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  بيان نقيب المحامين 
  انطونيو الهاشم

  
  
  

  السادة النقباء، 
  الزميالت والزمالء،

فــي نقابــة  عموميــةمنحتنــي الجمعيــة ال ٢٠١٥تشــرين الثــاني  ١٥بتــاريخ 
منـــذ تلـــك اللحظـــة آثـــرت علـــى و  منصـــب النقيـــب.المحـــامين ثقتهـــا الغاليـــة لتـــولي 

أي نجــاح  الن ،نفســي العمــل لمصــلحة النقابــة والمحــامين دون ضــجيج اعالمــي
مصـلحة وسـمعة النقابـة تعلـو علـى ف لشـخص النقيـب. اليجب ان ُينسب للنقابـة، 

اي مصلحة اخرى، ويهمني في هذا االطار ان اضع بين ايديكم بعضًا مما قمنا 
  مهما فعلنا نبقى مقصرين،فبه، 

  
النقابيــة، ال بــد مــن لفتــة الــى تحســن الوضــع وقبــل الولــوج الــى المواضــيع 

الل انتخــاب رئـيس جديـد للجمهوريـة نتوجــه اليـه بالتهـاني باســمكم الـداخلي مـن خـ
  جميعًا، وتكليف رئيس للحكومة نتمنى له النجاح في مهمته.
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  أوًال: في نشاط مجلس النقابة
تــابع مجلــس النقابــة، برئاســة النقيــب وحضــور أعضــاء المجلــس جلســاته 

وذلك لبحث االمـور المتعلقـة  ،ت الحاجةاالسبوعية العادية، واالستثنائية كلما دع
  محقة.مين أو ما يمكن تأديته لهم  من مطالب بالنقابة والمحا

سـبق قد اتخذ المجلس بشأن كـل ذلـك القـرارات المناسـبة الـى جانـب مـا و 
مـــن مواقـــف تتعلـــق بالشـــؤون العامـــة والوطنيـــة، وٕاصـــدار البيانـــات  لـــه وأن إتخـــذ

  المتعلقة بذلك.
  

  المحامين والحفاظ على كرامتهمثانيًا: في االهتمام بامور 
تــابع النقيــب، ومجلــس النقابــة، ومفــوض قصــر العــدل اإلهتمــام بكــل مــا 

فـي قصـور العـدل أو فـي الـدوائر القضـائية ، إن المحـامي مـن صـعوبات يعترض
مــن أجــل الحفــاظ علــى كرامــة  ودرايــة وكــان النقيــب يعالجهــا بحكمــة ، والرســمية
  المحامي.

، كـان طـالتهم اتعتـداءإل، وعندما تعّرض أربعـة مـن المحـامين الى ذلك
فتوقــف المحــامون عــن حضــور الجلســات فــي كافــة قصــور  للنقابــة موقــف حاســم،

بنــــاًء لقــــرار مجلــــس النقابــــة. وعقــــد النقيــــب مــــؤتمرًا  ٢٠١٦شــــباط  ٨العــــدل يــــوم 
ي نقيب المحامين فـ وأعربكما  .االعتداءاتتلك صحفيًا في ذلك اليوم ندد فيه ب

توقـف المحـامون فـي فالشمال األستاذ فهـد المقـّدم عـن تضـامنه مـع نقابـة بيـروت 
  التاريخ عينه.الشمال عن حضور الجلسات في 
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أصـدر بيانـًا  إذ ،هذا االهتمام صداه لدى االتحاد الدولي للمحـامينولقي 
مؤكـدًا علـى الـى السـلطات اللبنانيـة  اً توجهـم ،تضامنيًا اعتبر فيـه االعتـداء مأسـاة

  ومالحقة الجناة أمام القضاء. ،وجوب ضمان حقوق المحامين
  
  

  ثالثًا: في نشاط معهد المحاماة
مجلــــــــس النقابــــــــة بتــــــــاريخ مــــــــن ء معهــــــــد المحامــــــــاة بقــــــــرار ابعــــــــد انشــــــــ

المتــدرجين لممارســة ثــابر المعهــد علــى اعــداد وتــدريب المحــامين ، ١٠/٦/٢٠٠٩
ن العـاملين الـراغبين فـي ان يتـولى التـدريب االختيـاري للمحـاميمهنة المحاماة، فكـ

تم توقيع اتفاق بين معهـد المحامـاة ومعهـد الـدروس ولهذه الغاية فقد سبق و ذلك. 
  القضائية.
  
  

  الخدمات الصحية رابعًا: في
مســـاعدة المحـــامين علـــى تـــأمين العـــالج واالدويـــة أنشـــئ المركـــز  بهـــدف

امين وفقـًا الصحي في النقابـة الـذي يقـّدم االدويـة الالزمـة لمـن يحتاجهـا مـن المحـ
  من تقديمات هذا المركز. هماستفاد عدد كبير منوبكلفة رمزية، و لوصفة طبية 
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  خامسًا : في صندوق نظام الخدمات الصحية واإلستشفائية  
بقرار من  ٢٠١٥انطلق العمل بهذا الصندوق إعتبارًا من أول نيسان   

مجلس النقابة برئاسة النقيب األستاذ جورج جريج، وعمدت النقابة في حينه الى 
توقيع عقد تعاون، لمدة ثالث سنوات، مع شركة غلوب مد (شركة خدمات 

) من أجل حصول النقابة على خدمات غلوب مد التي تشمل TPAمتخصصة 
ستخدام برامجها المعلوماتية واإلستفادة من شبكة مقدمي الخدمات الطبية إ

واإلستشفائية المعتمدة منها ومراقبة وتدقيق المطالبات العائدة  للمستفيدين لدى 
  النقابة مقابل تسديد النقابة أتعابًا لها كما هو محدد أدناه.

  
أخذت غلوب مد على عاتقها تأمين تغطية بوليصة تأمين من  - ١

شركة أكسا الشرق األوسط للحّد من الخسارة المالية اإلجمالية 
 دد ـــــــــــــــــــف المحــــــــــداًء من السقـــــــــــ) إبتSTOPLOSSة (ــــــــــــــــالسنوي

% من ٩دوالر أميركي لقاء كلفة سنوية مقدارها  ٢٣٠٠٠٠٠٠ ـــبـ
 مجموع إشتراكات المستفيدين.

وهذا يعني أن نظام الخدمات الصحية واإلستشفائية،، وبمعزل 
المبالغ التي يجبيها من المحامين وعائالتهم، يتحمل مقدار عن 

/ مليون دوالر أميركي من نفقات ٢٣مبلغًا حده األقصى /
اإلستشفاء والتطبيب، وما يزيد عن هذا المبلغ يتحمله معيد 

  ).Réassureurالتأمين (
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مقابل الخدمات المعددة في العقد، أن تدفع لغلوب تعهدت النقابة  - ٢
 مد أتعابًا إدارية محددة وفقًا لما يلي :

 
  دوالر أميركي عن كل مستفيد ٢٠ : السنة األولى
  دوالر أميركي عن كل مستفيد ١٥ : السنة الثانية
  دوالر أميركي عن كل مستفيد ١٢ : السنة الثالثة

  
ولعالقتها المميزة مع بعض نظرًا لحجم عمل غلوب مد اإلجمالي  - ٣

الخدمات الصحية، وتبعًا لحجم العمل الناتج عن كافة العمالء 
المتعاقدين معها، تستفيد غلوب مد من حسومات خاصة من 
مقدمي الخدمات، ومن هذه الحسومات تقدم غلوب مد للنقابة 

% من الحجم السنوي اإلجمالي للمطالبات المتعلقة ٧حسم بنسبة 
 بين لصندوق النقابة.بفواتير المنتس

، وقبل الدخول بتفاصيل ٢٠١٥/٢٠١٦وبعد إنتهاء السنة التعاقدية 
 ٢٠١٥العقد، جاءت النتيجة األولية للسنة الممتدة من اول نيسان 

  كما هو مفصل أدناه: ٢٠١٦آذار  ٣١ولغاية 
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مجموع المطالبات 

  الصندوق المتوجبة على
  كنفقات إستشفاء وطبابة

  مجموع اإليرادات
(المبالغ المدفوعة من 
  المحامين وعائالتهم)

  العجز األولي قبل الدخول بتفاصيل العقد

  د.أ. ٤،٥٢٧،٥٤=   د.أ.      ٢١،٤٦٠،٢٢٣ -  د.أ.  ٢٥،٩٨٧،٧٧١
      

جرى  STOPLOSSوٕانطالقًا من بنود العقد وٕاحتوائه على بوليصة 
إحتساب قيمة العجز النهائي الذي يترتب على النقابة، كما هو مبّين 

  أدناه:
    األعباء المتوجبة    إيرادات الصندوق

        
  مجموع اإلشتراكات المدفوعة من المحامين وعائالتهم       ٢١،٤٦٠،٢٢٣

  ٢٠١٥/٢٠١٦للعام 
  %٧×  ٢٣،٠٠٠،٠٠٠حسومات تعود لصالح النقابة       ١،٦١٠،٠٠٠

  أ.د. ٢٠× منتسب  ٢٠٧١٦أتعاب إدارة الصندوق   ٤١٤٣٢٠    
  %٩×  ٢١،٤٦٠،٢٢٣) STOPLOSS  )Primeبوليصة  ١،٩٣١،٤٢٠    
  رواتب الجهاز اإلداري في النقابة   ١٤٦٨٥٠    

    د.أ ٢،٤٩٢،٥٩٠    د.أ.٢٣،٠٧٠،٢٢٣
  

  د.أ.٢٠،٥٧٧،٦٣٣=  ٢،٤٩٢،٥٩٠ – ٢٣،٠٧٠،٢٢٣ : الرصيد
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  ٣١/٣/٢٠١٦ولغاية  ١/٤/٢٠١٥الممتدة من النتيجة النهائية للسنة 
  

  مجموع المبالغ المتوجبة
  كنفقات إستشفاء وطبابة

مجموع المبالغ 
الصافية التي جبتها 

  النقابة 

  قيمة العجز 

  د.أ. ٥،٤١٠،١٣٨=       د.أ.    ٢٠،٥٧٧،٦٣٣  -       .د.أ  ٢٥،٩٨٧،٧٧١
      

  / مليون د.أ.٢٣/يتحمل معيد التأمين كامل النفقات التي تزيد عن 
  د.أ. ٢،٩٨٧،٧٧١اي مبلغ 

  
فيكون العجز النهائي الذي تتحمله النقابة عن السنة الممتدة من 

  هو : ٣١/٣/٢٠١٦ولغاية  ١/٤/٢٠١٥
  

  د.أ. ٢،٤٢٢،٣٦٧=    ٢،٩٨٧،٧٧١   –    ٥،٤١٠،١٣٨  
  

  وهذه األرقام هي التطبيق الحرفي للعقد القائم.
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  زمالئي،       
ومن واجب مجلس النقابة إطالعكم، بكل شفافية، على من واجبي 

الناحية المالية لمضمون العقد المعمول بـه حاليـًا وعلى العـجز الذي ظهر 
فـي نهـايـة السنة األولى المؤكــد عليـه خطيـًا مـن قبــل مدقق الحسابات 

)Auditor السيد جورج الغريب، وُيخشى إزدياد هذا العجز بنهاية السنة (
  ثانية وٕازدياده أكثر فأكثر بنهاية السنة الثالثة.ال
  

  هذه النتيجة المؤلمة وضعتنا أمام خيارات ثالث  :
تطبيق العقد بكافة مفاعيله لمدة ثالث سنوات وهذا اإلقتراح   : ألولا

  يرتب على النقابة قيمة العجز الناتج عن السنوات الثالث.
كن أن يترتب وما يمة الثاني السنة التأمينيةفسخ العقد بنهاية   : الثاني

علمًا أن العقد نّص  ونتائج مالية، على ذلك من مسؤوليات
  على حل أي نزاع بين الشركة والنقابة بالتحكيم المطلق 

التفاوض مع شركة غلوب مد إليجاد حلول قد تؤدي الى   : الثالث
إلغاء العجز الحاصل في الصندوق أو تخفيضه الى الحد 

  األدنى.
بالحل األنسب، عقد مجلس النقابة عدة إجتماعات حضرها  وللخروج  

شاري تالعدد األكبر من النقباء السابقين. وقد تمت اإلستعانة بإس
متخصص في التأمين وله خبرة كبيرة في عالم المستشفيات كونه عمل 

 فيضةلعدة سنوات مديرًا ألحد أكبر مستشفيات بيروت. وبعد دراسات مست
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أشهر، تم وضع األسس  ةة تزيد عن أربعومفاوضات متواصلة لمد
ة وباألخص تعديل العقد الحالي بصورة جذري يرتكز على لمشروع حل

كونها أحد ) STOPLOSSتعديل بوليصة إعادة الضمان (لجهة 
وسيأخذ مجلس النقابة قراره النهائي خالل فترة المصادر االساسية للعجز 

  غير بعيدة بعد إستكماله الدراسة التفصيلية.
  

ويؤمل من الحّل الجاري المعمول على بلورته أن يغطي خسائر السنتين 
، بإعتبار أن مستجدةاألولى والثانية، وأن يمنع حصول أي خسائر 

التعديالت الجاري درسها يؤمل منها خلق توازن ثابت بين المقبوضات 
والمدفوعات وٕايجاد وفر يغطي العجز السابق، مع السهر اليومي والدائم 

  أداء الخدمات اإلستشفائية والطبية بأعلى المستويات. على حسن
  

  زميالتي وزمالئي الكرام،
أردت من بياني الحاضر أن أطرح األمر عليكم بشفافية مطلقة عمًال 
بواجبي وواجب مجلس النقابة تجاهكم. وقد عززت بياني باألرقام 

الراسخة أننا والتوقعات بعيدًا عن الكالم العمومي، وأملي ال بل قناعتي 
سنتوصل الى حّل يحمي صندوق النقابة ويحمي مستوى ونوعية الخدمات 
  الطبية واإلستشفائية التي هي حق للمحامي وعائلته وليست منة من أحد.
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  : في مجلة العدلسادساً 
متضــمنة المقــاالت  دوريــًا، الصــدورعلــى التــوالي باســتمرت مجلــة العــدل 

  .الحقوقية واالجتهادات والتعليقات واخبار النقابة
  

  : في لجنة النشرةسابعاً 
أعاد النقيب االهتمام باصدار مجلة النشرة وكلّـف االسـتاذ محمـد شـهاب 
برئاستها مع عدد من الزمالء وقد باشرت اللجنة اصـدار االعـداد، وهـي تتضـمن 

مقابالت الحقوقية و المقاالت ال جانب الى اخبار ونشاطات النقيب ومجلس النقابة
  مع كبار المحامين.

  
  : في لجنة ذاكرة النقابة واالعداد لمئوية النقابةثامناً 

اهتمــت هــذه اللجنــة برئاســة االســتاذة عليــا بــارتي زيــن وعــدد مــن الــزمالء 
وقـــد تابعـــت اجتماعاتهـــا واجـــرت مقـــابالت  ٢٠١٩ عـــامباالعـــداد لمئويـــة النقابـــة 

 العملــت و  الــى جانــب كبــار المحــامين، كمــامــع نقبــاء ســابقين  قــةموث وتســجيالت
واالعــداد  وتوثيقهــا وحفظهــا، تاريخيــةالوثــائق المســتندات و اللحصــول علــى ل تــزال

  .دائم للمناسبةالنشاء متحف 
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  : في مكتبة النقابة تاسعاً 
 المكتبة بكل جديـد مـن المؤلفـات والكتـبإغناء استمر مجلس النقابة في 

فــي المحافظــات  القّيمــة وارســال قســم منهــا الــى مراكــز النقابــة والــدوريات والمراجــع
  .  واألقضية
  

  : في المجلس التأديبيعاشرًا 
هيئـات للمجلـس التـأديبي، قامـت بواجباتهـا  فـي ضـوء  شكل النقيب ست

 ،مجلـــس النقابـــة مـــن اذونـــات يبـــت فيـــه الشـــكاوى واالذونـــات الـــى جانـــب مـــا كـــان
  ومتابعتها امام محكمة االستئناف الناظرة في القضايا النقابية.

  
  عشر: في العالقة مع القضاء حادي

 فــإن المجلــس كــان . ولــذاالقضــاء، عالقــة عضــويةبان عالقــة المحامــاة 
بالتعــاون مــع مجلــس القضــاء لبحــث كــل االمــور  الكلــي يــولي االهتمــام وال يــزال

  فع المشترك.التي تعود على القضاة والمحامين بالن
  

  عشر: في نشاط معهد حقوق االنسان ثاني
تابع المعهد نشـاطه منـذ أن انشـىء وكـان يـنظم ورشـات العمـل المناسـبة 

ونّظــم ايضــًا بالتعــاون مــن  ،وقــد نّظــم المعهــد دورة تدريبيــة لقــوى االمــن الــداخلي
مؤسســــة فريــــدريتش إيبــــرت نــــدوة بعنــــوان حقــــوق االنســــان بــــين الــــنص والتطبيــــق 

يــب المحــامين االســتاذ انطونيــو الهاشــم ورئيســة معهــد حقــوق االنســان بحضــور نق
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رئــــيس لجنــــة حقــــوق  االســــتاذة اليزابيــــت ســــيوفي وســــعادة النائــــب ميشــــال موســــى
  .االنسان في المجلس النيابي

  
  عشر: في المعونة القضائية ثالث

 مــا مــن إمكانيــاتاســتمرت النقابــة فــي تقــديم العــون لكــل صــاحب عالقــة 
 القضــاياخاصــًة فـي  ،محـاٍم للــدفاع عنـه بتكليـفتوكيــل محـام، وذلــك ماديـة لديـه ل

  الجزائية.
  /ملفًا.١٦٢٣/ ٢٠١٦-٢٠١٥الل العام وقد بلغت ملفات المعونة خ

  
  عشر: في مسيرة االستقالل رابع  
 وبخاصـــةتـــولي االمـــور الوطنيـــة اهتمامهـــا البـــالغ  وال تـــزالكانـــت النقابـــة   

  المحافظة على استقالل لبنان.
قــام عــدد كبيــر مــن المحــامين برئاســة النقيــب االســتاذ  ســياقهــذا الوفــي   

مـن  ٢٢/١١/٢٠١٥انطونيو الهاشم بمسيرة حاشـدة بمناسـبة عيـد االسـتقالل فـي 
حيـــث كـــان  ،ســـاحة الشـــهداءبمحـــاذاة قصـــر بعبـــدا حتـــى محـــيط البرلمـــان  تقـــاطع

  المناسبة.بللنقيب كلمة 
  

  عشر: في قسم اليمين للمحامين المتدرجين خامس
وأمــــام محكمــــة االســـــتنئاف فــــي بيــــروت برئاســـــة  ٢٣/٢/٢٠١٦بتــــاريخ 

/ محاميـًا متــدرجًا ٢١٥أقسـم / الــرئيس االول االسـتئنافي، القاضـي طنـوس مشـلب
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اليمـــين القانونيـــة بحضـــور نقيـــب المحـــامين االســـتاذ انطونيـــو الهاشـــم وعـــدد مـــن 
ـــة  ـــة ولجن  مـــن القضـــاة كبيـــر صـــندوق التقاعـــد وعـــددإدارة أعضـــاء مجلـــس النقاب

ي و . كمــا حضــر االحتفــال وزيــر الشــباب والرياضــة عبــد المطلــب الحنــاوالمحــامين
  ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد.

  
عشـــر: المشـــاركة فـــي اجتماعـــات اتحـــاد المحـــامين العـــرب  ســـادس

  واالتحاد الدولي للمحامين
فـــــي اجتماعـــــات اتحـــــاد المحـــــامين نقابـــــة علـــــى جـــــري عادتهـــــا شـــــاركت 

و  ٧الذي انعقـد فـي مدينـة تـونس علـى مـدى ثالثـة ايـام بتـاريخ  المحامين العرب
كـــانون الثـــاني تحـــت شـــعار (المحامـــاة ظهـــر االمـــة العربيـــة فـــي مواجهـــة  ٩و  ٨

  الفساد ).
أمين السر االستاذ جميـل قمبـريس وكانـت  النقيب في االجتماع وقد مّثل

المناسبة، وقد شـارك فـي االجتمـاع الزميـل االسـتاذ توفيـق النـويري  في  له الكلمة
عــدد مــن  الــى جانــب ،واالســتاذ بيــار حنــا أمــين صــندوق النقابــة ،كــأمين مســاعد

  المحامين.
  النقابة في اجتماعات االتحاد الدولي للمحامين. شاركتو هذا 

  
  عشر: في اليوبيل الخمسين لبعض الزمالء سابع

ممارســتهم أمضــوا فــي للمحــامين الــذين هــا منكريمــًا تان نقابــة المحــامين 
عشـاء تخللـه  يـاً تكريم النقابـة حفـالً  لهـم المحاماة خمسين عامـًا، فقـد أقامـتلمهنة 



- ١٦ - 

 

) محاميـًا، ٤٠حيـث تـم تكـريم ( ٢٠١٦تشـرين االول  ٦المناسبة مساء الخميس ب
ـــين الســـابقين االســـتاذين  ـــو الهاشـــم وللنقيب وكانـــت كلمـــات للنقيـــب االســـتاذ انطوني

امــــين الســــر االســــتاذ جميــــل الحفــــل ســــمير ابــــي اللمــــع وميشــــال ليــــان، وقــــد قــــدم 
  قمبريس.

  
  : في نشاطات النقيب ثامن عشر

 اً ل مسـؤولين وسـفراء عربـاستقبو  ،لعديد من المناسباتشارك النقيب في ا
كمــا مجلــة النشــرة ســياق واجانــب كمــا شــارك فــي نــدوات عديــدة تــم تغطيتهــا فــي 

هذا الى جانب مـا كـان يصـدره ، )www.bba.org.lb(الموقع االلكتروني  على
الموقــــع علــــى العــــدل والنشــــرة و  النقيــــب مــــن تعــــاميم ُنشــــر معظمهــــا فــــي مجلتــــي

  االلكتروني. 
  

  في العالقات الدولية:  تاسع عشر
آفـــاق جديـــدة علـــى الصـــعيد الـــدولي، إســـتقبل فــي إطـــار سياســـة االنفتـــاح 

السـفير الفرنسـي والسـفيرة االسـبانية والسـفير االسـترالي  ، مـنهم،النقيب سفراء دول
كمـا وٕاسـتقبل رئيسـة المحكمـة  ،والسفير األميركي وسفيرة سـريلنكا وسـفير البرازيـل

 بلبنــان الخاصــة بلبنــان مــع نائبهــا، ورئــيس مكتــب الــدفاع فــي المحكمــة الخاصــة
حيــث ُأبلغنــا باعــادة دور نقابــة المحــامين فــي لجنــة إختيــار المحــامين لــدى مكتــب 

  طلب النقيب.لالدفاع بناًء 
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  بــاريس  ن فــيمحــاميالبيــروت فــي نقابــة محــامي  نقيــبإنشــاء جــائزة
فــي إفتتــاح الســنة القضــائية المــنظم مــن قبــل  ة النقيــبمشــاركخــالل ف

نقابــة بــاريس قــدمت اول جــائزة تحمــل إســم نقيــب بيــروت خــالل هــذا 
تـم إعتمـاد هـذه الجـائزة وقـد  ،مين التدرج سوفي غاسكونألاإلحتفال 

ســـنويًا بســـعي مـــن لجنـــة العالقـــات الدوليـــة. وقـــد أقـــّر مجلـــس نقابـــة 
للسنة الثانية علـى التـوالي ألمنـاء  محامي باريس جائزة نقيب بيروت

 .٢٠١٧-٢٠١٦التدرج في نقابة باريس لعام 
  الســـوريين وتـــأثر القضـــاء ومنظومـــة المعونـــة  النـــازحينطـــرح قضـــية

 القضائية :
الــذي ينظمــه اإلتحــاد الــدولي  ،فــي إطــار اللقــاء الســنوي لنقبــاء العــالم

موثقـة في مقـر األمـم المتحـدة، ألقـى النقيـب مداخلـة  UIAللمحامين 
وخاصــــة  ،الســــوري نزوحتفنِّــــد تــــأثر األنظمــــة القضــــائية اللبنانيــــة بــــال

 وقـد تـم نشـر المداخلـة فـي .مؤسسة المعونة القضائية التابعة للنقابـة
وضــمن هــذا اللقــاء فــي نيويــورك  .٢٦رقــم  هاعــددفــي  مجلــة النشــرة

ـــان فـــي  ـــا بمســـاعدة لبن ـــين حيـــث طالبن ـــا بعـــدة مســـؤولين دولي إجتمعن
  منظومة المعونة القضائية.بو كما قطاعه العدلي 

الـى واشـنطن خـالل شـهر ايـار  وفي هذا االطار انتقلنا من نيويـورك
مــن ذوي ، مدينــةالاجتمعنــا الــى مســؤولين نقــابيين فــي حيــث  ٢٠١٦

  االختصاص في شوؤن المعونة القضائية.
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الى ذلك قمنا الـى جانـب وفـد نقـابي بزيـارة المحكمـة الفدراليـة العليـا  
كمـــا زرنـــا مقـــر المركـــز  .وٕاطلعنـــا علـــى آليـــة عمـــل أجهـــزة المحكمـــة
الوفـــد المرافـــق بالقاضـــي و الـــوطني لمحـــاكم الواليـــات حيـــث إجتمعنـــا 

وقــد تــم إســتعراض  (NCSC)غريغــوري مــايز والــدكتور تــوم هيــوغز 
  في لبنان. بتنفيذها المركز قاملبرامج التي ا
 ة رابيـــة: شـــارك النقيـــب بأعمـــال مـــؤتمر الطاقـــمـــؤتمر الطاقـــات االغت

 المنظمة من وزارة الخارجية والمغتربين. ترابيةاإلغ
  إسـتقبل النقيــب رئــيس االتحــاد الـدولي للمحــامين جــان جــاك اوتــوييلر

بحضـــــور اعضـــــاء اللجنـــــة الوطنيـــــة اللبنانيـــــة حيـــــث تـــــم إســـــتعراض 
فـي لبنـان.  سـيترجمومنهـا مـا  ،ينـوي االتحـاد إقامتهـالنشاطات التي أ

فـي الرئيس المنتخب لإلتحـاد بـاديو ايسـوف  وجرى إستقبالنا منكما 
دعــــم اللجنــــة الوطنيــــة اللبنانيــــة لحملــــة المحــــامين غــــداة زيـــارة شــــكر 
  إيسوف.   

  
  في الوكاالتعشرون : 

سجيل اتخذ مجلس النقابة قرارًا بشأن تعديل رسم ت ١/١١/٢٠١٦بتاريخ 
/ل.ل. خمسة وسبعون الف ليـرة ٧٥،٠٠٠الوكالة غير السنوية بحيث اصبحت /

يرادات لدعم صـناديق النقابـة علـى االعلى ان توزع  بدًال مما كانت عليه، لبنانية
  :  تيالشكل اآل
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  % لصندوق التقاعد. ٣٥ – ١
  % للصندوق التعاوني. ١٠ – ٢
  % لحساب معهد المحاماة. ١٠ – ٣
  % لصندوق النقابة. ٢٥ – ٤
  % لصندوق دعم صناديق النقابة.  ٢٠ – ٥
  

 vote-Eوعشرون : في إطالق برنامج التصويت االلكتروني واحد 
برنـامج  بيـروتة التطـور، اطلقـت نقابـة المحـامين فـي لمواكبوفي سعيها 

، بالتعــــاون مــــع مركــــز المعلوماتيــــة وتكنولوجيــــا E-voteالتصــــويت االلكترونــــي 
فـي النقابـة، بحيـث سـيتم العمـل علـى تطبيقهـا فـي الجمعيـة العموميـة االتصاالت 

تشـــرين الثـــاني النتخـــاب اربعـــة اعضـــاء جـــدد لمجلـــس  ٢٠المقبلـــة المقـــررة فـــي 
عــــروض . وفــــي اطــــار عــــرض تفاصــــيل االقتــــراع االلكترونــــي تــــم تقــــديم النقابــــة

تطبيقيــة صــورية تباعــًا فــي دور النقابــة فــي المنــاطق مــن رئــيس واعضــاء مركــز 
تكــون نقابــة المحــامين فــي بيــروت الســباقة فــي اعتمــاد هــذا  لمعلوماتيــة، وبــذلكا

، آملــة ان تتبنــى الدولــة اللبنانيــة هــذا النظــام فتنتهــي اجــراءات مــر عليهــا البرنــامج
  الزمن منذ عقود.
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  ،زميالتي زمالئي
اد قـــعد مـــع انونتطلـــع الـــى عـــام جديـــ إنقضـــى نشـــاط عـــام تلـــك حصـــيلة
وموعــدها مــع الديمقراطيــة آمــًال ان يقــوم  ،موعــدها الســنوي الجمعيــة العموميــة فــي

  في مجلس النقابة.ربعة اعضاء جدد  أهم في انتخاب بالمحامون بواج
  
وفــي الختــام ال يســعني اال ان اشــكر زمالئــي النقبــاء الســابقين وزمالئــي  

صــندوق التقاعــد ورؤســاء واعضــاء  ادارة اعضــاء مجلــس النقابــة واعضــاء لجنــة
وبي النقابــة فــي المنــاطق ورئــيس الــديوان ومــوظفي الجهــاز االداري اللجــان ومنــد

  والمحاسبة وكافة العاملين في النقابة.
  

  انطونيو الهاشم                 
  ١٥/١١/٢٠١٦بيروت في 

  في بيروت نقيب المحامين           
  

  
  
 


