
 

 
 

 
 
 

-" مشروع رسمي  "  أول عمل للشباب    
 لمواجهة البطالة والهجرة

المدارس الخاصة تتحول   :  اإلتحاد العمالي   -
 الى متاجر للوكاالت الحصرية 

الطائفية تعيق تفرغ المتعاقدين بانتظار         -
 التوافق السياسي 

 ة / طالباً عائدا104ًتقبل  «اللبنانية»هندسة  -
 معركة الطالب مفتوحة  ": اللبنانية"ماستر  -
كتب مجانية للتالمذة السوريين          -

 " الرسمي"والفلسطينيين في 
-... واستغالل مجانية تعليم التالمذة        

 السوريين
 
 
 

تقفل مؤسسة صيدلية مخالفة      «الصحة»  -
 في بيروت 

مواطنة تفوز بدعوى ضد  طبيب أسنان          -
  سنوات 5بعد 
    

 
 
- 

مسؤولون في لجنة العمال المياومين ينعمون      
 «شركات مقدمي الخدمات»بإغراءات 

تلويح المياومين باالعتصام تقابله تهديدات       -
 بالطرد والعقوبات   

الهيئة الوطنية للمعوقين تقر خطة          -
 أولوياتها من الصحة والتعليم والعمل والنقل 

” القمة العربية االقتصادية واالجتماعية    “  -
 وحق الشخص المعوق في العمل والتعلم

بيت :  الشؤون االجتماعية ومجلس الطفولة   -
 حماية لألوالد يتلقى بالغات لحاالت عنف   

ترحب بقرار مجانية الكتب       «راصد»  -
 للنازحين الفلسطينيين من سوريا    

 ن األخرى /تتولى شؤونهم" األونروا"و ...-

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 الطوائف بخفض الضرائب فيما سلسلة الرواتب تبحث عن تمويل" مساواة"

 راصد الحقوق االجتماعية

2تـشـر يـن   ا لـثـا نـي  ا لـعـد د   ا لـثـا لـث   و ا لـعـش ر و ن  0 1 2 

، اقتراح قانون   2012 حزيران   25أقرت لجنة اإلدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم بتاريخ            
إلعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، األمر الذي يثير لدينا العديد من                    
التساؤالت فيما نرى انه ايغال في تعميق النظام الطائفي المأزوم على الرغم من ادعاء القانون ظاهرياً                  

 .الحرص على المساواة بين الطوائف
يهدف اقتراح القانون إلى مساواة الطوائف غير اإلسالمية والمؤسسات التابعة لها بالنظام الضريبي والمالي              
الخاص بالطوائف اإلسالمية، ألنه وكما هو معروف فإن المؤسسات اإلسالمية هي بمنزلة المؤسسات العامة        

 بموجب  1955لهذه الجهة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، المعفاة منها المؤسسات العامة منذ العام                
 .قانون سابق يطبق على األوقاف والمؤسسات اإلسالمية حصراً

، إلى  26/5/2000 تاريخ   210اقتراح القانون هذا يؤدي، بتعديله المادتين األولى والثانية من القانون الرقم            
ر لعام  . ل 69إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً واألشخاص المعنويين المنتمين إليها بحسب القرار               

، من مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعالوات البلدية التي تستفيد منها قانونا               1936
وتستفيد من اإلعفاء على سبيل المثال أوقاف المؤسسات الدينية كالمطرانيات               .  المؤسسات العامة 

 .والرهبانيات والمؤسسات الخيرية أو الصحية أو التعليمية التي تديرها المؤسسات مباشرة
وقد تم، بحسب واضعي اقتراح القانون، تحديد ضوابط حتى ال تكون هناك شرائح ال تستفيد من القانون،                  

وقال غانم أن هذه الضوابط ضرورية لكي ال يتم التوسع كثيراً في اإلعفاءات بحيث               .  وأخرى تستفيد منه  
يصبح هناك تجاوز لهذه األمور واالستفادة من مواضيع يجب أال يكون هناك استفادة منها، مثالً شخص                  
يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا انه يستوردها، وال تكون الحقيقة كذلك،                 
وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة أن يكون               
هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه اإلعفاءات                  

 .ما يتصل باإليجارات التي تقوم فيها الطوائف أو التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف
 

إن قراءة أولية لما ورد في تعليل اقتراح القانون ومضمونه، تدفعنا للتنبيه من استمرار التوظيف السياسي                 
وفي مجال الرد على ما ورد في القانون، نلفت اإلنتباه الى بعض            .  الطوائف وتحت مسمى المساواة   "  لحقوق"

 :النقاط التي اغفل معالجتها
ما هي التكلفة التي ستنتج عن هذه اإلعفاءات والتي ستتحملها خزينة الدولة؟ أو بمعنى آخر ما حجم                     -

اإلنخفاض في عائدات الضرائب الذي سينجم عن القانون، في وقت تتحجج فيه الدولة بعدم وجود موارد                  
 ) 6.تتمة ص( كافية لتغطية سلسلة الرتب والرواتب؟ 

 

 التعليم  للجميع
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 واستغالل مجانية تعليم التالمذة السوريين...
على الرغم من أن التالمذة السوريين القوا احتضاناً محلياً ودولياً           

 أن  بشأن تغطية تكاليف تعليمهم في المدارس الرسمية اللبنانية، إال         
استغالالً واسع النطاق يدور على هامش توفير مستلزمات هذا            

فالقرطاسية .  التعليم ال سيما في المناطق التي تشهد نزوحاً كثيفاً          
مثالً التي تكفلت منظمة اليونيسيف بتأمينها حددت تفاصيلها ضمن          
قسائم محددة بحسب مراحل التعليم، لكن التفصيل في القسائم التي           

ـ          " ضمير"يتسلمها األهالي اقتصر على الجانب الكمي، فيما ترك ل
 .صاحب المكتبة حرية اختيار النوعية

 8681/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ة في لبنان/ دوالر شهرياً لكل طالب20حاسوب لوحي بـ
 أضحى بإمكان طالب المدارس في لبنان اقتناء حاسوب لوحي

)Tablet  (    دوالراً شهرياً، بعد اإلتفاق الذي عقد       20بكلفة تقل عن 
بين كل من وزارتي االتصاالت والتربية من جهة، وشركة             

، والذي تم بموجبه إطالق     »Intel«التصنيع اإللكترونية العالمية    
ويهدف المشروع  " .  المبادرة الوطنية للوحات اإللكترونية   "مشروع  

 ألف  500الى تامين الحاسوب اللوحي في المرحلة األولى لقرابة         
 مليون  1.1تلميذ مدرسي على أن يرتفع هذا العدد تدرجياً ليطال           

طالب وهو مجموع عدد طالب المدارس والمهنيات في لبنان            
  node/ar/org.lkdg.www://http/8685. حالياً

 لمواجهة البطالة والهجرةرسمي مشروع " أول عمل للشباب"
وهو "  أول عمل للشباب  "تحقيقاً حول مشروع     "  النهار"نشرت  

المؤسسة الوطنية  "المشروع األول من نوعه الذي  تطلقه            
.لإلستخدام ومن أبرز فوائد هذا المشروع انه يساعد على إيجاد          " 

فرص عمل، ويساهم في تحسين قدرات الشباب عبر تدريبهم على           
وسائل البحث عن العمل، فضالً عن سعيه لربط مضمون التدريب           
مع متطلبات القطاع الخاص من أجل زيادة فرص العمل أمام             

 ".الشباب وتحسين طبيعة العالقة بين الشباب وأصحاب العمل
8696/node/ar/org.lkdg.www://http  

 "الرسمي"كتب مجانية للتالمذة السوريين والفلسطينيين في 
أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف، تبلغه         
من وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، قرار مـجـلـس             
الوزراء بتخصيص مبلغ ملياري ليرة لبنانية لتسديد ثمن الكـتـب           
المدرسية في المدارس الرسمية للطالب غير اللبنانيين من سوريين         
وفلسطينيين المنخرطين في صفوف التعليم األساسي حتى الصـف         
التاسع، وذلك بعد مراجعة الجهات الفلسطينية المختصة وأهـالـي          

 .الطالب السوريين الذين التحقوا بالمدارس الرسمية اللبنانية
8706/node/ar/org.lkdg.www://http  

  

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 زيادة األقساط شر ال مفر منه : والمدارس الكاثوليكية...
أكد األمين العام للمدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار، انه ال           
يمكن تمرير السنة الدراسية من دون إعتماد زيادات  في الرسوم            
ولو خالف ذلك ما طلبته الحكومة، إذ ال يمكن الحديث عن               
المدارس كلها لسلة واحدة، ألن هناك بعض المدارس تريثت في           

 223العام الماضي عن تحصيل الزيادات التي ترتبت عن القانون          
 درجات ونصف درجة لمعلمي االبتدائي والتكميلي 4، الذي أعطى 

والذي اقر مع مفعول رجعي يرتب أعباء كبيرة، مفضلة تأجيله الى        
  node/ar/org.lkdg.www://http/8697 .السنة الحالية

المدارس الخاصة تتحول الى متاجر للوكاالت        :  اإلتحاد العمالي 
 الحصرية

غسان غصن كتاباً الى    "  االتحاد العمالي العام في لبنان    "رفع رئيس   
وزير االقتصاد نقوال نحاس حول زيادة األقساط المدرسية في            
المدارس الخاصة التي ترتفع من دون وازع أو رقيب، والتي             
تدعمها اإلدارات بالتواطؤ مع ما يسمى لجان األهل، مرفقة             
بموازنات غير واقعية توافق عليها وزارة التربية من دون أي             

وتطرق غصن أيضاً في كتابه إلى العبء         .  مساءلة أو تدقيق  
اإلضافي الذي يقع على األهالي نتيجة انتشار ظاهرة الماركات           

 .التي وصلت الى المدارس الخاصة" فرانشايز"المسجلة 
  8684/node/ar/org.lkdg.www://http  
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بينما لبى األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية دعوة لجنتهم الى          
اإلضراب، لمدة يومين متتاليين، تابع األساتذة المتفرغون التدريس        
في الجامعة، حيث استغرب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة          
المتفرغين في الجامعة الدكتور حميد حكم إعالن تعليق الدروس          
من مبنى اإلدارة المركزية للجامعة معتبرا أن ما حصل كان من            

 node/ar/org.lkdg.www://http/8680  .دون علم الرئاسة

  أضعاف3يعتصمون رفضاً لزيادة رسوم التسجيل " العلوم"طالب 
اعتصم طالب السنة الرابعة في كلية العلوم داخل حرم مجـمـع            
رفيق الحريري الجامعة اللبنانية في الحدث شجباً لقرار رئـيـس           
الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين القاضي بزيادة رسوم التسجيل    

 ألف ليرة لبنانية أي بزيـادة   750 إلى   250في السنة الرابعة من     
 ألف ليرة، مطالبين ادارة الجامعة بالرجوع عن هذا القـرار           500

المجحف، متسائلين أين تصرف األموال وفي أي خـطـوات            
 .إصالحية

8683/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 ة/ طالباً عائدا104ًتقبل » اللبنانية«هندسة 
أنجزت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، دراسة لملف الطـالب          
اللبنانيين العائدين من سوريا بسبب األوضاع الراهنة هـنـاك،           

 طالب من مختلف السنوات واألقسـام        104ووافقت على قبول    
، الى الـفـرع     ) هندسة الميكانيك أو الكهرباء أو الهندسة المدنية      ( 

الثالث من الكلية في الحدث، بعدما أكملت إدارة الكلية دراسـة            
. ملفاتهم وإجراء اختبار لغة وتوزيعهم على السنوات الدراسـيـة         

8682/node/ar/org.lkdg.www://http  

 
  

يتحدون وزير التربية ورئيس الجامعة كشف       "  اللبنانية"متعاقدو  
 قرارات المجالس األكاديمية

الموظفون المستثنون من التفرغ والمتعاقدون مع الجامعة        "إعتصم  
أساتذة متعاقدين مستحقين للتفرغ في      "، مع زمالء لهم      "اللبنانية

 ، أمام مبنى اإلدارة المركزية للجامعة، حيث تحدت       "الجامعة اللبنانية 
وفاء نون المتحدثة باسم المعتصمين رئيس الجامعة ووزير          .  د

التربية بالكشف عن قرارات المجالس األكاديمية لالعتبارات          
السياسية السلبية الخاصة بهذا الملف، مشيرة الى أنهما لن يتجرآ           
على ذلك ألنهما يعرفان أن قرارات هذه المجالس لم تحترم نتيجة            

 .اللوائح السياسية المعلبة
 8692/node/ar/org.lkdg.www://http  

تمتحن الطالب اللبنانيين العائدين من     "  اللبنانية"كليات الطب في    
 سوريا

خضع الطالب اللبنانيون الذين كانوا يتابعون دراساتهم في سوريا،         
المتحان القبول التقويمي في كليتي الطب وطب األسنان، حيث شكا          

 ساعات من بعض    6البعض بعد خروجهم من االمتحان الذي دام        
األسئلة المتخصصة، التي كان من الممكن تجاوز الصعوبة فيها لو          

وقد أشار عميد كلية طب      .أعطي الطالب وقتاً أطول للتحضير     
ة / طالباً 195األسنان الدكتور منير ضومط إلى انه من أصل           

ن من  /ة، معظمهم / طالباً 18تقدموا بطلبات ترشيح، غاب فقط       
ar/org.lkdg.www://http/  .السنتين الثالثة والرابعة     

8703/node  

 الطائفية تعيق تفرغ المتعاقدين بانتظار التوافق السياسي
" الجامعة اللبنانية "خرج وفد من لجنة األساتذة المتعاقدين مع           

المستثنين من التفرغ من موظفين وغير موظفين، من االجتماع           
ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، بقناعة أن ملف التفرغ          
المطروح حالياً على مجلس الوزراء، ال يمكن تعديله، وأن األسماء          

 الواردة فيه لن يعاد النظر فيها ولن تتبدل، وأن عليهم             579الـ
لعّل التوافق السياسي يحصل بين مختلف      »  الرجاء الصالح «انتظار  

القوى السياسية، ويتم تعيين مجلس الجامعة المغيب منذ العام            
، ليصار بعدها إلى تحضير ملف جديد للتفرغ، يتم بموجبه           2004

 .ضم من جرى  استثناؤه أو استبعاده
 8686/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 تقفل مؤسسة صيدلية مخالفة في بيروت» الصحة«
أقفل التفتيش الصيدلي في بيروت، بناء على قرار صادر عن وزير 

في » Vigne Rouge«الصحة العامة علي حسن خليل، مؤسسة 
األشرفية المنشأة خالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وغير الحاصلة 

على إجازة فتح واستثمار صيدلية من وزارة الصحة، مع التأكيد 
 .على عدم إعادة فتحها تحت طائلة المالحقة القانونية

8700/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 اإلضراب يربك الجامعة: جمعية عمومية لألساتذة في الحدتو ...
الفرع األول في الحدت، جمعية عمومية،        -عقد أساتذة كلية العلوم     

أكدوا خاللها التزامهم بمطلب تطبيق قانون التفرغ والتعـامـيـم           
الصادرة عن رئاسة الجامعة، وبالتعجيل في تعيين الـعـمـداء            
وبانتخاب ممثلي األساتذة في مجلس الجامعة، منبهين الـى أن             
اإلضراب أو االعتصام سيؤدي الى إرباك كبير في العـمـلـيـة             

 .التعليمية
 8708/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 معركة الطالب مفتوحة": اللبنانية"ماستر 
كسر تحرك طالب كلية إدارة األعمال والعلوم االقتصادية قرار         
عمادة الكلية بإجراء امتحان تقييمي لدخول حملة اإلجازة إلى           

، إال أن ذلك ووفقاً للطالب لن يضع حداً للمعركة، "1الماستر ـ  "
حيث يستمرون بالمطالبة بإزالة المعدل المفروض الذي يفصل         

وبإزالة الحواجز المفتعلة التي    )  12/20(بين اإلجازة والماستر    
. أم.  أل«تفصل بين سنتَي الماستر، وذلك خالفاً للقوانين ولنظام         

 .» دي
 8694/node/ar/org.lkdg.www://http  

  سنوات5مواطنة تفوز بدعوى ضد طبيب أسنان بعد 
انتصرت المواطنة مريم حساوي لحقوقها وفازت بالدعوى التـي         

الذي ارتكب  .  ح.   سنوات بحق طبيب األسنان أ     5تقدمت بها قبل    
خطًأ في فكها، وذلك بعدما وجد رئيس محكمة صور القـاضـي            
بالل بدر أن الطبيب ارتكب إهماالً ومخالفة للقانون وخلـصـت           

 565جلسات المحاكمة إلى صدور قرار بإدانة الطبيب بالجنحة        
 .من قانون العقوبات

.8712/node/ar/org.lkdg.www://http   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

 ن/ة لم تدفع اشتراكاتهم/ ألف أجير50الضمان يكشف عن وجود 
، علـى   2011أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي ان اعمال التفتيش التي اجراها الضمان خالل العام                  

 في المئة من العدد اإلجمالي لألجراء، أثمرت عن نتائج مالية ايجابيـة لصـالـح      12 أجيرا، أي ما يقارب      46541 مؤسسة و  6233
 الـف    25 الف أجير، يعملون في      50 مليار ليرة، كما كشفت عن وجود        41الصندوق حيث بلغ مجموع األموال اإلضافية المحصلة        
  node/ar/org.lkdg.www://http/8699...مؤسسة، مسجلين في الضمان لم يدفع عنهم االشتراكات
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين

شركات « مسؤولون في لجنة العمال المياومين ينعمون بإغراءات        
 »مقدمي الخدمات

 مياوم وجابي إكراء أكبر واهم اضراب في تـاريـخ     2500نفّذ  
عمل على تنـفـيـذه    .  لبنان، إال أن إضرابهم انتهى بقرار سياسي   

أعضاء لجنة متابعة قضية المياومين، وهي اللجنة التي كـانـت           
ترفض دخول الشركات الخاصة الى نادي مؤسسة الكـهـربـاء،           
فأصبح أعضاء تلك اللجنة أنفسهم وبسحر ساحر مسؤولين في هذه          

 ..الشركات
8709/node/ar/org.lkdg.www://http  

 تلويح المياومين باالعتصام تقابله تهديدات بالطرد والعقوبات
مؤسسة كـهـربـاء     « في  )  المياومون( لم يكد يلّوح عمال المتعهد      

باعتصام تذكيري، احتجاجاً على المماطلة في إنـجـاز          »  لبنان
التعديالت على قانون تثبيتهم في مالك المؤسسة، حتى تـلـقـوا            
رسائل من بعض المسؤولين في المؤسسة، يهددونهم فيها بالطـرد          
من العمل أو نقل عملهم من مكان إلى آخر تعسفياً، أو استبدالهـم             

شركـات  « بعمال من مديريات التوزيع التي أصبحت تحت إدارة         
 ).sp(» مقدمي الخدمات

8704/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ذوي اإلحتياجات الخاصة

وحق الشخص المعـوق    ”  القمة العربية االقتصادية واالجتماعية   “ 
 في العمل والتعلم

القمة العربية االقتصادية واالجتمـاعـيـة      « في إطار التحضير لـ     
فـي  »  شبكة المنظمات العربية غير الحكوميـة     « ، نظمت   » التنموية
ورشة العمل اإلقليمية إلطالق راصد الحقوق االقتصاديـة        « بيروت  

، حيث تم البحث في جملة مـن         » واالجتماعية في البلدان العربية   
العناوين الحقوقية المتعلقة بالعمل والتعليم والسياسات الـدامـجـة          

node/ar/org.lkdg.www://http/8698.لألشخاص المعوقين 

الهيئة الوطنية للمعوقين تقر خطة أولوياتها من الصحة والتعليم         
 والعمل والنقل

خلص اجتماع الهيئة الوطنية للمعوقين، الذي عقدته برئاسة وزير         
الشؤون اإلجتماعية، الى اإلتفاق على خطة عمل تنوي الهيـئـة           
تنفيذها لتأمين حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة وفق األولويـات         

الصحة، البيئة، العمل، النقل، الـتـعـلـيـم          :  والمجاالت التالية 
 ... والرياضة

8544/node/ar/org.lkdg.www://http   

 وزارة الشؤون اإلجتماعية

 بيت حماية لألوالد يتلقى بالغات لحاالت عنف: الشؤون االجتماعية ومجلس الطفولة
كشف وزير الشؤون اإلجتماعية خالل ترأسه اجتماع المجلس األعلى للطفولةعن وصول شكاوى عدة الى الوزارة وذلك منذ اطـالق                    

تبليغ عن حاالت عنف، إهمال أوالد غير مسجلين في المدارس، تحرش جنسي،            :  ومن بين تلك الحاالت   .  الحملة اإلعالمية لحماية الطفل   
اوالد في الشوارع، هذا إلى جانب حاالت تتعرض للفلفة أو لعملية تعمية أو إخفاء من المؤسسات، وحاالت أخرى تتعرض لتـدخـالت                      

 ...سياسية
8713/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     
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 حقوق الفلسطينيين

ترحب بقرار مجانية الكتب للنازحين الفلسطينيين مـن       »  راصد« 
 سوريا
بـقـرار   )  راصـد ( »  الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان   « رحبت  

الحكومة تخصيص مليارا ليرة لتسديد ثمن الكتب المدرسية الرسمي 
للطالب غير اللبنانيين من النازحين السوريين والـالجـئـيـن            
الفلسطينيين في صفوف التعليم األساسي، والذي يتوقع أن يصـل          

 ألـفـاً،     50عددهم هذا العام وفق تقديرات وزارة التربية إلى          
 ألف سوري، والبـاقـون      12 ألف فلسطيني، و   32يتوزعون بين   
ar/org.lkdg.www://http/.  جنسية مختلفـة   22ينتمون الى   

 ن األخرى /تتولى شؤونهم" األونروا"و...
استقبل وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور في مكتبه المدير          

فيليبو غراندي، واقترح أبو فاعور عليه أن   "  األونروا" العام لوكالة   
االهتمام بالنازحين الفلسطينيين من سوريا مـع        "  األونروا" تتولى  

 .إمكان إفادة األونروا من بعض المساعدات التي وعد بها لبنان
8710/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

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  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

بموجب مشروع القانون، تستفيد المطرانيات والرهبانيات من جهة، والمؤسسات الخيرية والصحية والتعليمية التابعة لها من                 -
المطرانيات والرهبانيات، الجمعيات الخيرية،    ( أشكال مختلفة من المؤسسات       3جهة أخرى، علماً أن تلك الهيئات تضم          

فما المغزى من شملها كلها في      .  ، وكل واحد منها يخضع لقوانين وأطر رقابية وحسابية مختلفة)والمؤسسات الصحية والتعليمية 
 قانون واحد؟

في حين يذكر المشروع هذه المؤسسات بالتحديد، ال يأتي على ذكر المؤسسات التعليمية والصحية الخيرية اإلسالمية التي                    -
فأين العدل والمساواة بين الطوائف عندما تعفى مدارس         .  ترتبط بالطوائف ايضاً وان لم تتبع للمؤسسات اإلسالمية العامة         

 الرهبانيات مثالً بينما تبقى المدارس التابعة للجمعيات اإلسالمية غير معفية؟ 

وعلى الرغم من أنه لم يتاح لنا        .  يشير المشروع أخيراً الى ضوابط يضعها المشترع لمنع التالعب واستغالل القانون              -
اإلطالع على هذه الضوابط، إال اننا، وعلى ضوء ادراكنا للواقع الحالي، نشك بقدرة الدولة على فرض الرقابة الفعلية على                     

 . مؤسسات خاصة طائفية مسيحية كانت ام اسالمية

 تتمة اإلفتتاحية   


