
 

 
 

 
تحرك لدمج المعوقين في إستراتيـجـيـة        -

 النهوض بالجامعة

خالفات سياسية حول منح الترخيص        -

 لجامعة مراد
إلنشاء هيئة ضمان الجودة      :  السيد حسين -

 للتعليم العالي الرسمي 

باتجاه السرايا تمسكـاً    ”  للتنسيق“ تظاهرة  -

 بالمطالب
نحن المغبونون الوحيدون   :  متقاعدو الثانوي -

 من بين المتقاعدين
لتحييد :  اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة   -

 القطاع التربوي عن التجاذبات السياسية
حق :  نقابة المعلمين ترد على األم حروق      -

األساتذة باإلضراب يضمنه القانون وال وجود      
 !112للمادة 

 جمعية المقاصد االسالمية تتخبط في أزمتها-
ولي أمر يقاضي مدرسة ولديه الخاصة        -

 ويربح الدعوى
 

 
التقرير الوطني عن اإلحصاءات الصحية في      -

قاعدة البيانات الصحية مجزأة وغيـر      :  لبنان
 شاملة

اقرار زيادة اشتراكات الضمان لتـمـويـل        -
 المستشفيات الخاصة

 

مشروع للتغطية الصحية للمضمونين بعـد      -
 بلوغ سن التقاعد

يولد مشوهاً ويستمر   »  الضمان االختياري « -
 بأزمات التوازن المالي

مطلبي "  تكتل وطني.. " اليوم العالمي للمعوق  -
 مدني

أبو فاعور بعد انتخاب هيـئـة شـؤون          -
قضية اإلعاقة في أولويات السياسة :  المعوقين
 واإلعالم

الدولة لم تلتفت الى واجبـهـا       :  أبو فاعور -
 االجتماعي

" اإلحصاء الفلسطيني " و"  اليونيسيف" دراسة  -
 عن واقع اطفال المخيمات

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 حقوق األفراد، المواطنة والمساواة في مواجهة الدولة الطائفية": المدني"معركتا الجنسية و

 راصد الحقوق االجتماعية

2كـا نـو ن   ا لـثـا نـي    ا لـعـد د   ا لـخـا مـس   و ا لـعــشـر و ن  0 1 3 

 

احتلت قضيتا حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن الزواجهن وأوالدهن والزواج المدني مؤخراً الحـيـز               
 .األكبر من النقاش اإلجتماعي في الرأي العام، اعالماً وصنّاع قرار

 
 

" الفضيحـة " بدايةً، فيما يتعلق بقضية الجنسية، سجلت موجة من اإلستنكارات واإلحتجاجات على التوصية             
فـي  "  جنسيتي حق لي وألسرتـي    " للّجنة الوزارية المكلفة دراسة تعديل قانون الجنسية، التي فندتها حملة           

ال حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها ال ألوالدها وال          " مؤتمرها الصحفي، تلك التوصية التي اعتبرت انه        
 ".لزوجها، فمن شأن ذلك اإلضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البالد، وبالمصلحة العليا للوطن

بمشاركة عدد من الجمعيات المدنية والنسائية ونساء معنيـات         "  جنسيتي حق لي وألسرتي   " فقد قامت حملة    
مع أسرهن، بتنفيذ اعتصاما استنكارياً على طريق القصر الجمهوري تزامنا مع انعقاد جلسة مـجـلـس                 

 من الشهر نفسه نددت خالله 22، كما عقدت مؤتمراً صحافياً في 2013 كانون الثاني 17الوزراء بتاريخ   
بمطالعة اللجنة الوزارية المختصة وأعلنت عن خطواتها الالحقة مواكبةً إلستحقاق اإلنتخابات النيابية ومن             
أجل الضغط لمسائلة السياسيين والعمل على انتزاع الحق بالجنسية، علماً أنه كان بارزاً مـن خـالل                   
المناقشات التي جرت خالل جلسة الحكومة والتي تناقلتها وسائل اإلعالم، موقف الوزير جبران باسـيـل                
وبعض وزراء تكتل التغيير واإلصالح الذين اعترضوا بشدة على منح المرأة اللبنانية الحق بمنح جنسيتها               

 .ألسرتها والداعم لتوصية اللجنة
 

وباإلنتقال الى قضية الزواج المدني، فقد أعادت مبادرة نضال درويش وخلود سكرية، العروسان اللـذان               
افتتحا عقد الزواج المدني داخل لبنان، طرح هذا الموضوع الحيوي بالنسبة للحريات الفردية في األوساط               

فقد قام العروسان غير المنتميين إلى طائفة تتيح لهما الزواج في محكـمـة            .  السياسية واإلعالمية المختلفة  
وهو ترقيم للقرارات التـي      ( 1936عام  .  ر.   ل 60شرعية بعقد زواجهما مدنياً استناداَ إلى القرار الرقم         

، وذلك بعدما طلبا من المختار إثبات عدم وجود مانع من الـزواج             ) كان يتخذها المفوض السامي الفرنسي    
 يوماً من إتمامه للتأكد من أن أحداً ال يعارضه، ثم حصال على وثيقـة               15عبر لصق إعالن الزواج قبل      

 .قانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين البنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمـة الـمـالـيـة                   
 

وفي هذا اإلطار، وبخضم النقاش حول قانون اإلنتخاب غرد رئيس الجمهورية ميشال سليمـان عـلـى              
معرباً عن دعمه لقوننة عقد الزواج المدني في لبنان، كذلك أعلن وزير العدل شكيب قرطبـاوي                »  تويتر« 

. » للعمل على مشروع قانون مدني خاص     « أنه يتهيأ للعمل على طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء           
 ) 7.التتمة ص(

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



 التعليم للجميع      تعليم عالي 
 خالفات سياسية حول منح الترخيص لجامعة مراد

منح مجلس الوزراء ترخيصاً لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة          
 والذي كان تقدم به الوزير السابق عبد         BIUالدولية في بيروت    

الرحيم مراد، وتمت الموافقة عليه من دون اعتراضات داخل            
إال أن أجواء الخالفات الخارجية التي أحاطت        .  مجلس الوزراء 

بمنح الترخيص ال زالت محتدمة، خصوصاً مع أعضاء جمعية           
وقف النهضة الخيرية اإلسالمية في البقاع، وهي الجهة صاحبة           

، والتي يستبدلها مشروع    LIUالترخيص للجامعة اللبنانية الدولية     
 .المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء بالجامعة الدولية في بيروت

8968/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 إلنشاء هيئة ضمان الجودة  للتعليم العالي الرسمي : السيد حسين
تطرق رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الى أسس ضمان الجودة في التعليم العالي كما وردت في إستراتيجية تطوير                       
الجامعة اللبنانية التي وضعت أخيرا، الفتا الى أنه إذا لم تتوافر البيئة التي تشجع التدريس والبحث العلمي فال يمكن الحديث عن ضمان                         
الجودة، ومؤكداً ضرورة تطوير البحث العلمي المتعلق بضمان الجودة، خصوصا من خالل كلية التربية التي تعد األساتذة والمفتشين                      

   node/ar/org.lkdg.www://http/8969 . التربويين

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 نحن المغبونون الوحيدون من بين المتقاعدين: متقاعدو الثانوي
لة اعتبرت رابطة األساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي أنهم الوحيدون المغبونون من بين سائر المتقاعدين في ما يتعلق بإقرار سلس                   

 درجات ، بعد أن حرم      6وأضافت الرابطة ان تلك الصيغة تحرمهم من دون وجه حق من  الـ              .  الرتب والرواتب بالصيغة التي أقرت بها     
  node/ar/org.lkdg.www://http/2011.8967-159 درجات التي أعطيت بموجب القانون 4,5بعضهم في وقت سابق من الـ 

 باتجاه السرايا تمسكاً بالمطالب” للتنسيق“تظاهرة 
مواجهة جديدة في مسلسل سلسلة الرتب والرواتب بين هيئة التنسيـق           
النقابية والحكومة كان مسرحها مرة جديدة الشارع الذي شهد إضراباً          
عاماً وتظاهرة جددت خاللها الهيئة تمسكها بالمطالبة بإحالة السلسلـة          

 .بصفة المعجل الى المجلس النيابي
8963/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 وتحذير للحكومة من المس بضرائب الفقراء...
أكدت هيئة التنسيق النقابية، المضي في تحركها، محذرة الحكومة من     
المس بجيوب الفقراء من خالل الضرائب، ومطالبة بأخذ األموال            

وأضافت .  من أصحاب المصارف والعقارات وليس من الفقراء        
من موازنة الدولة يأكلها أصحاب المصالح ويقولون       %  40الهيئة أن   

انه لو حصل العمال على الزيادة سيكون هناك تضخم، مشيرة الى            
من اللبنانيين ال   %  63أن الدراسات واإلحصاءات األخيرة أثبتت أن       

 .يمكنهم تأمين حساباتهم الضرورية
 8960/node/ar/org.lkdg.www://http  

 تحرك لدمج المعوقين في إستراتيجية النهوض بالجامعة
إلستراتيجية النهوض في الجامعة اللبنانية، تحـرك       "  النهار" بعد نشر   

اتحاد المقعدين اللبنانيين في وجه خطة اعتبروها تخرج المعوقين من          
بإزالة كل العوائق أمام الطالب المعوق، كما نـص         " الجامعة، مطالباً   

القانون واالتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، بما في ذلك تطوير المناهج          
وتكييفها، وطرائق التدريس، وتدريب الكادر التعليمي والـتـقـنـي           
واإلداري، والعاملين في الكليات والفروع، واالرتقاء بالقانون الجديـد         
لتنظيم الجامعة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الشخص المعوق وغير          

 "...المعوق على قدم المساواة
8986/node/ar/org.lkdg.www://http  



 وتدعو لبرنامج غضب في وجه سياسة التسويف الحكومية...
وجهت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تحية          
إكبار واعتزاز الى ألوف الموظفين واألساتذة والمعلمين في            
القطاعين الرسمي والخاص الذين لبوا دعوة هيئة التنسيق النقابية          
وتوحدوا وتمكنوا من شل القطاع العام، مؤكدة المضي في برنامجها         
التصعيدي رداً على  نهج التسويف والمماطلة والتأجيل المتمادي          

 .من قبل الحكومة في إحالة سلسلة الرتب والرواتب
 8958/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 التعليم للجميع      تعليم خاص
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 ولي أمر يقاضي مدرسة ولديه الخاصة ويربح الدعوى
قاضى حسن قاسم مدرسة ولديه وربح الدعوى إثر رفض ادارة تلك           
المدرسة الخاصة تزويده بإفادتين رسميتين تفيدان بأن ولديه تلقيا           
دراستهما فيها وأنهيا سنتهما بنجاح، ما يخوله تسجيلهما في مدرسة           
أخرى، بسبب عدم تسديده للجزء المتبقي من القسط وقيمته مليون           

 .ونصف مليون ليرة لبنانية
 8962/node/ar/org.lkdg.www://http  

حق األساتذة باإلضراب يضمنه    :  نقابة المعلمين ترد على األم حروق     
 !112القانون وال وجود للمادة 

فرع البقاع على كالم      –ردت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة         
الرئيسة العامة لراهبات القلبين االقدسين األم دانييال حروق، والتي           

من قانون معلمي المدارس تسمح للمدرسة      )  112(اعتبرت أن المادة    
بأن ال تدفع يوم اإلضراب للمعلم في حال لم يكن منتسبا الى نقابة               
المعلمين، مذكرة الرئيسة بأن المواد القانونية التي ترعى شؤون            

)112( مادة، فمن أين تم استنباط المادة        66المعلمين ال يتعدى عددها     
 .، مضيفة أن اإلضراب هو حق من حقوق األجراء والمعلمين             

8959/node/ar/org.lkdg.www://http  

لتحييد القطاع التربوي عـن      :  اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة   
 التجاذبات السياسية

طالب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بتحييد القـطـاع           
التربوي عن التجاذبات السياسية واالنتخابية والمطلبية حفاظاً علـى         
األجواء التربوية الهادئة وعلى مصلحة التالمذة ومستقبلهم، داعـيـاً          

اإلدارة :  الحكومة إلى دعم العمل المشترك بين ثالوث التـعـلـيـم           
والمعلمين وأولياء التالمذة، خدمة لألجيال الطالعة وحرصاً عـلـى          

 .استمرارية المؤسسات
 8971/node/ar/org.lkdg.www://http  

 جمعية المقاصد االسالمية تتخبط في أزمتها

تعاني جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية من أزمة مالية كبيرة           
تحظى بإهتمام اللبنانيين الذين يتذكرون الدور الريادي الذي كان         

 أن الموازنة السنوية    ،والجدير ذكره .  للمؤسسة في مجال التربية   
التي تحتاجها مؤسسات المقاصد التربوية والصحية تصل الى         

 10 مليون دوالر، فيما تراكم عجزها السنوي يبلغ نحو            50
 .ماليين دوالر

 8972/node/ar/org.lkdg.www://http  

 إلى االنفجار؟" اللبنانية"ملف المدربين في 
مجحفة اعتبروها  رفض مدربو الجامعة اللبنانية توقيع عقود جديدة          

بحقهم، بعد أسبوع من الحوار مع المسؤولين في الجامعة واللقاءات مع           
القوى السياسية، وهددوا بتصعيد التحرك ما لم تُعد الجامعة النظر            

إما االلتزام باالتفاقات أو    "، مؤكدين   بالتعميمين المتعلقين بعقود العمل   
 ". االنفجار
8961/node/ar/org.lkdg.www://http 

 



 قاعدة البيانات الصحية مجزأة وغير شاملة: التقرير الوطني عن اإلحصاءات الصحية في لبنان
ي أطلق معهد اإلدارة الصحية والرعاية االجتماعية التابع لجامعة القديس يوسف الطبعة الثانية من التقرير الوطني عن اإلحصاءات الصحية ف                  
 ة ويهدف الى تطوير بنى المراقبة الصحية من أجل نشر المعلومات الصحية لمنظمة الصحة العالمية لبنان، الذي  يتوافق مع الخطوط التوجيهي

  node/ar/org.lkdg.www://http/8984.وتقديم الدعم التقني للجهود الوطنية وإنتاج آلية مساعدة على إتخاذ القرارات

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�        
2آـ� �ـ� ن   ا �ــ� �ـ 0 1 3 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 اعتصام تضامني مع رئيس مستشفى بنت جبيل الحكومية

شهدت باحة مستشفى بنت جبيل الحكومي اعتصاما تضامنيا مـع           
رئيس مجلس إدارتها الدكتور توفيق فرح بعد إحراق منزله وتحطيم          

وشارك في االعتصام النائب    .  محتوياته في بلدة بنت جبيل الحدودية     
علي بزي ونقيب األطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شـرف           
وأعضاء النقابة وأعضاء المجالس االدارية للمستشفيات الحكوميـة        

 ...والخاصة في قضاء بنت جبيل، واألطباء العاملون في المستشفى
8987/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

 اقرار زيادة اشتراكات الضمان لتمويل المستشفيات الخاصة
أقر مجلس الوزراء مشروع زيادة سقف الراتـب الـخـاضـع             

 مليون ليرة، مما    2.5 مليون ليرة إلى     1.5الشتراكات الضمان من    
قرار الحكومة هذا جاء    .  سيتيح للضمان زيادة التعرفات االستشفائية    

بعدما هددت المستشفيات باالمتناع عن استقبال المضمونين في حال         
 .عدم حصولها على زيادة التعرفات االستشفائية

8974/node/ar/org.lkdg.www://http  

 مشروع للتغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد
للمضمونين الذين سيتركون العمل، بسـبـب   »  مشروع التغطية الصحية« اعدت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي مسودة   
هذه المسودة لم تتطرق الى موضوعين مهمين، وهما التمويل المسبـق           .  بلوغهم سن التقاعد او الذين سيتركون العمل قبل بلوغهم سن التقاعد          

 ...وكيفية مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع، ولم تحدد ايضا االشتراك الذي يمكن تحمله من قبل المضمونين الذين سيتركون العمل
8982/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      تعليم رسمي

 آيل للسقوط والطالب مهجرون" ثانوية سير الرسمية"مبنى 
ـ قضاء الضنية،   »  ثانوية سير الرسمية  «أكدت الوحدة الهندسية المنتدبة من وزارتي التربية واألشغال العامة والنقل في تقرير لها أن مبنى                 

وكشف التقرير في طياته عن قضية فساد كبيرة، ال سيما أن أحد بنوده أشارت إلى نقص في كمية                    .  آيل للسقوط وغير صالح لالستخدام    
، بعد انتهاء شركة مقاوالت يملكها شخص من عائلة         2007االسمنت المستخدمة في تشييد المبنى الذي كانت تسلمته وزارة التربية في العام             

  node/ar/org.lkdg.www://http/8964.عملية البناء. ف
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 مطلبي مدني" تكتل وطني.. "اليوم العالمي للمعوق
لمناسبة اليوم العالمي للشخص المعوق المصادف في الثالث مـن           

ديسمبر من كل عام، توالت االحتفاالت والنشاطات في        / كانون األول 
مختلف المناطق للمطالبة بضمان حقوق ذوي االحتياجات وزيـادة          
الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السـيـاسـيـة             
واالقتصادية والثقافية، كما أطلق وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو         

 .فاعور التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق
8973/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 " اتحاد المقعدين اللبنانيين"و" االسالمية للرعاية"تعاون بين 
، إحدى مؤسسات الهيئة اإلسالمية للرعاية، واتحاد المقعدين اللبنانييـن          " الرعاية" في سبيل ترسيخ التكامل اإلجتماعي بين المؤسسات، وقعت         

بروتوكول تعاون يهدف الى تحقيق التمكين االقتصادي لألشخاص المعوقين في سوق العمل، واالستفادة من برنامج القروض الميسرة، وتعتبر                
  node/ar/org.lkdg.www://http/8983...هذه االتفاقية بمثابة ميثاق تفاهم وتعاون لتوضح التزامات كل من الطرفين

قضية اإلعاقة فـي     :  أبو فاعور بعد انتخاب هيئة شؤون المعوقين      
 أولويات السياسة واإلعالم

رأس وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور اجتماعا النتـخـاب           
مكتب الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين واللجان المتفرعة عنها، مشيراً         

أن قضية اإلعاقة أصبحت قضية حاضرة في جدول أعـمـال            " الى  
الحكومة وجدول أعمال االعالم، أي في أولـويـات السـيـاسـة              

  node/ar/org.lkdg.www://http/8985"...واإلعالم
 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      وزارة الشؤون

 الدولة لم تلتفت الى واجبها االجتماعي: أبو فاعور
أسف وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور، خالل رعايتـه          

ـ  ألن الدولة لم تلتفـت     " ،  " جمعية التكافل لرعاية الطفولة   " احتفال ل
الى واجبها االجتماعي، بل كانت تنظر الى المواطن على أن فـي         

 ".استطاعته أن يستفيد من فتات ما تسميه بعض المعونة
.8975/node/ar/org.lkdg.www://http  
 
 

 لتعليم الكبار" القرائية حرية"الشؤون االجتماعية أطلقت خطة 
أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع مكتب االونيسكو االقليمي         

خطة عمل تعليم وتعلم    " في الدول العربية في بيروت والسفارة االيطالية        
، حيث تم التشديد على انـه  " القرائية حرية" تحت عنوان " الكبار في لبنان 

يجب تركيز الجهود في شكل خاص على النساء االميات في المنـاطـق      
الريفية، نظرا لكون االمية عند النساء هي من العوائق التي تحول دون             

 .نشر المساواة بين الجنسين
8988/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي
 يولد مشوهاً ويستمر بأزمات التوازن المالي» الضمان االختياري«

 ، ولم يجر التنبه الى التضامـن  2002تحقيقاً أشارت فيه الى أن القسم الخاص بالمضمونين االختياريين ولد مشوهاً في العام " السفير"نشرت  
ون والتكافل االجتماعيين بين المنتسبين له حتى في ذروة األعداد المنتسبة، ورافقته األزمات وانعدام التوازن المالي منذ إنشائه وبقيت من د                   

 ... حل ما أوصله الى التوقف القسري
8980/node/ar/org.lkdg.www://http  
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منذ أكثر من عشـر  »  تالسيميا«  مريض   177:  » البرج الشمالي « 
 سنوات

مخيم البرج  « ترصد اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المحلي في        
ـ        »  الشمالي مـرض  « لالجئين وفاة مريض كّل سنة على األقل بـ
وتشير دراسات عدة، ومنها الدراسة الميدانية الـتـي         .  » التالسيميا
 113قبل أكثر من عام وأحصت خاللهـا         »  منظمة شاهد « نفذتها  

حالةً، إلى أن النسبة األكبر من المصابين، هم من الذكور وغالبيتهم           
 فـي   15من األطفال، وأن عدد المصابين في المخيم يتجاوز الـ          

المئة من مجموع المصابين على األراضي اللبنانية والمقدر عددهم         
 . مصاب700بـ» مركز الرعاية الدائمة«بحسب 
8989/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ال يزال يأمل إنقاذه» مركز نبيل بدران«: صور
ـ     مركز نبيل بدران لألشخـاص ذوي       « تسبب تراجع الدعم المالي ل

في مخيم البص لالجئين الفلسطينيين في صور، بانخفـاض         »  اإلعاقة
ويتخـوف  .  عدد المستفيدين من خمسين إلى خمسة عشر تلميذاً معوقاً        

األهالي، والقيمون على المركز، الذي يهتم بشكل رئيسي بـحـاالت           
اإلعاقة السمعية والذهنية البسيطة، من إقفال المركز، في ظل غيـاب           

  node/ar/org.lkdg.www://http/8981...الدعم المطلوب
 
 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين
 عن واقع اطفال المخيمات" اإلحصاء الفلسطيني"و" اليونيسيف"دراسة 

أطلقت ممثلة اليونيسيف في لبنان بالتعاون مع رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني دراسة ترسم صورة واضحة لواقع األطـفـال                    
من األطفال الفلسطينيين يعانون سوء تغذية مزمن بالنسبة ألعمارهم، فيما          %  13الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان، وتظهر أن         

  node/ar/org.lkdg.www://http/8979.نصف األطفال فقط يلتحقون بالمدارس الثانوية

 للمنح الجامعية" األونروا"انتقد خفض " اشد"
عقد وفد من الجامعيين الفلسطينيين في لبنان  اجتماعاً مع رئيس            

يوسف احمد، شرحوا   "  اشد"اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني،     
خالله األخطار الكبيرة التي تتهدد مستقبلهم التعليمي الجامعي بعدما         

عن وعودها لهم بالمساعدة وتقديم المنح       "  األونروا"تخلت وكالة   
والدول "  األونروا"الجامعية، مطالبين بالتعجيل في التحرك نحو         

 .المانحة لمعالجة أزمتهم انقاذاً لمستقبلهم المهدد بالضياع 
 8976/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 المنح لم تتغير ولكن األقساط إرتفعت : واألونروا ترد...
نائب المدير العام لألونروا روجر ديفيس أن األموال المرصودة          أكد    

للمنح الخاصة بالطالب الفلسطينيين لم تتغير، لكن الذي تغير هو             
%30ارتفاع األقساط الجامعية بنسبة ال تقل عن           ، إذ أن غالبية      

الطالب الفلسطينيين التحقوا بجامعة بيروت العربية، حيث يقدر عددهم          
تغطي "  األونروا" طالبا في مختلف التخصصات، كانت          264بـ

أقسامهم على مدى األعوام الخمسة الماضية، لكن الجامعة قررت اآلن          
 .رفع األقساط رافضة منحهم أي حسم

 8978/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين
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بالمقابل، أحبط وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اي امل باإلعتراف بعقد زواج خلود ونضال بعد أن أحاله الى هيئة     
مـن  .  االستشارات في وزارة العدل التي بدورها درسته وردته مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلـك                 

جهته، قطع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطريق على الداعمين لهذا المطلب، معتبراً أن البحثَ فيه ممنوعاً، ومبرراً ذلك 
موضوع الزواج المدني ليس مطروحا في الوقت الحاضر فهو أثير منذ سنوات، وأدى الى خالفات في المـواقـف                   " بان  

 . وبالتالي ال ضرورة للخوض في سجاالت ال طائل منها في هذه الظروف
في الختام، إن تعاطي الجهات السياسية مع هاتين القضيتين يكشف مرة اخرى عن مدى تجذّر الحسابات السـيـاسـيـة           
والطائفية في لبنان في وقت تشهد فيه البالد تجاذبات حادة حول موضوع اإلنتخابات وذلك في محاولة كل االطـراف                    

وهنا ال بد من التأكيد، على أننا نعتبر أن اإلعتراف بالزواج المدنـي       .  لحشد الناس من خالل تكريس الطائفية أكثر فأكثر       
بالصيغة المطروحة حالياً ليس هو المطلب األساس، بل المطلوب اقرار قانون مدني لألحوال الشخصية يسمح لـألفـراد             

كذلك نعيد التأكيد ان حـق  .  داخل الوطن بالتالقي والمساواة بعيداً عن احتكار المؤسسات الطائفية وخصوصاً الدينية منها          
منح الجنسية للنساء حق من حقوق المواطنة الكاملة بغض النظر عن اإلعتبارات الطائفية ودونية التعاطي معهن، وأن                  

 . هذين المطلبين هما خطوتان اساسيتان على طريق دولة المواطنة

 تتمة االفتتاحية                 

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  


