مخيمات سوريا وصل اجمالي عددها حتى 

 عائلة، يضاف اليها سكان المخيم 800االن الى اكثر من 
 .... عائلة900االساسيين البالغ عددها نحو 
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 ن بالعالج /ات سوريا في عين الحلوة يطالبون/وفلسطينيو...

/ات سوريا النازحين/فوق مرارة النزوح واإليواء، يعيش فلسطينيو
ن في خيم من /ات الى مخيم عين الحلوة، مرارة أكبر، اذ يسكنون
ن الى ابسط /البطانيات والنايلون، منصوبة في التراب، ويفتقدون

مستلزمات الحياة الطبيعية، إلى جانب االمراض المستعصية، التي ال 
 ....ن لها عالج/يجدون
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  تلميذ فلسطيني من سوريا في مخيمات صيدا200
اعلن امين سر اتحاد المؤسسات االغاثية في مخيم عين الحلوة، أبو اسحق مقدح، ان هناك احتياجات كبيرة جدا للعائالت الفلسطينية 

اعداد "ة، ومضيفاً ان / طالب200ان عدد التالمذة الفلسطينيين النازحين الى مخيمات صيدا تجاوز الـ"الوافدة من سوريا، موضحاً 
 "....النازحين المتزايدة تتطلب تضافر الكثير من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية واألهلية

10289/node/ar/org.lkdg.www://http 

 حقوق العمل 

 ندوة عن حق العمل للفلسطيني في مخيم البرج الشمالي

لجنة حق العمل لـالجـئـيـن        -نظم االئتالف الفلسطيني اللبناني   
الفلسطينيين، منطقة صور، ندوة حقوقية، في مخيـم الـبـرج            

الحقوق االقتصادية واالجـتـمـاعـيـة        " حت عنوان   تالشمالي،  
، حاضر فيها الكاتب والصحافي     " للفلسطينيين والتشريعات اللبنانية  

فتحي كليب، الذي دعا النقابات اللبنانية الى التحرك لـنـصـرة            
الحقوق االنسانية للفلسطينيين، لما فيه من مصلحة للشعـبـيـن           

 . .....الفلسطيني واللبناني
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 واخرى في مخيم الجليل بالبقاع...

، طاولة حوار "اللبناني لحملة حق العمل -االئتالف الفلسطيني "نظم 
بعلبك، خلص المجتمعون خاللها الى جملة من  -في مخيم الجليل 

رفع القيود عن الحقوق "التوصيات، اهمها مطالبة الدولة اللبنانية بـ
 .....المدنية واالجتماعية واحترام حقوق االنسان

10280/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 شؤون وشجون

 "البارد" وحدة سكنية في المرحلة الثانية من إعمار 316
أطلق رئيس الصندوق المركزي للمهجرين، فادي عرموني، المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وإعادة إعمار المنطقة المحيطة بمخيم نهر  

 وحدة، 316وقد صرح عرموني في تلك المناسبة، ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل .  البارد، الذي تموله الحكومة اإليطالية
 ... ماليين يورو5 وحدة، يبلغ اجمالي تكلفتها 942ليصبح العدد اإلجمالي للوحدات 

10283/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 "األونروا"مرضى الكلى في مخيمات الشمال ضحية قرار 
تفاقمت قضية مرضى غسيل الكلى في مخيمي البداوي والبارد، 

ن منذ أكثر / وقف تغطية تكاليف عالجهم»األونروا«بعد قرار 
من أسبوعين، والذي اندرج ضمن حزمة قرارات مماثلة شملت 
تخفيض الفاتورة االستشفائية والمساعدات الغذائية ووقف العمل 

 ...بخطة الطوارئ ألبناء البارد
10288/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

واللجان » نبع«ازدياد تعاطي المخدرات في المخيمات وخالف بين 
 الشعبية

» نبـع   -جمعية عمل تنموي بال حدود      « بينت الدراسة التي أعدتها     

، "  المشكالت التي تواجه الشباب الفلسطيني في المخيـمـات        " حول  
 16ن بيـن     /  شاباً وشابة، تراوحت أعمارهم    1050والتي وشملت   

ات / ين المخدرات ومدمنون  / ن يتعاطون / منهم%  60 عاماً، ان    26و
عليها، علماً ان الدراسة قد تناولت ثالث مخيمات هي الرشيـديـة،            

 .....وبرج البراجنة وشاتيال

10282/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تتمة االفتتاحية   
 

 من اإلعالن العالمي لحقوق     2لبنان ملتزم باالعالن العالمي لحقوق االنسان، فيما نصت المادة          "ويأتي في مقدمة الدستور ان      
لكّل إنسان التمتّع بكّل الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن من دون تمييز             " على أن    20/12/1948اإلنسان الصادر في    

لكّل شخص حق   " من هذا اإلعالن تنص على أن        17وإذا كانت المادة    "...  بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين         
ارض لبنان  "على أن   )  ط(، كذلك ونصت الفقرة     "التملّك بمفرده أو االشتراك مع غيره، ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً             

واحدة لكل اللبنانيين فلكل لبناني الحق في االقامة على أي جزء والتمتع به في ظل سيادة القانون فال فرز للشعب على اساس                       
 ."أي انتماء كان

ان الملكية العقارية هي     "12/11/1930 الصادر بتاريخ    3339 من قانون الملكية العقارية اي القرار        11كذلك تنص المادة    
ومن المتفق عليه ان التصرف يشمل      ".  حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القانون والقرارات واالنظمة           

جميع اعمال التصرف مادياً بتغيير شكل الشيء، أو قانوناً بالتنازل عن الحقوق التي للمالك كبيع الشيء كله أو بعضه او هبته                     
 .او رهنه او التأمين عليه

 في ما يتعلق بحق التملك وغيرها من        ،الفرد وعلى المساواة  -وتجدر االشارة هنا الى ان تبرير االعتداء على حقوق المواطن         
الحقوق االساسية بحجة الدفاع على حقوق الطوائف، ال يتوقف عند ذلك الحد بل يطال ايضاً الحقوق االجتماعية والمدنية                     
االخرى، منها حق النساء البديهي بالجنسية، والذي يحجب عنهن بحجة الحفاظ على العيش المشترك وعدم االخالل بالتوازن                  

 .الديمغرافي الطائفي
ات من كل المكونات    /صحيح ان االزمة العامة الحادة التي تعصف بلبنان، وببلدان المنطقة، تبرر القلق على مستقبل المواطنين              

ن االساسية، اال ان الحلول القصيرة النظر لن تؤتي ثمارها خصوصاً           /االجتماعية والثقافية لتلك البلدان، وكيفية حماية حقوقهم      
 .اذا استندت الى تسويات بين االطراف السياسية تبنى على اسس فئوية ضيقة

المطلوب البدء بعملية تغيير وطني شامل وجامع تلعب االطراف السياسية غير الطائفية والمدنية الحريصة على قيام دولة                    
المواطنة المساواة والعدالة االجتماعية فيه دوراً رائداً، من خالل اوالً التصدي لدعوات ترسيخ الطائفية بحجة التوازن                    

 . والمساواة بين الطوائف وعلى حساب حقوق االفراد، وثانياً بلورة مشروع وطني مدني بديل

 شؤون وشجون
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Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?#!/

pages/Active-Citizenship-in-

Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-

lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


