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     ٢٠١٢ آذار/١٠١العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
   حول النمو االقتصادي واإلصالحات في لبنان نتقرير صندوق النقد والبنك الدوليي •

  لبنان يوافق مبدئياً على دمج موظفي األمم المتحدة في إدارته •

   مليون دوالر من البنك الدولي لجر مياه األولي الى بيروت٣٧٠ •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

   لتنمية الصادرات الزراعيةAgri Plus ايدال تطلق برنامج  •

  لجنة وطنية مشتركة تضع خطة أولية لتطوير القطاع التعاوني  •

  "مديتي خضرا" مليون ليرة من األمم المتحدة لكل بلدية في مسابقة ٦٠ •
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  أول دراسة لدائرة اإلحصاء المركزي عن واقع المرأة في لبنان باألرقام  •

  دراسة حول واقع األسرة اللبنانية توصي بمحو األمية القانونية للنساء  •

  والمعالجات دراستان لـ العمل الدولية والقديس يوسف حول واقع عمالة األطفال  •

  مشروع قرار بتنظيم آلية منح إجازة العمل لالجراء الفلسطينيين  •

 مذكرة للشراكة بين الجامعة األميركية ومركز كسروان الطبي •

 وثيقة تعاون بين مركز لبنان للعمل التطوعي وبرنامج اإلمارات للتطوع •
 

  في التربية والشباب

 التعليمالخطة الوطنية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في  •
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   طالبا ٥٨٢ ماليين يورو من بنك بيبلوس قروضا جامعية لـ ٩ •

   في الجامعة األميركية في بيروت ٢٠١٣ -٢٠١٢إطالق برنامج المنح للعام  •

 " ماستركارد العالمية"و" انجاز العرب"مبادرة شبابية بين " انا ريادي" •
 

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

 مختلفة من جهات رسمية وغير رسميةمساعدات أجنبية  •

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •

   هيئات أهلية ومحلية ٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

 مساعدتين أميركيتين لهيئتين أهليتين •

 مساعدات اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 وتنمية بيئة •

 بيئة •

  

 ����ط,+� "�* و(, ٢٠١٢ 

 ٢٠١٢  شباطشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢مراسيم للعلم والخبر شهر شباط  •

 ٢٠١٢شباط شهر  للعلم والخبر تعديل •

  
  


�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

    ية، القطاعية واالغاثةكلفي التنمية ال
 

   حول النمو االقتصادي واإلصالحات في لبنان نتقرير صندوق النقد والبنك الدوليي •
 ويرفق ،صندوق النقد الدولي جزءاً من تقريره األخير عن لبنان لرصد سوق العمل واألجور والحماية االجتماعيةيخصص 

وألهمية الموضوع .  الملحة المسؤولين اللبنانيين في شأن القضاياالتي أجراها البنك الدولي معتقريره بخالصة النقاشات 
 . مقتطفات من ما تضمنه التقرير حول ذلك" مجال"تنشر 

 ميادين لإلصالحات الهيكلية تُعد بالغة األهمية نظراً إلى دورها ٨يتفّق صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي على أن هناك 
لعامة والنمو المستدام؛ من بينها إصالح السياسة الضريبية وتحسين الخدمات االجتماعية وشبكات المركزي في تمتين المالية ا

  .األمان
التي أرفقها الصندوق أخيراً في تقريره  (٢٠١٢وعن هاتين المسألتين، تقول المؤسستان في ورقتهما المشتركة للعمل في عام 

  :اآلتي) عن لبنان
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  : حول اإلصالحات-أ
 نظام ضريبي أكثر عدالة من خالل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدالت الضرائب نحو ن ان يتحول على لبنا-

ويجب أن تترافق إصالحات السياسة الضريبية مع . المفروضة على األرباح الرأسمالية والسلع المفروض عليها رسوم
  .ال الضريبيإصالحات خاصة إلعادة هيكلة وتحديث إدارة اإليرادات وتحسين االمتث

بما في ذلك (اإلصالح الضريبي بالغ األهمية ألن العبء الضريبي المفروض على األجور وفي هذا السياق، يرى التقرير ان 
أي غير التهميشي بحيث يمس النمو  ( اجتماعيا الدامج االقتصاديهو مرتفع جداً حالياً، كذلك فإن تحقيق النمو) االشتراكات

  . نظام توزيع أكثر عدالة للدخل وإدارة أكثر شفافية وفعالية لإليرادات الضريبية اعتماديعتمد على)  ال قلّةاالقتصادي الجميع،
  :يقترح التقرير التالي المطلوبة على صعيد الخدمات االجتماعية وشبكات األمان  األخرىمن بين اإلصالحات -
  . ة في القطاع الصحي، عقلنة اإلنفاق وتوسيع التغطية الصحي- ١ 
  .  التعليم الثانوي والتدريب المهنيتقويةفي قطاع التعليم، تحسين نوعية التعليم الرسمي بما فيه  -٢
  شتراكات االإصالح نظام و تمتين االستدامة المالية واإلدارية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي -٣
  . تحسين آلية استهداف األكثر حاجة في برامج الحماية االجتماعية-٤
 اإلصالحات بالغة األهمية نظراً إلى أنّها ستزيد من فعالية اإلنفاق العام، وهي أساسية لتحسين رى المؤسستان ان تلكت

  . إنتاجية القوى العاملة وتمتين آفاق النمو وخفض معدل عدم المساواة وتوليد الدعم السياسي للتمتين المالي
   حول النمو االقتصادي- ب

تقريرها الذي صيغ بموجب مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية على أن النمو  في  لنقدبعثة صندوق ا  كما شددت
الذي سجله لبنان لم يكن دامجاً وأن تصحيح األجور، وتحديداً الحد األدنى، وفقاً للصيغة التي كان قد اقترحها وزير العمل 

ويقصد التقرير إقرار مجلس ... ر إلى المعدالت السائدة في المنطقةشربل نحاس وأقرها مجلس الوزراء، كان سيرفع األجو
لمشروع تصحيح األجور الذي رفعه وزير العمل، غير أن مجلس شورى الدولة ) ٢٠١١(الوزراء في أواخر كانون األول 

  :لشأنوتقول البعثة في هذا ا... أبدى رأياً سلبياً فيه، كونه أدخل بدل النقل في صلب الراتب األساسي
 تركّز في ٢٠١٠ و٢٠٠٦فالنمو السريع المسجل بين عامي .  اجتماعيايجب أن يتسارع النمو ويصبح أكثر توازناً ودامجاً

 أن زيادة التشغيل بقيت محدودةً ومركّزةً في الوظائف منخفضة المداخيل في قطاعات األدلةوتوضح . بيروت وضواحيها
  . تيجة لذلك تبقى البطالة، وتحديداً في صفوف الشباب، مزمنة والفقر منتشراًون. البناء وتجارة التجزئة والضيافة

   سوق العمل-ج
وفقاً لإلحصاءات % ١٠ كان معدل البطالة العام ٢٠٠٧وفي عام . تتركّز البطالة في صفوف الشباب والمتعلّمين... 

  .ن من العمل على التواليمن العاطلي% ٣٠و% ٤٥الرسمية، فيما مثّل الشباب وأصحاب التعليم العالي 
 نما الناتج بمعدل ٢٠٠٩ و١٩٩٨فبين عامي . من جهة أخرى، فإن قدرة االقتصاد على توليد الوظائف النوعية تبدو ضعيفة

ويبدو . ولكن في المقابل بقي التشغيل ثابتاً على نحو كبير ومتركّزاً في القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة%. ٤سنوي بلغ 
قد ارتفع؛ أكثر من ثلث العمال واألجراء في لبنان غير ) غير الرسمية أو الرمادية(العمالة غير المصرح عنها أن معدل 

  .مصرح عنهم
أي األموال التي يحولها (وتعتمد العمالة غير المصرح عنها إلى حدود بعيدة على العمالة األجنبية، والتحويالت الخارجة 

  .تساوي اآلن ضعف ما كانت عليه في بداية األلفية)  مسقط رأسهمالعمال األجانب في لبنان إلى
وتعاني سوق العمل في لبنان من التفاوت في المهارات بين المعروض والمطلوب، ومن الجمود، ومن اتساع الهوة بين 

 عال من التعليم، وتتمتع قوة العمل في لبنان بمستوى. مستوى األجر السائد واألجر الذي يطالب به العمال مقابل عملهم
لكن يبدو في الوقت نفسه أن هناك عدم تطابق في . والعديد من العمال يمكن أن يعملوا في إحدى الفترات في الخارج
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 تراجع مهارات العمل هي من بين القيود التي تحد المعروض من المهارات والمطلوب منها، حيث تقول الشركات إن
  .وضمنها آلية تعويضات نهاية الخدمة هي عائق أمام التوظيف ن قوانين العملكذلك يرى أصحاب العمل أ. أعمالها

ومع إقرار زيادة األجور أخيراً، سيصبح الحد األدنى من بين األعلى في المنطقة، ولكن بعد مقارنته مع كلفة المعيشة يكون 
  .هذا الحد األدنى قريباً جداً من المعدل السائد إقليمياً

 في انتشار البطالة اإلرادية من خالل  يساهمانأكالف التعليمارتفاع  التحويالت الكبيرة ور، الحظ التقرير انوفي هذا اإلطا
  .إبقاء األجر األدنى الذي يمكن أن يقبل به العمال مرتفعاً

 وبالتاليستدامة،  على أن تحقيق نمو أعلى وأكثر اويخلص التقرير، الى أن ثمة اتفاق بين المؤسستين والسلطات اللبنانية
  . البنية التحتية وبيئة األعمال وسوق العمليستلزم إدخال تحسينات كبيرة علىخفض ملموس في البطالة، 

  

  لبنان يوافق مبدئياً على دمج موظفي األمم المتحدة في إدارته •
ة اإلنمائي في لبنان، روبرت لبرنامج األمم المتحد حواراً مع المنسق الخاص لألمم المتحدة والممثل المقيم" السفير"أجرت 
بينها وزارات  من بعض موظفي البرنامج في بعض اإلدارات العامة، ومن" ارتكابات"قيل عن  ماعستيضاح لالواتكنز، 

أن أحداً من الوزراء المعنيين لم يشك أو حتى يتأفف من " السفير"لـ وقال واتكنز. سيادية وفائقة األهمية كوزارة المالية
  .واتهامات ظفين العاملين ضمن البرنامج على الرغم من ما قيل وأثير من زوابعالمو ممارسات
عدة اجروا دراسة تقويمية تناولت أداء البرنامج وموظفيه في لبنان التي توصلت إلى  UNDP واتكنز أن خبراء الـوأشار

  :أبرزهامهمة  توصيات
نظراً ألهميته الحيوية بالنسبة لمختلف اإلدارات   لبنان، وذلكـ الدعوة إلى إعادة هيكلة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في

  .يستدعي إعادة نظر جذرية بالطريقة التي اعتاد البرنامج العمل على أساسها وهذا. التي أفادت من خدماته
 عديدة، وذلك  لسنواتمهماتالتي تولّوا فيها  ـ التوصية بتذويب الفريق العامل ضمن البرنامج في هياكل اإلدارات الحكومية

  .  سنوات٣خالل فترة ال تتعدى 
 وبين كّل من رئيس هالتوصية، حيث جرى نقاش حولها بين  الحكومة اللبنانية وافقت مبدئياً على هذهوأكد واتكنز على ان

تظار الموافقة النهائية انإعطاء  قبلذين اشترطا التنمية والشؤون اإلدارية محمد فنيش ال الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير
  . عرضها على الوزراء المعنيين وعلى مجلس الوزراء

، فيما يقوم ة/ مستشارا٨٥ًبينهم ة، /عامل ١٠٤  يبلغعدد موظفي البرنامج العاملين في لبنان وذكر واتكنز خالل المقابلة ان
 مختلف الوزارات، ال  علىونيتوزعوأضاف قائال هؤالء . مختلف المجاالت  فيات/الباقون بتوفير الدعم الالزم للمستشارين

والمؤسسة العامة لتشجيع  اإلدارية واالقتصاد والتربية والتعليم العالي والعدل، إلى جانب رئاسة الحكومة سيما المالية والتنمية
للمزيد من التفاصيل . (إدارات جديدة  التعاون في اتجاه إطار ثمة نية لتوسيع وكشف المسؤول االممي ان).ايدال(االستثمار 

  ).٩٥ هذا الموضوع يرجى مراجعة مجال عدد حول
  

   مليون دوالر من البنك الدولي لجر مياه األولي الى بيروت٣٧٠ •
وقع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع جر مياه األولي الى بيروت، سيتولى 

بنان، ومجلس اإلنماء واإلعمار وبإشراف وتنسيق وزارة الطاقة تنفيذ هذا المشروع  كل من مؤسسة مياه بيروت وجبل ل
 مليون متر مكعب من مياه األولي الى بيروت، لتغطية احتياجات منطقة حتى ٤٠وبموجب المشروع سيتم جر . والمياه
  .م ممتدة من خلدة حتى نهر الموت٣٠٠ارتفاع 
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 كلم تمتد من األولي الى خلدة، ٢٤قناة لجر المياه بطول ويتألف المشروع من شقين أساسيين، األول يتم من خالله بناء 
 خزانا بحدود ١٦(وبناء الخزانات الكبيرة )  كلم من الشبكات٢٠٠وهي عبارة عن (والثاني يتعلق بمد شبكات التوزيع 

في كل من الحازمية )  ألف متر مكعب٢٠ ألف متر مكعب و ٥٠(، إضافة الى نصب خزانين كبيرين ) متر مكعب١٠٠٠
  .والحدث

 مليون دوالر، يوفر البنك ٣٧٠قيمة المشروع اإلجمالية تبلغ "وبالمناسبة، أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل  الى ان 
 مليون دوالر قيمة ٣٠ مليون دوالر تؤمن من مؤسسة المياه، فيما تمثل الـ ١٤٠ مليون دوالر منها، ٢٠٠الدولي 

 ". االستمالكات

  

 زراعية والبيئةالة المحليفي التنمية 
  

   لتنمية الصادرات الزراعيةAgri Plus ايدال تطلق برنامج  •
الذي يقوم  ،"Agri Plus"برنامج تنمية الصادرات الزراعية " ايدال"أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 
  إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية هذا البرنامج الجديد يهدف.على منح حوافز مالية هادفة للمزارعين والمصدرين

، كما والحفاظ على األسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة والمساهمة في زيادة ثقة المستهلك األجنبي بالمنتج الزراعي اللبناني
ك كذل. تبادل المعرفة حول حاجات السوق ومتطلباتهو تطوير القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين والمصدرين، يهدف الى

 في معارض دولية متخصصة في لبنان والخارج،  المنتجين تتيح تلبية هذه المتطلبات، مشاركةيسعى البرنامج إلرساء أسس
 شهادات  مراكز التوضيب والتبريدإنشاء نظم تدريب، لمنح ويشمل البرنامج أيضا .تطوير مراكز التوضيب والتبريدو

 هذا فضال عن تنظيم البعثات ،القيام بنشاطات ترويج وتسويق مختلفةالجودة، وإعداد دراسات حول األسواق المحتملة و
 . الجديدةالتجارية إلى الخارج لالطالع على كل جديد واستطالع األسواق

  

  لجنة وطنية مشتركة تضع خطة أولية لتطوير القطاع التعاوني  •
وفاء حمزة، وأعضاء من القطاعين العام وطنية لقطاع التعاونيات برئاسة الوزيرة السابقة شكّلت وزارة الزراعة لجنة 

ضمنتها نقاط الضعف والقوة في قطاع التعاونيات وشخّصت هذه اللجنة  .والخاص وعدد من موظفي المديرية العامة للتعاونية
  :  لتطوير القطاع تضمنت أربعة محاور، وهي وطنيةخطةفي 
   .تعزيز المعرفة بواقع التعاونيات -١
تعاونية   اتحاداتوإنشاء تعاونيات متخصصة إنشاءالتعاوني لالنطالق من الواقع الحالي نحو  طاعوضع خطة تحفيزية للق -٢

  .تسويقية على مستوى المحافظات

حيث تم رفدها بعدد جديد من الكوادر عبر  ،المؤسسات المعنية بالعمل التعاوني بدءا من المديرية العامة للتعاونيات تفعيل -٣

  .مجلس الخدمة المدنية
  .تحديث قانون التعاونيات -٤

 مشيراً، "سنة عالمية للتعاونياتك ٢٠١٢لعام لاعتماد األمم المتحدة " الحاج حسن عن  وزير الزراعة حسينكشفوبالمناسبة، 
وأمل الحاج حسن أن . لمساعدات التي كانت تقدم للتعاونياتكانت قد أوقفت ا ٢٠٠٢ الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ انإلى 
 الحكومة من حجز االعتمادات المطلوبة إلعداد مرسوم بالمساعدات، ألنه ال يمكن مساعدة القطاع التعاوني تتمكن

  .المساعدات ضمن ضوابط جديدةتوفير  باتجاه  قدمابالخطابات، مؤكدا السير
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  "مديتي خضرا" مليون ليرة من األمم المتحدة لكل بلدية في مسابقة ٦٠ •
 في  بلدية شاركت٢٩ بلديات من ٣بحتها ثالثة مشاريع رلجوائز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم برنامج سيدرو التابع ل

 مكّنها من تطبيقت حازت كل بلدية فائزة على ستين مليون ليرة لبنانية .٢٠١١ التي أطلقت في أيار "خضرا مدينتي"مسابقة 

  :اما البلديات الثالث الفائزة فهي. المشروع الذي تقدمت به
  الشمسية لسجن عاليه توفير وتركيب نظام فلطاضوئي وسخانات على الطاقةبلدية عاليه، التي يقضي مشروعها ب -
ستوزع البلدية على  كما.  لمبة إلنارة الشوارع على الطاقة الشمسية٢٧ توفير وتركيب  المشروعيشملالتي  ،بلدية القبيات -

  المنطقة بهدف زيادة الوعي عن استهالك الطاقة  ورش عمل لسكان لمبة موفرة للطاقة وستنظّم أربع١٠٠٠المواطنين 
  .بتركيب نظام لتوليد الكهرباء على الطاقة المائية بلدية رومين، التي بموجب المشروع ستقوم -
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

  رقام أول دراسة لدائرة اإلحصاء المركزي عن واقع المرأة في لبنان باأل •
وهي الدراسة الوحيدة التي تدّل على " واقع المرأة في لبنان باألرقام"أعدت دائرة اإلحصاء المركزي دراسة تحمل عنوانا 

والوزارات المعنية، إضافة إلى   إلى مصادر اإلدارات الرسمية، حيث استندت الدراسةالرقمية الخاصة بالمرأة اإلحصائيات
واعتمدت الدراسة على محاور . التي قامت بها إدارة اإلحصاء المسوحاتية المستخرجة من التركيز على المعطيات اإلحصائ

  .  والمهنالخارجيةاالقتصادي والتعليم وربات األسر والهجرة  عدة مثل السكان والنشاط
  المرأة موظفة

 ال تتعدى االقتصاديةتها في الحياة نصف المجتمع إال أن مشارك المرأة تشكل في لبنان"من المقولة العامة انطلقت الدراسة من 
على  التعليم، حيث تتقارب نسبة النساء الجامعيات ونسبة الرجال الحاصلينب العاليمن التحاقها   في المئة، على الرغم٢٣

 في المئة، في ١٠.٢النساء األميات إلى   نسبةارتفاعمن الالفت للنظر "وأشارت الدراسة إلى أنه . "مستوى تعليمي جامعي
وتعمل المرأة إجماال في قطاعي الخدمات والتجارة، إال أنها ال تتصدر . المئة  في٥.٦ين أن نسبة الرجال األميين تساوي ح

المرأة تصنف إجماالً "الدراسة أن  وجاء في. "المصنفة كوادر عليا، بل تقوم إجماال بالمهن اإلدارية واالختصاصية المهن
فجوة الدخل بين المرأة "ولفتت الدراسة إلى أن . "لحسابها الخاص عمل أو عاملةباعتبارها موظفة أكثر من كونها ربة 

 ،"واالتصاالت  في المئة في قطاع النقل٣٨قطاعات النشاط االقتصادي، وهي تصل أحياناً إلى  والرجل تكبر في بعض
ن العمل لتصبح غير ناشطة تتوقف عن البحث ع معدل البطالة عند النساء ينخفض مع العمر بحيث أن المرأة" ان مضيفة

 في المئة من إجمالي األسر في ١٥  تشكلنسبة األسر التي ترأسها سيدة كما بينت الدراسة. اقتصادياً، على عكس الرجل
  ". األسر سيدات متقدمات في العمر وأميات أغلبية رباتان لبنان، و

  السكان والنشاط االقتصادي
إدارة اإلحصاء المركزي  داً إلى المسح لمتابعة أوضاع النساء واألطفال التي أعدتهتتوزع النساء المقيمات في المناطق استنا

 في ضواحي بيروت ٢٥.٨ في محافظة جبل لبنان،.  بيروتة في المئة في محافظ٩.٣: اآلتي ، على الشكل٢٠٠٩عام 
 في ٩.٤والمنية والضنية، و ار عكقضائي في ١٠.٧في محافظة لبنان الشمالي فتوجد نسبة اما . بقية جبل لبنان  في١٤.٦و

 في المئة في باقي ٥.٦المئة في قضائي بعلبك والهرمل و  في٦.٦وفي محافظة البقاع هناك . بقية أقضية لبنان الشمالي
  .  في محافظة النبطية٦.٩لبنان الجنوبي و  في محافظة١١.١أقضية البقاع، و

 من النساء في معدل النشاط االقتصادي، ٢٢.٨ فوق تشكل نسبة  سنة وما١٥لعمر  وبالنسبة إلى معدالت النشاط االقتصادي
 في ٥.٧: الشكل اآلتي وتتوزع العامالت بحسب القطاع االقتصادي على.  في المئة٢٣يصل عدد العامالت إلى  في حين
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قل وأنشطة  في المئة في الن١٠.٤المئة في التجارة، و  في٢١.٥ في المئة في الصناعة، و٧.٥المئة في مجال الزراعة، و
الوساطة   في المئة في٣.٢ في المئة في الخدمات، و٦٠في حين تتفوق المرأة بنسبة . والالسلكية البريد واالتصاالت السلكية

 في المئة من كوادر عليا ومدراء، ٦.٥: اآلتي وتتوزع العامالت بحسب فئات المهن والجنس على الشكل. المالية والتأمين
 من العامالت في قطاع ١٨.٦ من الموظفات اإلداريات، و١١.٥الوسطى و  في المهن١٢.٣ من االختصاصيات و٢٥.٩و

 من ١٤.٥و  في المئة من العامالت الماهرات٤.٨ في الزراعة وصيد االسماك، والعامالت من ٥.٢و الخدمات والبائعات،
في المقابل، . ت والقوى العسكريةوالسيارا  حالة في كل من مجالي قيادة اآلالت٢٥في حين يوجد أقل من . غير الماهرات
أما في مجال التعليم، فهناك .  من غير الناشطات اقتصاديا٧٧.٢ًفي لبنان، و  من النساء من معدل البطالة١٠.٤تشكل نسبة 

 من اللواتي لم يلتحقن أبداً  في المئة٤ لم يلتحقن، و١٥.٢في المئة من الفتيات اللواتي التحقن بمؤسسة تعليمية و ٨٠.٨نسبة 
  .بالمدرسة

 في المئة من األسر صرحت بأن لديها على األقل فرداً مهاجراً بين ٦إلى أن نحو  وفي محور الهجرة الدولية، لفتت الدراسة
 في المئة في مقابل ٧٦.٣نسبتهم  غالبية المهاجرين هم من الرجال وقد شكلت"، وتظهر النتائج أن ٢٠٠٩والعام  ٢٠٠٤ العام
  . في المئة للنساء٢٣.٧

  الرسمية والنقابية المهن وفقاً للبيانات
 في المئة في ٢٧، و٢٠٠٩المسجلة في نقابة بيروت حتى عام  من النساء في مجال الهندسة، وهي النسبة% ٢١تشغل نسبة 
  في٢٥، و٢٠٠٩ في المئة من الطبيبات المسجالت في نقابة األطباء حتى عام ٣٢تشكل نسبة  في المقابل،. نقابة طرابلس

 في المئة من ١٧، و٢٠٠٩عام   في المئة في نقابة الصيادلة حتى٤٢، و٢٠١٠مئة في نقابة أطباء األسنان حتى عام ال
 في المئة ٤١، هناك ٢٠١١مصدر وزارة العدل حتى عام  واستناداً إلى. ٢٠٠٩الممرضات في نقابة الممرضين حتى عام 

  .٢٠٠٧قابة المحامين حتى عام من المحاميات وفقا لن  في المئة٣٣من القضاة اإلناث، و
 .الرسمية  في المئة من النساء يعملن في اإلدارات٣١، إلى أن ٢٠١١حتى العام  أما مجلس الخدمة المدنية فيشير

 في المئة تعمل في مدارس التعليم المهني ٤٦أن  واستناداً إلى مصدر المركز التربوي للبحوث واإلنماء تخلص الدراسة إلى
 في ٤٧ في المئة من طالبات المدارس للتعليم المهني والتقني الرسمي و٤٨، و٢٠١٠ في لبنان حتى عاموالتقني الرسمي 

 في المئة من ٣٧المديرات و  في المئة من٥٠ في المئة من الطالبات، و٥٣أما في التعليم العالي، فهناك . في الخاص المئة
  .٢٠١٠األستاذات حتى عام 

  في٢٤وهناك .  في المئة من المصورات٤ وجود نسبة ٢٠٠٩حافيين في لبنان حتى عام الص في حين تؤكد نقابة المصورين

  .٢٠٠٩المئة من النساء مسجالت في نقابة الفنانين حتى عام 
  

  دراسة حول واقع األسرة اللبنانية توصي بمحو األمية القانونية للنساء  •
، التي أشرفت على " في األسرة اللبنانيةوالديمقراطيةالحوار  "دراسة "اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة اللبنانية "نشرت

   .وضعها الباحثتان الدكتورة فهمية شرف الدين والدكتورة لميا شحادة
في عمان على مفاهيم " مؤسسة المستقبل"بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية وبدعم من التي أجرتها وركزت الدراسة 

 اً وفقانتقائهم فرداً، تم ٦٤٥ وشملت عينة من النساء والرجال من المتزوجين تصل إلى راطية،والديمقالمساواة والمشاركة 
واعتمدت منهجية البحث مستويات معرفة وتحليل العالقات . بصورة متوازيةطائفية المناطقية والتعليمية والمستويات لل

 واإلناث وأشكاله، والتدخالت الواجبة ممارستها الموجودة بين الزوج والزوجة، وتحديد أسباب عدم التوازن بين الذكور
   .لتطوير العالقة األسرية بين الجنسين، وكذلك بين أفراد المجتمع

 شرف الدين، أننا نحتاج إلى الكثير كي تصبح المرأة شريكة فعلية في مناقشة القضايا وأخذ ، أوضحت نتائج الدراسةوحول
 تشير األرقام إلى أن حيثناقشن وأزواجهن، ولكن القرار األخير يعود إلى الزوج،  أن النساء المتعلمات يت اذا تبين.القرار
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 في المئة من حاالت الدراسة، على الرغم من أن نسبة الزوجات المتعلمات ١.٢األخذ برأي الزوجة لم يحصل إالّ في 
  .والعامالت في عينة الدراسة، فاقت النصف

 األوجه األساسية التي تساهم في توزيع األدوار داخل األسرة، وأنه يترتب على  أن اإلنفاق يعتبر أحدكذلك بينت الدراسة
 .استئثار الرجال بالدور اإلنتاجي تدهور دور المرأة في األسرة، وانحسار قدراتها على التأثير في مجريات األمور األسرية

يبدو تأثير التعليم جلياً في شخصية المرأة إذ إن و.  مشاركة الزوجة في نفقات األسرة تزداد كلما ازداد مستواها التعليميوان
 النسبة األكبر  وانالنسبة الكبرى من الزوجات اللواتي يمتلكن حسابات مشتركة وحسابات مستقلة هن من المستوى الجامعي

  .من الزوجات اللواتي يمتلكن حسابات مشتركة وحسابات مستقلة هن زوجات عامالت
 ٩.٣ في المئة للزوج، وأن ٨٣.١ من الزوجات يمتلكن منازل مقابل  فقط في المئة٣٠.٧ نأشارت الدراسة الى اومع ذلك 
 في ٧٤.٣ في المئة سيارات، في مقابل ٣٨ في المئة من األزواج، و٢٠.٩ عقارات، في مقابل  من الزوجات يمتلكنفي المئة
  .األزواجالمئة من 

شارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بأسرتها،  في األسرة أن المرأة ال تالديمقراطيةويظهر استقصاء 
فالزوجة تتولى إدارة شؤون المنزل وتربية األطفال والزيارات . يعود إلى الزوج) إذا حصل(والقرار األخير بعد الحوار 

 وتأمين الحماية واختيار السكن واالستقباالت، بينما تبقى القرارات المهمة الحاسمة في يد الرجل، مثل اختيار مدرسة األوالد
  .وقرار السفر

 وكشفت اإلجابات عن تباين بين .وأكد المشاركون في الدراسة أن األسباب المادية من األسباب األساسية للنزاع داخل األسرة
بينما آراء الذكور واإلناث، كاعتبار الذكور أن فرض سيطرة المرأة والصراع على السلطة هو سبب من أسباب النزاع، 

  .أشارت النساء إلى أن أحد أسباب النزاع هو المجتمع الذكوري والعنف
 ٧٠.٩(أجمعوا على أن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل النزاع ) ذكوراً وإناثاً بنسب متقاربة(وعلى الرغم من أن المستطلَعين 

 في ١.٩لحاالت، وتدخل طرف ثالث بنسبة  في المئة من ا١٠.٢ إال أنه تبين أن رأي الزوج هو الحاسم بنسبة ،)في المئة
  . في المئة١.٢المئة، فيما لم يقفز ترجيح رأي الزوجة عن 

النقص في الوعي لحقوقها رجاال ونساء، التمييز واإلجحاف في : " األسرة اللبنانيةتواجهوخلصت الدراسة الى ثالثة تحديات 
  ". ة ذاتها ومحو أميتها القانونيةقوانين األحوال الشخصية، والحاجة الملحة الى تمكين المرأ

  

  دراستان لـ العمل الدولية والقديس يوسف حول واقع عمالة األطفال والمعالجات  •
الظروف االقتصادية واالجتماعية  خلصت دراستان أجرتهما منظمة العمل الدولية وجامعة القديس يوسف الى أن تدهور

وهدفت الدراسة األولى . يد الوطني، ال سيما في منطقتي الشمال والبقاعالصع والتسرب المدرسي قد فاقما عمل األطفال على
 كشف النقاب عن الخصائص الديموغرافية والظروف االقتصادية واالجتماعية لألطفال العاملين وأنواع األعمال التي الى

  . يقومون بها وعواقب ذلك على تنميتهم االجتماعية والبدنية والفكرية
 أسرة، ١٧٤ أطفال يعملون تراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشر، ١٠٠٧  عينة منشملتى التي تبين الدراسة األول

 أن األطفال العاملين ، مقابلة معمقة مع أصحاب عمل في مناطق طرابلس والميناء والبداوي وعكار والبقاع٣٨إضافة الى 
 ليرة في ٥٠.٠٠٠الشمال و  ليرة لبنانية في٥٢.٠٠٠نحوالمحافظتين يحصلون على أجر أسبوعي يبلغ في المتوسط  في

 في ٤٠من األطفال المشمولين بالدراسة في الشمال أميين، مقارنة مع   في المئة٣٣كما أظهرت الدراسة أن أكثر من . البقاع
ل في مجاالت مختلفة مث  ويتجهون للعمل١٦ سنوات و١٠ يتسربون من المدارس بين عمر  األطفالفي البقاع، وان المئة

  . السيارات وتلميع األحذية والتسول المتاجر الصغيرة والمطاعم وجمع النفايات وتصليح
الدراسة األولى نفذت "روال أبي حبيب خوري أن " القديس يوسف"وأوضحت رئيسة قسم علم االجتماع واألنتروبولوجيا في 

 في خصوصاطفال في المجال الزراعي لأل  كثيفة عمالةوان الدراسة كشفت عن، ٢٠١١أغسطس / مارس وآب/ بين آذار
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 التي تمت زيارتها في الشمال والبقاع بشكل أساسي ١٧٤ اتسمت المنازل الـ. فقر مدقع وجود حاالتعكار والبقاع وعن
وأظهرت النتائج عن نسب عالية جدا لألطفال في كل منزل .  الظروف الصحية فيبنقص المساحة الضرورية للعيش وتردي

تعيش كل األسر تقريباً مكتظّة في منازل ليس و . في البقاع٥,٥ من األطفال في كل منزل في الشمال، و٥,٤ فقد بلغ معدلها
والغريب وجود أكثر من هاتف خلوي في المنزل الواحد، الى ). من ضمنها المطبخ والحمام(فيها سوى غرفتين كحد أقصى 

سوة بأطفال الشمال، يتخلى معظم األطفال إ "ضافت ابي حبيب قائلة وأ.وأجهزة التقاط اإلرسال الفضائيةجانب وجود التلفاز 
أرباب العمل في المحافظتين "ولفتت الى أن  ".المتسربين من المدرسة في البقاع على دراستهم بعد مرحلة التعليم االبتدائي

 في دراستهم، وال يعتبرون ذلك يبررون توظيفهم لألطفال بأنهم يقدمون خدمة لهؤالء المحتاجين الذين هم أصالً ال ينجحون
  ".عمالً غير قانوني

فقد ، "لسياسات والمبادرات المعياريةلمسح : جهود محاربة عمل األطفال في لبنان"أما الدراسة الثانية التي حملت عنوان 
 الخطرة والىألعمال ل بالنسبة سنة ١٨ سنة، ورفعه الى ١٥الحد األدنى لسن العمل الى  الى تعديل قانون العمل لرفعدعت

لتشمل األطفال العاملين في القطاع غير المنظّم،   الدراسة الى توسيع التغطية القانونيةدعتكما . ألعمال الخفيفةلسنة  13
يذكر . البالغين بحماية األطفال بحيث يؤمن حماية أفضل للمشردين منهم ويعاقب من يستغلونهم من وتعديل التشريع الخاص
  .عقدت للقضاء على عمل األطفال في لبناندراستين خالل ورشة عمل انه كان قد تم عرض ال

  

  مشروع قرار بتنظيم آلية منح إجازة العمل لالجراء الفلسطينيين  •
صدر وزير العمل شربل نحاس قبل مغادرته الوزارة، قراراً بتنظيم آلية منح إجازة العمل لألجراء الفلسطينيين في لبنان ا

  :وجاء في القرار، اآلتي .ة للحصول عليهاوتحديد المستندات المطلوب
يقصد بعبارة الفلسطيني في كل مرة ترد في هذا القرار، األجير الفلسطيني المسجل، بشكل رسمي في : المادة األولى "-

   مديرية الشؤون السياسية والالجئين-سجالت وزارة الداخلية والبلديات 
جانب، والدوائر اإلقليمية، كل في نطاق عمله، منح إجازات العمل للفلسطينيين تتولى دائرة مراقبة عمل األ: المادة الثانية -

  وفقاً لمندرجات هذا القرار
، يذكر فيه االسم ومحل  العالقةاستدعاء موقع من صاحب :المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل: المادة الثالثة -

 . مديرية الشؤون السياسية والالجئين-ة عن وزارة الداخلية والبلديات صورة عن بطاقة الجئ صادر .اإلقامة، ورقم الهاتف
  صورتان شمسيتان .إفادة عمل أو إفادة وعد باالستخدام

على األجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم إفادة عمل : المادة الرابعة -
   عمله الجديدجديدة خالل مدة شهر من بدء

  تمنح إجازة عمل الفلسطيني لمدة ثالث سنوات ويتم تجديدها وفقاً لآللية ذاتها: المادة الخامسة -
  االسم، محل اإلقامة، ومدة صالحيتها: يدون على إجازة عمل الفلسطيني المعلومات اآلتية، حصراً: المادة السادسة -
 الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين واألنظمة يستثنى الفلسطيني من القرارات: المادة السابعة -

  الخاصة بكل مهنة
   ".تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره: المادة الثامنة -
  

  مذكرة للشراكة بين الجامعة األميركية ومركز كسروان الطبي •
برنامج تعاون طويل ة األميركية في بيروت ومركز كسروان الطبي مذكرة تفاهم إلطالق وقع المركز الطبي في الجامع

  . األمد
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رؤية المركز الطبي في الجامعة :  هذا االتفاق يندرج ضمن الجامعة األميركية في بيروت أنالمسؤولون فيذكر وبالمناسبة 
  .عليم والبحث في لبنان والمنطقة ستعزز ريادته في توفير الرعاية الصحية والت٢٠٢٠األميركية لسنة 

  أساس تقوم على مع الجامعة األميركيةأشار رئيس مجلس إدارة مركز كسروان الطبي الى أن هذه الشراكةمن جهته 
 واإلشرافتوفير العناية الطبية "متكامل بين الفريقين، بحيث يتولى المركر الطبي في الجامعة األميركية المتساو والتعاون ال

 مدعوما من اإلدارةأعمال  " الجديد، في حين يتولى مركز كسروان الطبي" والمراقبة الطبيةاإلدارةه مسؤولية الصحي ول
مركز كسروان سيفتتح على مرحلتين، تكون األولى في صيف "أن وأضاف المسؤول قائال ". شركة ادارة الرعاية الصحية

.  والطب النسائي وجراحة اليوم الواحداألطفالاحة وطب  سريرا ويوفر خدمات الطب العام والجر٦٥ على ان يضم ٢٠١٢
اما في المرحلة ".  مزودين بأحدث التجهيزاتأشعة سيضم غرف عمليات وخدمات تشخيصية كاملة ومختبراً وقسم كما

 ." مبنى للعيادات الخارجيةوإضافة، مع استكمال الخدمات الطبية،  سريرا١٦٠عدد األسرة سيرتفع الى  "الثانية، فان
  

  وثيقة تعاون بين مركز لبنان للعمل التطوعي وبرنامج اإلمارات للتطوع •
 للتطوع االجتماعي بروتوكول تعاون وتفاهم للعمل المشترك في اإلماراتلبنان للعمل التطوعي وبرنامج وقع مركز 

اون المشترك لتنفيذ البرامج همية التعأل  من فهم الطرفينانطالقاجاء توقيع هذا البروتوكول . المجاالت التطوعية والطبية
تفعيل تبني مشاريع خدماتية تطوعية في مختلف المجاالت محليا ويهدف اتفاق التعاون ل .التطوعية والمبادرات االجتماعية

 والجدير ذكره ان . في الخدمة المجتمعيةةمشاركالبيانات المتطوعين لتفعيل و ت والمعلومات وتبادل الخبرا،وعربيا وعالميا
  . تفاق هو الرابع الذي يبرمه برنامج اإلمارات للتطوع االجتماعي على الصعيد العربيهذا اال

  

  في التربية والشباب
 

  الخطة الوطنية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم •
من معوقين  الخاصة االحتياجاتالخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي "حسان دياب الدكتور أطلق وزير التربية والتعليم العالي 
 الرسمي  القطاعينوذلك خالل اللقاء الوطني التربوي الذي جمع العائلة التربوية في" وموهوبين في مؤسسات التعليم

خطة إلى دمج ذوي االحتياجات الخاصة وإزالة التفاوت بين فئات الشعب اللبناني خصوصاً في مجال ال  هذه تهدف.والخاص
 عن تلبية  الخاصى رفع مساهمة التعليم الرسمي حيث تظهر الحاجة وحيث يقصر التعليمتهدف أيضاً إل كما .التعليم األساسي

 التحاق ذوي االحتياجات الخاصة ضمن وعليه يقوم القطاع الرسمي مبدئيا بااللتزام بتأمين. حاجات كل فئات المتعلمين
نى بتوفير التعليم األساسي لهم كالمادة  الدعم التربوي واإلداري للهيئات والمؤسسات التي تعقديمالمدرسة الرسمية، وت

  . والوسائل التعليمية والترتيبات الخاصة باالستقبال واالمتحانات
إطار االلتزام باألنظمة والقوانين التي تنظم التربية والتعليم في وبالمناسبة، أشار الوزير دياب الى ان هذه الخطة جاءت في 

 مع الخبراء في مؤسسات القطاع الخاص باالشتراكز التربوي للبحوث واإلنماء قام فريق من الخبراء في المرك، حيث لبنان
حق المواطنين على اختالف فئاتهم ومذاهبهم وأطيافهم في التمتع بوضعها باالستناد الى مبدأ وزارة الشؤون االجتماعية و

، لجهة تكافؤ الفرص في مجاالت العلم بالحقوق المنصوص عنها في الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق المعوقين
  .والتربية وفي مجال الخدمات التربوية واالجتماعية التي يجب أن تؤمنها المدرسة الرسمية والخاصة

توسيع قاعدة االستقبال في المدارس : لتحقيق األهداف المنشودة منها  أن الوزارة ستتخذ سلسلة تدابير الوزير ديابوأكد
 ،التهميش التعليم األساسي وظروفه ونوعيته من دون تمييز كإجراء وقائي للحد من التسرب ومنشروط  الرسمية وتحسين

 تأهيل بعض أفراد الهيئة ،الخاصة  لحظ آليات دعم مدرسي لمختلف ذوي الحاجات،وضع آليات لرعاية أنواع القصور
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وتوفير الشروط المادية من أبنية وتجهيزات تأمين مدارس دامجة ، والخاصة التعليمية على كيفية تعليم ودعم ذوي الحاجات
  . وجميع حاالت األطفال ذوي الحاجات الخاصة ووسائل تتالءم

 
   طالبا ٥٨٢ ماليين يورو من بنك بيبلوس قروضا جامعية لـ ٩ •

. ٢٠١١ة عام لبناني  طالباً في تسع جامعات٥٨٢ لـاً مالياًدعم (AFD) بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية قدم بنك بيبلوس
 بالليرة اللبنانية بلغت قيمتها اإلجمالية تسعة اً للطالب قروضوفرالذي " برنامج القروض الجامعية"جاء هذا الدعم في إطار 

الوكالة   بالتعاون مع٢٠١٠ في نهاية عام  سنوات٣ هذا البرنامج الذي يمتد وكان بنك بيبلوس قد أطلق .ماليين يورو
   .  مليون يورو٢٥ تهط ائتمان قيم خفضلالفرنسية للتنمية ب

من الطالب الذين حصلوا على % ٢٥ "البرنامج خالل عامه األول مشيراً إلى أن  إلى نتائج بيبلوس في بنكمسؤول وتطرق
الطب والعلوم الطبية  في% ٢٠في الهندسة المدنية والمعمارية، % ٢٢ في إدارة األعمال، واالجامعية تخصص القروض

 أن القروض  موضحاً وأضاف".الجامعية األولى منهم ما زالوا في سنتهم% ٧١ كما اناالت األخرى، في المج% ٣٣و
  .  عاما١٨ً  تبلغ فترة السدادفقط، في حين% ٣إلى  تصل فائدة معدلبمن القسط الجامعي % ٧٥تغطي 

  

   في الجامعة األميركية في بيروت ٢٠١٣ -٢٠١٢إطالق برنامج المنح للعام  •
، مقدم من الشعب ٢٠١٣ -٢٠١٢للعام ) USPA II(معة األميركية في بيروت عن برنامج منح جامعية جديدة أعلنت الجا

يهدف هذا البرنامج الى إعطاء الطالب المتجهين نحو الدراسة . األميركي وممول من قبل الوكالة األميركية للتنمية الدولية
تهدف البرنامج خريجي المدارس الرسمية اللبنانية في أقضية الجامعية فرصة فريدة للحصول على تعليم عالي ومميز، يس

يحصل الطالب المستفيدين .  طالبا مؤهلين لمتابعة تحصيلهم الجامعي٥٠توفر المنحة دعما كامال لـ . لبنان الستة وعشرين
حرم الجامعة مناخا يعزز على معايير ومستويات عالية للتعليم األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت، ويتوفر لهم داخل 

  . ٢٠١٢ آذار ٣١آخر مهلة لتقديم الطلبات هي . المساواة االجتماعية والتفكير النقدي السليم
   usp/bl.edu.aub.www/: للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج يمكن زيارة الموقع التالي

  

 " ماستركارد العالمية"و" انجاز العرب"مبادرة شبابية بين " انا ريادي" •
 الذي يسعى لتزويد الشباب في "أنا ريادي"إنجاز العرب مبادرة مشتركة لدعم برنامج " ومؤسسة "ماستركارد العالمية"أطلقت 

طالب المدارس المتوسطة، وسيتم تنفيذ هذا منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمهارات ريادة األعمال، وهو مخصص ل
 . البرنامج في مرحلة أولى في كل من لبنان ومصر والمغرب والسعودية، على أن تشمل المرحلة الثانية بقية الدول العربية

ء  خبراء إقليميين في مجال التعليم واألعمال وممثلين عن الدول األعضا"إنجاز العرب"مؤسسة وفي هذا اإلطار استقدمت 
كما يستهدف التطبيق . إلنتاج نسخة إقليمية من البرنامج، وستقدم فرص تعلم موسعة للمشاركين عن طريق االنترنت

التجريبي األول للبرنامج إشراك نحو ثالثة آالف طالب من الصف السابع، وقد أبرمت المؤسسة اتفاقيات مع وزارات التربية 
 .  البرامج خالل يوم دراسيوالتعليم في البلدان التي تعمل فيها لتطبيق

ستساهم ماستركارد في دعم جهود تطبيق البرنامج من خالل موظفيها الذين يعملون على أساس تطوعي، من جهتها، 
وستتعاون إنجاز العرب عن كثب مع الشركة لالستفادة القصوى من جهود متطوعيها، باإلضافة إلى شبكتها الحالية التي 

  . طاص الذين سيتم تدريبهم لتطبيق البرنامج في المدارس عبر مختلف أنحاء الشرق األوستضم متطوعين من القطاع الخ
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 مساعدات أجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
 ماليين دوالر لتأمين ٣: مم المتحدة الحكومة اليابانية للجنة الدولية للصليب األحمر والمفوضية العليا لالجئين التابع لأل-

  الغذاء والمواد الطبية لالجئين السوريين في لبنان
   ألف دوالر أميركي لترميم سقف بناية المركز في وادي كرم ٤١:  الحكومة اليابانية لجمعية مار سمعان-
  " استعادة الكرامة" ألف دوالر أميركي مخصصة لنداء لبنان ٢٥٠:  تركيا لالونروا-
  "استعادة الكرامة" ألف دوالر أميركي مخصصة لنداء لبنان ١٧٤: لدانمارك لالونروا ا-
  دعم بناء مؤسستين تعليميتين:  سلطنة عمان لوزارة التربية والتعليم العالي-
ترميم المدرسة وإعادة تجهيز :  لمدرسة المقاصد اإلسالمية وللمستوصف الحكومي في فنيدقCIFP الجمعية االيطالية -
  ستوصف ببعض المعدات الطبيةالم
 تقديم مجموعة من الكومبيوترات:  سفارة الصين في لبنان لجمعية المبرات الخيرية-

  إنشاء مركز سليم غزال للحوار في بلدته مشغرة:  الهيئة الدولية للبحوث والتعاون بالتعاون مع مؤسسة أديان-
م برامج معلوماتية مجانية تستفيد منها جميع مراكزها في مختلف تقدي:  شركة مايكروسوفت العالمية لرابطة كاريتاس لبنان-

  المناطق اللبنانية 
 " الحكومة في مؤسسات التعليم العالي"تنظيم ورشة عن موضوع :  بعثة البنك الدولي لوزارة التربية والتعليم العالي-

  

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •
 وحدة ١٣٥تقديم : ش وتأهيل قطاع الحليب في سهل البقاع وجرود الهرمل ـ عكار وزارة الزراعة عبر مشروع إنعا-

  تصنيع منزلي لأللبان واالجبان صغيرة ومتوسطة الحجم لصغار المنتجين
  تقديم اجهزة الكومبيوتر ووسائل التدفئة:  نادي روتاري صيدا لروضة الشهيد معروف سعد-
توفير أدوية دورية : للسجناء الفلسطينيين المحكومين في سجن روميه" شاهد" المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان -

  لمحتاجيها 
 بناء طابق جديد في مدرسة اإلمام االوزاعي :  السيدة سهام شقير لمؤسسات محمد خالد االجتماعية التابعة لدار الفتوى-

تجهيز وحدة االكتشاف المبكر لإلعاقة : ية الحاج نزار شقيرة وحرمه لمؤسسات الرعاية االجتماعية دار األيتام اإلسالم-
  السمعية والبصرية في مجمع عكار للتنمية بيت الحوش

  

   هيئات أهلية ومحلية ٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تأهيل وتجهيز المقر الرئيسي للصندوق الكائن في منطقة كرم الزيتون باالشرفية:  الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان-
تجهيز مركز استقبال العائالت والمشغل االلكتروني المتخصص لذوي الحاجات الخاصة  في الريحانة : سيزوبيل مؤسسة -

  في كسروان
  تجهيز مركز األشعة لعالج األمراض السرطانية:  مستشفى رياق-
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  مساعدتين أميركيتين لهيئتين أهليتين •
دعم مشروع تدريب النساء على البيع االلكتروني ": نع في بيتناص" المبادرة األميركية للشراكة مع الشرق األوسط لجمعية -

  " الدعم االقتصادي للنساء في الريف"الذي نفذ تحت عنوان 
  " الشباب والرياضة"دعم مشروع :  مكتب المبادرات المحلية في لبنان لجمعية تواصل في الهرمل-
  

  مساعدات اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
تأهيل وتجهيز مكتبة ثقافية في مدرسة القديس يوسف لراهبات القلبين االقدسين في عين ابل في قضاء بنت : يطالية اال-

  جبيل
  تقديم أجهزة إنارة عامة تعمل على الطاقة الشمسية لبلدية الناقورة :  االيطالية-
  " جيدة إلنتاج زيت الزيتون البكر الممتازالعمليات الزراعية ال"دعم تنظيم دورة إرشادية في صور بعنوان :  االيطالية-
  تقديم لوحات تفاعلية لمدرسة العاملية في بلدة العباسية:  الكورية-
   
  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��2�ا��1 و�
  

  وتنميةبيئة •
 طلب وزارة الزراعة قبول هبة، عبارة عن أغراس حرجية ومثمرة متنوعة، مقدمة من وزار  الموافقة على-

  )١/٢/٢٠١٢جلسة (اعة واالصالح الزراعي في الجمهورية العربية السوريةالزر
 

  بيئة •
 -طلب وزارة البيئة قبول هبة عينية عبترة عن معدات ومواد لتنفيذ مبادرة حول تخفيف تغير المناخالموافقة على  - 

 ظ الطاقةالطاقة المتجددة مقدمة من الحكومة االيطالية لصالحها بالتنسيق مع المركز اللبناني لحف
 )٥/١٠/٢٠١١/جلسة(
  
 

 ����ط "�* و(, �+,٢٠١٢  
  

  أد /١٠٩ علم وخبر رقم -"جمعية الخالص االجتماعي" جمعية باسم -١
 - ملك الدكتور علي فقيه- بناية حطيط-XXV القسم - ٢٨٢ العقار رقم - شارع الحارة الرئيسي- حارة حريك: مركزها

  قضاء بعبدا
  : أهدافها
 ل انشاء مستوصف مجاني وتقديم األدوية المتاحةالتوعية الصحية من خال .١

 التوعية البيئية، تشجير، اهتمام بالبيئة .٢

 التوعية البلدية .٣

 التكافل االجتماعي .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 هالة - يونس احمد محمد الحاج حسن فقيه.  د-علي احمد الحاج حسن فقيه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فيصل فرحات

   علي احمد الحاج حسن فقيهكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٤ علم وخبر رقم -"رابطة آل البيت في القلمون" جمعية باسم -٢
  المحمد ملك الدكتور احمد رشيد - ٤/٥٩٣ العقار رقم -القلمون: مركزها
  : أهدافها
 جمع شمل العائلة واجراء المصالحات بينهم عند الحاجة .١

 االهتمام بتنمية شؤون العائلة من كافة النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية .٢

 رعاية ابناء العائلة من الناحية الدينية والتربوية حفاظاً على تراث العائلة باعتبارها تتصل بالنسب الشريف .٣

 عم المادي والمعنوي ألبناء العائلة بقصد مساعدتهم على اكمال تعليمهم وتنمية ثقافتهمتقديم الد .٤

 انشاء مكتبة تجمع تراث العائلة من مؤلفات وآثار كتب أدبية ودينية وفنية .٥

 التواصل مع بقية الروابط والعائالت التي تتصل بالنسب الشريف في لبنان والخارج .٦

  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال
 احمد محمود - باسم وحيد الدين علي-احمد رشيد عبد الرحيم المحمد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ممدوح توفيق - ناصر محمد كمال الخطيب- محمد جابر حسين- احمد عبد القادر حسن- اسماعيل حسين العلي-اسماعيل

   سموح توفيق نور- منير حامد الخطيب-نور
  احمد رشيد عبد الرحيم المحمدكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٧ علم وخبر رقم -"جمعية فرصة" جمعية باسم -٣
   مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب- بناية اللقيس-  راس العين-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
 تمكين الشباب من خالل خلق فرص عمل لهم .١

 تدريب الشباب على مهن وحرف .٢

 لمساهمة في تعزيز المشاركة المدنية واالقتصادية لدى الشبابا .٣

 اقامة النشاطات والمعارض المهنية وتنظيم ورش العمل التدريبية والتعليمية .٤

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
 علي احمد - مهدي علي المصري- علي حسين شرف الدين-حمود مرهج الشل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   توفيق خالد حسن-رعد
   علي حسين شرف الدينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٨ علم وخبر رقم -"LFWATMEDGUالمياه في المتوسط والخليج، " جمعية باسم -٤
   ملك جالل حلواني-  بناية شاهين- شارع عزمي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
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حات ال، لوضع خطة متكاملة الدارة المياه وحمايتها من التلوث والتعديات واقتراح اصةالسعي مع الجهات المختص .١
 الموارد الطبيعية لتوفير مياه آمنة ونظيفةقانونية على السياسات الحالية الدارة المياه وايجاد آليات لحماية 

 االحتفال بالمناسبات المحلية واالقليمية والدولية المتعلقة بالمياه .٢

 القيام بدراسات وندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات وأبحاث علمية واجتماعية واقتصادية في مجال المياه .٣

 اصدار نشرات وكتب ودوريات تعنى بشؤون المياه بكافة اللغات .٤

انشاء مركز معلومات متطور في علوم المياه وايجاد قاعدة معلومات شاملة عن المياه في دول حوض المتوسط  .٥
 والخليج

تقديم االستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع وبرامج علمية في مجال المياه وانعكاساتها على البيئة والصحة  .٦
 ات المعنية الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدوليةالعامة مع المديريات والهيئات والمؤسسات والمنظم

القيام بحملة ترشيد الستعمال المياه وتقديم الحلول العملية لمعالجة مشكلة ندرة المياه في دول حوض المتوسط  .٧
 والخلج

اماً خاصاً من تنفيذ مشاريع تتعلق باالدارة المتكاملة للموارد المائية، وايالء المجاري المائية عابرة للحدود اهتم .٨
 النواحي القانونية والدولية

 العمل على نشر الوعي حول قيمة المياه كمورد اساسي للحياة .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 زينه -  اميمة سميح الزين- ربيع احمد راسم الفري-جالل احمد حلمي حلواني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ناجي محمد بك المرعبي-احمد عزيزه

  ناجي محمد بك المرعبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٧ علم وخبر رقم -")هيومنز ديوتي(واجب البشر" جمعية باسم -٥
   الطابق األول- مبنى مدرسة الحياة المهنية اللبنانية- مقبل بيبلوس بنك- الشارع العام- صف الهواء-بنت جبيل: مركزها
  : أهدافها
تأمين فرص العمل عن طريق انشاء المشاغل وغيرها من المشاريع والبرامج التعليمية والتدريبية : تأهيلية .١

 والتأهيلية المهنية

 وحضانة مساعدة المرضى والمعوقين والمسنين عن طريق انشاء مستوصفات ودور رعاية: صحية وبيئية .٢
وتدريب مهني، وتعميم الثقافة الصحية ومكافحة اإلدمان والمرض بصورة وقائية وعالجية، االهتمام بالبرامج 
واألنشطة البيئية التي تساهم بالحد من االحتباس الحراري، تشجيع السياحة البيئية وتعميم ونشر الوعي البيئي في 

 المجتمع

براز المعالم األثرية وتحويلها الى معالم سياحية وطنية، عبر برامج العمل على صيانة وحماية وا: تراث وآثار .٣
 توعة نوعية وأنشطة متخصصة تطال المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة كافة

االهتمام ببرامج تعزيز التفاعل االجتماعي واالنصهاري في المجتمع، عبر اشراك الشباب : تفاعل اجتماعي .٤
لتدريبية والتثقيفية وتبادل الزيارات وتنظيم الحفالت واألنشطة التراثية والشعبية، والعائالت باألنشطة والبرامج ا

وبرامج مناصرة العدالة والمساواة والمواطنية والحريات العامة، والتدريب على ممارسة الحقوق والواجبات 
ل الوطني واالجتماعي ومساندة القوانين واألنظمة، وغيرها من الوسائل التي تعزز النظام العام وتغني التفاع

 واالنساني بين المواطنين
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محاربة األمية والجهل عن طريق انشاء المدارس ودر الحضانة ورياض االطفال ودور المسنين، : تربوية وثقافية .٥
تعزيز دور المرأة ودعمها للمشاركة بالحكم والقرار، حماية الطفل والمسن والعامل في المجتمع، تعميم الوعي 

شادي والتقني عن طريق المحاضرات والندوات والمعارض ومختلف االنشطة التدريبية والتعليمية الثقافي واالر
 والثقافية والفنية األخرى

 وغيرها من المساعدات لكل من يحتاجها، وعن عن طريق تقديم المساعدات المالية والمعنوية والغذائية: اغاثة .٦
 جتماعيةطريق العمل على حل ما يعترض المواطنين من مشاكل ا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   علي حسين بيضون- لطيفه نعيم نعيم اسماعيل- حسن محمد امين بيضون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي حسين بيضونالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٨ علم وخبر رقم -"الحوت" جمعية باسم -٦
   قضاء بعبدا-عطوي  حي الماضي ملك وليد خليل-الشياح: مركزها
  : أهدافها
 تنظيف الشاطىء اللبناني .١

 المحافظة على الثروة السميكة البحرية .٢

  كافةاعادة تأهيل اصالح الشواطىء اللبنانية .٣

 تشجير الشاطىء الرملي .٤

 واالرشادات للحفاظ على الشواطىء والثروة السميكةاقامة الندوات والمحاضرات  .٥

 المحافظة على األنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع مجاريها وتنظيفها .٦

 وان هذه المواد على سبيل التعداد ال الحصر

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 غادة غزات - حسين علي اسماعيل- جمال كمال درويش- وليد خليل عطوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بوال نقوال صليبا-  هيام محمد جمعه-سمور

   وليد خليل عطويالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٠ علم وخبر رقم -"جمعية فؤاد الياس شهوان االجتماعية" جمعية باسم -٧
   قضاء كسروان- الياس شهوان- ملك جوزيف وماري وسيده وصوفيا- الشارع العام-أدما والدفنة: ركزهام

  : أهدافها
 تقديم المساعدات والمعونات للمعوزين .١

 القيام بنشاطات اجتماعية وترفيهية لأليتام والعجزة والمحتاجين .٢

 السعي الى تأمين الدواء والطبابة للمتألمين والمرضى .٣

  والمساعدات المدرسية ومرافقة ذوي االحتياجات الخاصةتقديم المنح .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 صوفيا الياس - ماري الياس شهوان- سيده الياس شهوان- جوزيف الياس شهوان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وانشه
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   جوزيف الياس شهوانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -" الكفاءات العلمية-)عليهم السالم(منتدى مناهل األنوار" جمعية باسم -٨
  أد /١٤٤
   قضاء النبطية- ملك الشيخ موسى علي بغدادي-  شل بعل-انصار: مركزها
  : أهدافها

  :لمية والثقافية واالجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص اهدافها بالنقاط األساسية التاليةتعمل الجمعية على االهتمام بالشؤون الع
لمية من رات الفردية وابراز الكفاءات العالعمل على تنمية الفرد ورفع مستواه االجتماعي والفكري وتعزيز المها .١

) ص(القرآن المجيد والنبي الكريمخالل تقديم افضل االستشارات والخدمات كماً ونوعاً وخاصة االقتداء بتعاليم 
 للوصول بالجمعية الى ان تكون الوسيلة الفضلى في تقديم الرسالة المعرفية والفكرية) ع(واله االطهار

نشر الثقافة العامة بن المواطنين خصوصاً بين النشىء عبر اقامة المحاضرات والندوات الثقافية والتربوية  .٢
 التي ج توعية لألسرة ولالمهات بشكل خاص وتأسيس ودعم المعاهد والمراكزواالجتماعية والعمل على اعداد برام

 مهمتها توجيه صقل مهارات ومواهب العاملين في المجاالت االنسانية المختلفة

العمل على توثيق عرى االلفة والمحبة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وصوالً الى المجتمع الصالح  .٣
المحاضرات والندوات والقيام باالبحاث والدراسات الهادفة والعمل على االتصال الراشد وذلك من خالل 

 بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس األهداف

تأسيس ودعم النوادي االجتماعية والثقافية والتربوية وانشاء قاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل  .٤
ية الحديثة واللغات والترجمة والنشرات التوجيهية واصدار المطبوعات والدوريات والطباعة االتصال والتكنولوج

والتأليف وانشاء المكتبات العامة وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية االجيال وتطوير قدراتهم المنسجمة مع اهداف 
 الجمعية ومتطلبات العصر

 تمكنهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي وال تقديم المنح المدرسية والعمل على توفيرها للطالب بغية .٥
 تقديم سيما لأليتام منهم ولذوي الدخل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية والقيام بكل ما من شأنه

المساعدات على اختالف انواعها والعمل على تأسيس وانشاء المدارس الخاصة االبتدائية والمتوسطة والثانوية 
 كاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي بما في ذلك المعاهد الفنية والتقنية والعمل على خدمتهم ورعايتهماأل

تأمين الرعاية الصحية من اغاثة وطوارىء واسعاف ودواء عبر اقامة الندوات الطبية ودعم وانشاء مراكز طبية  .٦
ديم العالج النفسي والفيزيائي وتوفير المناخ ومنتجعات ترفيهية ودور حضانة ومأوى لأليتام ودار عجزة وتق

 والبيئة الصحية

ثقافياً، اجتماعياً، تربوياً ونفسياً وذلك من خالل النشاطات " خصوصاً األمهات"العمل على رفع مستوى المرأة  .٧
شر، ة، العالج التشخيصي المباعالندوات، اآلبحاث والدراسات، فتح مكتبة عامة والتشجيع على المطال: التالية

 تحصينها من الجهل والحرمان، حمايتها من العنف على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع

ل على تعزيز وتطوير ثقافة االطفال والبراعم  والعمل على تهيئة افضل البرامج العلمية والتربوية والنفسية العم .٨
 صالحة وترقيتهم الى مستوى وتحصينهم من الجهل والحرمان والدفاع عن حقوقهم والعمل على ايجاد افضل بيئة

 الكمال الفكري والثقافي واالجتماعي في المجال العام

تدريس الشريعة والقوانين الوضعية وبما في ذلك االحوال الشخصية وحقوق اآلخرين وتعميم ثقافة السالم وروح  .٩
صالح والتقارب بين المواطنية الصالحة واحترام القانون وتحمل المسؤولية العامة والخاصة وبناء المجتمع ال
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األديان والحضارات وتنسيقها محلياً واقليمياً ودولياً مما ينسجم مع تطور ومتطلبات العصر وهوية واهداف 
 الجمعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هدى - فاطمة علي سويدان- الشيخ علي حسين بغدادي-الشيخ موسى علي بغدادي: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نوال محسن بغدادي-يوسف مكي

  الشيخ موسى علي بغدادي: : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٥ علم وخبر رقم -"اكرم أباك وأمك" جمعية باسم -٩
  رون قضاء البت- ملك وسام برق- الشارع العام-عبرين: مركزها
  : أهدافها
العمل على ايواء كبار المشردين على الطرقات وما من معيل لهم، والذين ليس لديهم أبناء يهتمون بهم، أو قد  .١

 يكون لديهم أبناء ولكنهم غير قادرين على رعايتهم

هم القيام ببرامج ترفيهية للمسنين المقيمين لوحدهم في منازلهم أو مع ابنائهم في منزل واحد وذلك بتسجيل .٢
 واحضارهم الى مركز الجمعية بدوام كامل أو جزئي

تأمين الرعاية الطبية، والقيام بندوات تثقيفة ودورات تدريبية في كافة المواضيع التوعوية لألهل واألبناء  .٣
 )االجتماعية، الثقافية، الطبية، النفسية والدينية(

 دوق الجمعيةالقيام بمشاريع وورش عمل واشغال يدوية يعود ريعها للمسنين وصن .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وسام -  جبران انطوان القرنعوني- كوليت ميشال ابي فاضل-جولييت حنا ضاهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مارلين قزحيا نصر-سليمان ضاهر
   جولييت حنا ضاهرةالسيد: ية تجاه الحكومةممثل الجمع

  

 علم وخبر رقم -" القادرية الخيرية للتوعية والعناية الصحية-جمعية مرياطة" جمعية باسم -١٠
  أد /١٥٨
   قضاء زغرتا- الطابق العلوي األول-  بناية خالد احمد ابراهيم- الشارع العام-مرياطة: مركزها
  : أهدافها

مستشفى "فق على تسميته انشاء، تشغيل وتطوير ما أت: ية هولخيرية للتوعية والعناية الصح القادرية ا- إن هدف جمعية
  " القادرية الخيري-مرياطة
 القادرية في اطار طبيعي متكامل مع دور -العمل على نشر التوعية وتطوير العناية الصحية في منطقة مرياطة .١

النشاطات االجتماعية والثقافية والهادفة لترسيخ الوعي واداء المستشفى اليومي والمستمر، وذلك من خالل اقامة 
 الصحي لدى جميع ابناء المنطقة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -عبد الواحد محمد عباس.  د-زهطارق حسن حم.  د-خاسينتو علي الغوراني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عمر - خالد محمد عيوش- مصطفى ناظم ديب-محمد علي اسعد - علي محمد اسعد -خالد احمد خالد احمد ابراهيم
  مصطفى حمدون
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   عبد الواحد محمد عباسكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٩م  علم وخبر رق-"Tripoli Foundationمؤسسة طرابلس، " جمعية باسم -١١
   الطابق االول-٢٠٤ مكتب رقم -  ملك لجنة جبران الوطنية-  البولفار-٦٤٨ العقار رقم - التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
حماية وتشجيع وتنمية ونشر اإلرث الثقافي الطرابلسي على المستوى الوطني والدولي، وتنمية الحياة الثقافية في  .١

ء مكتبات عامة، متاحف، معارض، تنظيم نشاطات ثقافية، اجتماعية طرابلس عن طريق  اقامة وتشجيع وانشا
 وبيئية، واصدار منشورات لخدمة هذه الغاية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميراي محمد - ثائر خالد مقدم- خالد محمد معن مرعب-سحر عبد القادر منقاره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بشاره كبريال حبيب- الياس جاك خالط- ربيع احمد عمر- زريقه
   الياس جاك خالطالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٠ علم وخبر رقم -"مؤسسة الكسي وان ماري حبيب" جمعية باسم -١٢
   قضاء المتن- الطابق الثاني-B2902 رقم - ناية زخور ب- شارع مار الياس-بيت الشعار: مركزها
  : أهدافها
تهدف هذه الجمعية الى البحث عن التالميذ الالمعين، واالكاديميين الموهوبين، طالب المدارس والجامعات في  .١

 لبنان من اجل توفير الدعم المادي على أمد طويل بحيث يمكن تعظيم قدراتهم التعليمية، وذلك عبر منحهم قروض
 :أو منح للغايات التالية

  مرحلة التعليم ما قبل الجامعية والتعليم وتنمية الشباب الطالب في لبنان - 
المنح الدراسية للجامعة وللدراسات العليا والمصاريف لألطفال الالمعين والمحرومين في لبنان، لمواصلة التعليم  - 

 في المؤسسات داخل وخارج لبنان

أو تمويل المدارس التي تستهدف االطفال المحرومين، /ة في لبنان، من خالل بناء وتطوير البنية التحتية التعليمي - 
 وخالف ذلك

 أو قروض ألي غرض خيري آخر على النحو الذي تحدده هيئتها/كما يجوز للجمعية أيضاً تقديم منح و - 

  قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف
 آن ماري روبر - جميل موريس باز- الرا شحاده عبود-الكسي فريد حبيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   دومنيك روبير ناصيف-ناصيف

   الرا شحاده عبودةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦١ علم وخبر رقم -" C Lebanon-C Liban " جمعية باسم -١٣
  سابع الطابق ال-ملك دقو وعالم -اميل لحود شارع - االشرفية-بيروت: هامركز

  : أهدافها
 العمل مع مختلف فئات المجتمع اللبناني عبر مساندتهم فردياً وجماعياً لتحسين نوعية الحياة .١

 التوعية على الثقافة االجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنية وثقافة السالم .٢
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 ة المستدامةارساء مفهوم التنمية البشري .٣

 السعي لتحقيق هذه االهداف لتفعيل الثقافة الديمقراطية في المجتمع اللبناني .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
ن  ليلى انطو-ناء جرجي روحانا يونس س-  نبيل ميالد وهيبه- الريسا الياس جوهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زياد الياس جوهر- بول غازي القارح- بو يونس سمير مارون-طوبيا
  سناء جرجي روحانا يونسمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٤ علم وخبر رقم -"Masrah Ensembleجمعية مسرح انسمبل، " جمعية باسم -١٤
   قضاء المتن- ملك ميشال عبود-١٥ القسم رقم -٦٦٠ العقار رقم - المطيلب: مركزها
  : أهدافها
ان مسرح انسمبل هو جمعية ثقافية، وفنية، وتربوية، واجتماعية ال تبغي الربح تعمل في اطار المسرح وتقوم  .١

بشكل خاص على اجراء البحوث والنقد المسرحي وكافة النشاطات والمشاريع المتعلقة بالمسرح اضافة الى تنظيم 
 سارح والعروض وتعزيز دورها مع التركيز على المسرح العربيالم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ل نجاح سمير الجمي- جووي كمال حرفوش-  اياد يزن حسامي-نادين رشيد توما: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نغم ميشال عبود
   اياد يزن حساميالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٥ علم وخبر رقم -"لجنة مهرجانات علبون" جمعية باسم -١٥
   قضاء جبيل- الطابق االول-  ملك ابراهيم سليمان- الطريق العام-غلبون: مركزها
  : هدافها
 ية والثقافيةية والتراثية واألثرالوجهة السياحالتعريف عن بلدة غلبون التاريخية من  .١

 تعزيز التواصل بين ابناء البلدة المقيمين والمغتربين في كل الميادين .٢

 اقامة المعارض والمهرجانات السياحية والمسارح الفنية والثقافية .٣

 اقامة مهرجانات صيف غلبون السنوية .٤

 الثقافية المحاضرات والندوات دعق .٥

 رية والبيئيةالتنمية السياحية والثقافية واألث .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 راني جبرائيل - ندى نجيب عاد- اورسال يوسف رزق-هناء خليل العشي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ى بطرس بطرس فضولد رن-وري فيكتورين فيكتور الخ- ارليت جميل الخوري-جبرايل
   راني جبرائيل جبرايلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر -"Abou Khalil Charitable Foundationمؤسسة ابو خليل الخيرية، " جمعية باسم -١٦
  أد /١٦٦رقم

   قضاء صور- ملك ناصر حكمت ابو خليل- شارع عمران-القليلة: مركزها
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  : أهدافها
 اليواء المسنين من ساكني األراضي اللبنانيةبناء دار  .١

  وتوفير الراحة الممكنة له-توفير السكن والطعام للمسن .٢

 االعتناء بالحياة اليومية األولية للمسن .٣

  للمسن والسعي النشاء مستوصف متخصص للعناية في الصحة ضمن المستطاعيةاالعتناء بالحالة الصح .٤

 تثقيف المجتمع لحاجات المسن .٥

  التطوع للشبابتشجيع روح .٦

تقديم المساعدات والخدمات للمسنين والمحتاجين خارج المركز واستقبالهم خالل النهار وتقديم جميع الخدمات  .٧
 المتوفرة لهم

 :تسعى الجمعية الى تحقيق ما يلي
 بتأمين الموارد الالزمة لضمان استمرارية المؤسسة .١

 اعداد الدراسات وتهيئة الندوات والمحاضرات .٢

 عدة المسنين بمختلف الوسائلتشجيع ومسا .٣

 االهتمام بحاالت المسنين االجتماعية الصعبة والعمل على معالجتها .٤

 تنفيذ او المساهمة في تحقيق المشاريع للمسنين وادارتها .٥

 انشاء مكتبة عامة يمكن استعمالها للمسنين من داخل وخارج مراكز المؤسسة .٦

  توفير العون المطلوب لهم ضمن المستطاعالعناية بالمسن طبياً واجتماعياً وخدماتياً لجهة .٧

 نشر التوعية عبر المطبوعات والمواقع االلكترونية والندوات والمؤتمرات بأساليب رعاية المسن .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
رضا مرتضى .  د-علي محمد درويش ابو خليل.  د- ناصر حكمت ابو خليل. د: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسن علي ابو خليل- ابراهيم حسن مرتضى- شرف الدين

   حسن علي ابو خليلمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"Sunshines Litle, Laws of the Association Named-Byليتل سانشاينز، " جمعية باسم -١٧
  أد /١٦٧ وخبر رقم

   قضاء كسروان- الطابق الرابع-١٠٨٩ العقار رقم -غادير: مركزها
  : أهدافها
الصحية، التربوية، االقتصادية، : تقديم المساعدات ألطفال أفريقيا خالل فترة االزمات على كافة األصعدة .١

 ،...االجتماعية
عالم العربي لجمع تبرعات يعود ريعها لدعم تنظيم النشاطات والمناسبات والحفالت االجتماعية في لبنان وال .٢

 مشاريع في افريقيا تهتم بشؤون اطفال افريقيا

شؤون اطفال افريقيا من اجل مدها بالمساعدات ت خيرية مركزها في افريقيا تهتم بالتعاون والتنسيق مع جمعيا .٣
 المادية لتأمين حاجات اطفالها

الجمعيات الخيرية المساهمة في تقديم المساعدة الطفال زيادة عدد اعضاء الجمعية عن طريق جمع االشخاص و .٤
 افريقيا
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
ح  مايا سمي-ويري مروان مرسال خ-  زهيه شفيق رزق-تانيا سمير الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ليا سمير الخوري-  شيرين ريمون ابو انطون-سال خويري توفيق مر-سعاده
   شيرين ريمون ابو انطوناآلنسة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧١ علم وخبر رقم -"الجمعية االنسانية الدولية للتنمية بال حدود" جمعية باسم -١٨
   قضاء بعبدا-عادة ملك باسم محمد س-٣١٩ العقار رقم - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خالل اعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات  .١

 الطابع االنساني واالنمائي التي تعين العائالت الفقيرة على مواجهة اعباء الحياة

يلها وتطوير نشاطها لمؤسسات المحلية واألفراد بغية تفعالعمل على دعم المشاريع التنموية العائدة للجمعيات وا .٢
 ع للخير العامالذي يعود نف

رعاية ودعم األنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات االطفال والشباب والفتيان في كافة المجاالت، واقامة  .٣
، ومساعدة الفقراء مؤسسات تعليمية على اختالف درجاتها اضافة الى اقامة معاهد للتعليم المهني والتقني

 والمحتاجين والمهمشين والالجئين بغض النظر عن جنسيتهم أو مذهبهم أو انتمائهم الطائفي أو العرقي

وتفعيل ثقاف الوعي ...) حقوق المرأة، الالجىء، الطفل، المعاق، الخ(نشر الوعي وثقافة حقوق االنسان وال سيما  .٤
واالقتصادية والثقافية والسياسية وحقوقهم كمواطنين هدفهم النهوض ألفراد المجتمع وال سيما لحقوقهم االجتماعية 

بوطنهم ومجتمعهم نحو الرقي وكافة الحقوق التي كفلها الدستور وسائر المواثيق والقوانين المحلية واالتفاقيات 
 والبروتوكوالت والصقوق الدولية والتي كفلتها شرعة حقوق االنسان

لجمعية وافراد المجتمع في مجال حقوق االنسان وعلى االخص التأكيد على تعزيز ودعم وتنسيق جهود اعضاء ا .٥
احترام القوانين النافذة والمرعية وبث روح المؤاخاة ونبذ العنصرية والتفريق بين المواطنين على اساس الدين او 

في كافة الصعد العرق او المذهب او الجنسية او اللون او الطائفة والعمل على المساواة بين المرأة والرجل 
والميادين ونشر مبادىء حقوق االنسان والدفاع عنها، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي 

 تتماثل اهدافها مع اهداف الجمعية، وذلك وفق األنظمة والقوانين النافذة

حاجة اليها من الفئات الفقيرة تقديم المعونة القضائية من خالل محامي الجمعية أو من تكلفه، لمن هم بأمس ال .٦
 والمهمشة بغض النظر عن الدين والمعتقد والجنس واللغة

اقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل واصدار المطبوعات على كافة انواعها واستعمال كافة وسائل نشر  .٧
 ...)نيةنشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشرات، بوسترات المواقع االلكترو(المعلومات بما تقدم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 نبيل سامي - ربيع محمود دندشلي- محمد ابراهيم العيتاني-أواب ابراهيم مصري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  خطاب
  ب ابراهيم مصري أواالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٩ علم وخبر رقم -"جمعية مجموعة التنمية والنهوض" جمعية باسم -١٩
   ملك موسى العش-٣ القسم -٤٠ العقار رقم - الميناء-طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
مع الشباب باعتبار ركيزة المجتنشر الوعي والثقافة والحض على التمسك بالقيم والمبادىء الدينية وخصوصاً لدى  .١

 األساسية

 العمل على تنمية المجتمع ثقافياً وفكرياً من خالل اقامة الندوات والمحاضرات والحوارات .٢

 تقديم الدعم المادي والمعنوي للطالب والطالبات بقصد مساعداتهم على اكمال تعليمهم وتنمية ثقافتهم .٣

 ن منح علمية للطالب والطالباتالعليا بغرض تأمي ن مع الجامعات والمعاهد التعليميةابرام اتفاقيات تعاو .٤

 انشاء المدارس والمعاهد التربوية .٥

 انشاء مكتبة عامة تكون بمتناول الجميع .٦

تتوسل الجمعية كافة الوسائل التي يقرها القانون لتحقيق اهدافها، ومن ذلك على الخصوص اقامة الندوات  .٧
 والمحاضرات واصدار نشرة تعريفية غير دورية

  ذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود الم
 شادي غسان - اسامه محمد خانجي- عمر نزيه كباره-ابراهيم احمد االيوبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   موسى سمير العش-نشابه
  يابراهيم احمد االيوبمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم -"’Harmonie Briicke, Harmony Bridge, armoirehPont  dجسر التناغم، " جمعية باسم -٢٠
  أد /١٨٢وخبر رقم 

   قضاء الشوف- ملك مخايل بو رجيلي-  محلة الحرش-بنويتي: مركزها
  : أهدافها

  تعليماً، اداءا وفهماً الى درجة االحتراف والعالميةى الموسيقىرفع مستو .١

 يقى بفنون وعلوم ومجاالت بناءة اخرىمالقاة الموس .٢

تفعيل دور الموسيقى في المجتمع على جميع االصعدة الثقافية التربوية واالجتماعية، لتشمل جميع الفئات حتى المعوقين  .٣
 وي االحتياجات الخاصةذو

جمة انشاء وتأسيس مراكز متخصصة، اقامة ندوات وورشات عمل، وضع ودعم مشاريع قصيرة وطويلة األمد لتر .٤
 اهداف الجمعية وغاياتها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ايليا صالح - جورج شربل الحلو-  ريبال نجيب الكالب-هيفاء مخايل بو رجيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نادين يوسف فقيه-ي زاهر يوسف السبعل- الكوسا
  نادين يوسف فقيهة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٣ علم وخبر رقم -"جمعية وسيط الخير االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٢١
   الطابق الخامس- سنتر ماجدة الشعراني- ٤٠ المقسم رقم -١٦٢٣ العقار رقم - بولفار السرايا-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 عية ورعاية األجيال في كافة النواحي الثقافية واالخالقية واالجتماعية والصحيةتو .١
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العمل على نشر العلم والفضيلة والثقافة ومساعدة المحتاجين ورعاية االيتام والمعاقين والمرضى والمشردين  .٢
  المهني واالكاديميوتأهيل ذوي الحاجات الخاصة ومزاولة التعليم

  مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه واختصاصاتهتأسيس وتملك مدارس خاصة .٣

 انشاء مراكز صحية واجتماعية لرعاية األيتام والمشردين والمعاقين والمرضى والمسنين .٤

 ونشاطاتها مع انظمة واهداف الجمعيةات والمؤسسات التي تتفق اهدافها التعاون مع الجمعيات والهيئ .٥

   المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود
 فايزه محمد - نعمت علي جمال- خالد خلدون حداره- خلدون خالد عبداهللا حداره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رشيد عبد الرزاق كركر-حداره
  عبد الرزاق كركررشيد محامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٩ علم وخبر رقم -" للتربية والفنونART_EDU" جمعية باسم -٢٢
   قضاء عاليه-  ملك هشام زين الدين- شارع القبة- الشويفات: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية من خالل برامجها ومشاريعها ونشاطاتها المتنوعة على التالي
 طرائق تربوية - دراما تعليمية-مسرح تربوي(تربوي والتعليمي وتفعيله استخدام الفن كوسيلة إلغناء العمل ال .١

 ...)فنية

معالجة آثار الصدمات الناتجة عن الحروب والنزوح والكوارث الطبيعية والعنف األسري والمشاكل االجتماعية،  .٢
 وذلك من خالل الفن والتعبير

 وزيعهاانتاج كتب ومنشورات ومطبوعات وبرامج وأفالم تربوية فنية وت .٣

 تبادل خبرات في مجال الفنون التربوية بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية .٤

 اقامة مشاريع فنية، تربوية وورش عمل وندوات ومؤتمرات ومسابقات في مجالي التربية والفنون .٥

  د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع
 ربيعة مروان - وسام انور ضو- فادي فايز ابي عالم-هشام شامل زين الدين. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ابو اسماعيل

  فادي فايز ابي عالم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩١ علم وخبر رقم -"حياة باألخضر أحلى" جمعية باسم -٢٣
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني- ملك فضل اهللا-A بلوك - سنتر الساحل- شارع مستشفى الساحل- الغبيري: امركزه
  : أهدافها

  :السعي مع الجهات المختصة والمعنية
 والنهوض بالوضع البيئي وحل مشاكله من خالل انشاء المحميات، اعادة التشجير، معالجة يلالهتمام التنمو .١

 ء، المحافظة على المياه، تخفيف التلوثالنفايات، تنظيف الشواطى

 لمعالجة انعكاسات الكوارث والحروب على الوضع البيئي اللبناني .٢
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لنشر وتنمية وتعميم الثقافة البيئية ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات  .٣
 المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد لالهتمام ومن خالل مختلف الوسائل االعالمية والتثقيفية ال سيما في

 النشىء الجديد

 إليجاد ثقافة بيئية اصيلة في النسيج االجتماعي .٤

 إلعداد خطط وبرامج تثقيفية وارشادية .٥

 لوضع وتنفيذ مشاريع بيئية متنوعة .٦

 للتعاون مع الجمعيات ذات االهتمام المشترك والبلديات لتحقيق االهداف المرجوة .٧

  االطفال والناشئة على العمل البيئي الصالحلتربية .٨

  االلتزام بالقوانين واألنظمة العامة للدولةعلىلحض المجتمع  .٩

 إلقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية، متنوعة تطال كافة الفئات .١٠

  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
 حسن - خضر محمد صوفان- حسن حامد مالح-الشيخ حسين مصطفى شمص: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زهراء فؤاد نوالدين-عدنان هاشم

   حسن حامد مالحالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٢ علم وخبر رقم -"Nawaya Networkنوايا نت ورك، " جمعية باسم -٢٤
   الطابق االول- بناية سواح-١٣٣٥رقم  العقار -  جادة تقي الدين الصلح- رأس بيروت-تبيرو: مركزها
  : أهدافها
 القيام بالتواصل مع الشباب المحرومين والمهمشين في لبنان وتأمين الموارد لتطوير مهاراتهم ومواهبهم .١

يه وتدريب الشباب في  بتطوير برنامج تعليمي على الصعيد الوطني حيث يعمل المستشارين على توجمالقيا .٢
 مهارات متعددة

القيام بازالة العوائق وتمكين روح التسامح وتعزيز الصداقات بين جميع الشباب على اختالف سياستهم وديانتهم  .٣
 ومستوياتهم االجتماعية االقتصادية

 مة المجتمع والعمل التطوعي في مدارس لبنان العالية، والجامعات والقطاع الخاصتعزيز خد .٤

 ن مع المنظمات غير الحكومية األخرى القائمة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدنيالتعاو .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   زينة غالب صعب- سمر عادل صعب- اسعد داود عطايا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  اسعد داود عطايامحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٣ علم وخبر رقم -"التجمع الثقافي الوطني في لبنان" جمعية باسم -٢٥
   قضاء بعبدا- الطابق الرابع- ملك محمد طه رحال- بناية عمار- شارع حسين درويش عمار-برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها

  :عيةالغاية من تأسيس هذه الجم
رفع المستوى الثقافي والمهني واالجتماعي والصحي والبيئي ألعضائها وللمواطنين، واصدار نشرات ودراسات،  .١

 واقامة مراكز وندوات ودورات تدريب لهذه الغاية
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 االهتمام بتطلعات الشباب في كافة المجاالت، ومعالجة مظاهر االنحراف في المجتمع .٢

 تعزيز الوحدة الوطنيةتنمية الوعي بالتكافل االجتماعي، و .٣

 المحافظة على الهوية الثقافية وقيمها االنسانية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   شوقي حسين بكركي-نيا سامي ديب فوع-محمد طه جميل رحال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد طه جميل رحالالسيد: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  

 علم وخبر رقم -" Committee Restaurants& Caffeمقاهي ومطاعم جونية، " جمعية باسم -٢٦
  أد /٢٠٤
   قضاء كسروان- الطابق الرابع- سنتر دير بزمار-  الشارع العام-جونيه: مركزها
  : أهدافها
 طريق اقامة النشاطات واالحتفاالت السياحية ونيه والجوار عنانعاش الدورة االقتصادية في منطقة ج .١

  من الوجوه، واستجالب الرواد والزبائن الى المنطقةوالمهرجانات او المشاركة بها بأي وجه

خلق تعاضد بين العاملين في مجال مشترك، اال وهو الحانات والمقاهي في منطقة جونيه والجوار، بحيث يتكاتفون  .٢
 كل فرد منهم ولما فيه الخير العاملما فيه مصلحة 

ر لغايات مشابهة، وكذلك مع لدولي والوطني التي اقيمت وتداالتعاون مع المؤسسات والجمعيات على الصعيدين ا .٣
 البلديات وباألخص بلدة جونيه

  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
 سامر جرجي - عماد نبيل خليل-  روبير انطونيوس طوق- روجيه سامي سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نخول
   عماد نبيل خليلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٢ علم وخبر رقم -"زحلة مدينتي" جمعية باسم -٢٧
  اره ايلي سماحه ملك بش-٤٢٧ العقار رقم - حي البربارة-زحلة: مركزها
  : أهدافها
 تفعيل الدور الثقافي، التربوي، االقتصادي، السياحي والصحي في لبنان انطالقاً من مدينة زحلة والبقاع .١

 تعزيز التواصل بين ابناء مدينة زحلة والبقاع ولبنان المقيمين وابناء لبنان المنتشرين في العالم .٢

 احترام اآلخر والمحافظة عليهومفاهيم الشراكة والمحبة، و، نشر حضارة لبنان .٣

  وبلدة وقريةالعمل على حماية التراث اللبناني ، انطالقاً من مدينة زحلة والبقاع، وصوالً الى كل مدينة .٤

 تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان .٥

والخاصة، البلديات الوزارات المعنية، المؤسسات الرسمية : لتحقيق اهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع .٦
واتحاد البلديات، الجامعات والمدارس، الجمعيات المدنية واالهلية، الشخصيات المعنوية، المؤسسات الرسمية 

 والخاصة، والشخصيات في بالد االنتشار

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   بشاره ايلي سماحه- بيار شفبق روحانا موسى-رياض عبد الرحمن الصلح :السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا
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   بشاره ايلي سماحهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢١ علم وخبر رقم -"جمعية خريجي جامعة شيكاغو" جمعية باسم -٢٨
   الطابق الثاني- مبنى ازاديا-٤٨٥٣ العقار رقم - جانب نقابة المهندسين-المصيطبة -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 توجيه ومتابعة خريجي الجامعة في مسيرتهم المهنية .١

 تنظيم النشاطات االكاديمية الثقافية واالجتماعية .٢

 التعاون والتواصل مع ادارة الجامعة والجامعات اللبنانية واألجنبية .٣

 التعاون والتواصل مع الجمعيات األخرى .٤

  للطالبعلى االستحصال على المنح الدراسية الجامعية في لبنانالعمل  .٥

  في العالمةالعمل على التعريف على نشاطات الجامعة ومساهمتها االكاديمي .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - هادي نزيه رعد-  سامي جوزف نادر- ايمن رشيد حداد-سعيد غالب ضاهر: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

   الياس ناصيف ابو فاضل- وائل عدنان عبد الرحمن- فراس حسان صفي الدين
   ايمن رشيد حدادالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  د أ/٢٣٤  علم وخبر رقم-"جمعية الجواهر الحسان في خدمة االنسان" جمعية باسم -٢٩
   ملك جمعية التوجيه االسالمي الخيرية- شارع الثقافة-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 انشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية واالجتماعية .١

 مساعدة الفقراء واأليتام وذوي الحاجة .٢

 العمل على تسهيل وتطوير الخدمات الطبية للفقراء وذوي الحاجة .٣

 والبلديات والهيئات المانحة لتأمين حاجات ومستلزمات الفقراء وذوي الحاجةالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 اغيد غالب -ش رائد عامر ابو حسن دروي- رفيق عبد الحسيب االيوبي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نادين عامر ابو حسن درويش- محمد محمد اديب نجا- سنجقدار

   محمد محمد اديب نجاالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٤١ علم وخبر رقم -"Association Laboratoire D’artجمعية مختبر الفن، " جمعية باسم -٣٠
   ملك شارل بشارة عون وبشارة شارل عون-٣٠٦عقار رقم  ال- شارع سرسق- حي مار نقوال الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز النشاطات الثقافية والفنية والبيئية في لبنان .١

 اقامة مؤتمرات ذات صلة .٢

 اقامة معارض وورش عمل تعنى بالشؤون المذكورة .٣

  اقامة كهرجانات حول المواضيع المذكورة .٤
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  نين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوا
   ابراهيم فرج سماحه-  سلوى فرج سماحه-نضال انطوان رياشي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نضال انطوان رياشينسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

��ط �� ��ت ,+� 
�ا�3* ●, ٢٠١٢  
  

جمعية "مثل الفرع في لبنان للجمعية االجنبية المسماة ، استبدال م٧٤٩٠ مرسوم رقم -١
 "الخدمات التنفيذية الدولية

في لبنان السيد محمد ابن سوده " جمعية الخدمات التنفيذية الدولية: "استبدل ممثل فرع الجمعية األجنبية المسماة: المادة األولى
  قريشي بالسيد محمود احمد سامي الزين

معية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر االول من كل سنة بالئحة تتضمن على الج: المادة الثانية
اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق واال تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور 

  محددة فيه وتعديالته والغرامات ال٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بالمرسوم رقم 
  

شبكة الشرق األوسط وشمال "، الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم ٧٤٩١ مرسوم رقم -٢
 Middle East and North Africa Harm Reductionافريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات، 

)MENAHRA(Association " 
 Middle Eastللحد من مخاطر استخدام المخدرات، شبكة الشرق األوسط وشما افريقيا "رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم 

and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA)"  
   قضاء المتن- مكاتب جمعية العناية الصحية- بناية ضو- شارع يوسف كرم-سن الفيل: مركزها
  :أهدافها

  :حددت اهداف الجمعية وغاياتها كاآلتي
 مات والخبرات حول الحد من المخاطرتأسيس منتدى لتبادل ونشر المعلو .١

ان تكون الشبكة ممثالً للمؤسسات وللعاملين في مجال الحد من مخاطر استخدام المخدرات في منطقة الشرق  .٢
 وفي العالم) MENA(االوسط وشمال افريقيا 

 األوسط العمل على انشطة المناصرة وكسب التأييد العتماد وتطوير برامج الحد من المخاطر في منطقة الشرق .٣
 وشمال افريقيا

م في الرؤية واألهداف للحد من المخاطر عبر المقاربات واالستراتيجيات المنسقة مع ثقافة وتقاليد اتشجيع االنسج .٤
 في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

  افريقيا والدعم المتبادل بين العاملين والمؤسسات واصحاب القرار في منطقة الشرق األوسط وشمالتعزيز التعاون .٥

 السعي الى تأمين التواصل بين الجمعيات المحلية واالقليمية والعالمية والشبكات األخرى للحد من المخاطر .٦

 المساهمة في تطوير القدرات وتأمين الدعم التقني في برامج الحد من مخاطر استخدام المخدرات .٧

الخدمات وتطوير برامج الحد من مخاطر تأمين الدعم لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالترويج وبتأمين  .٨
 استخدام المخدرات

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 -فيقجالل التو.  د-كارن كلو.  د- جيرالد فيفيان ستيموسون-الهام لكريش. د: السيدات/ السادة/ المؤسسات/ المؤسسون
   الياس جورج االعرج-  ميشلين سمير جريج- جمانه جورج هرمز-عمران محمد عباس رزاقي كاشاني

   الياس جورج االعرج السيد: فرع في لبنانممثل ال
  

المعهد الهولندي "، الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم ٧٤٩٢ مرسوم رقم -٣
 "في بيروت

  "المعهد الهولندي في بيروت"ية اجنبية باسم  لجمع في لبنانرخص بانشاء فرع
  ٢٣٣٣ العقار رقم - الشارع المتفرع من بلس- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  :أهدافها
 الهاشمية تهدف المؤسسة النشاء المعاهد الهولندية واالحتفاظ بها في الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية .١

 والجمهورية اللبنانية

 ل كل من هذه المعاهد يكون طبقاً للقوانين والقواعد المطبقة في المنطقة حيث تأسس المعهد المعنيان تأسيس عم .٢

 تؤسس المعاهد في دمشق وعمان وبيروت .٣

، Nederlands Instituut in Damascusالمعهد الهولندي في دمشق : ان اسماء المعاهد هي على التوالي .٤
 Nederlands، والمعهد الهولندي في بيروت Nederlands Instituut in Ammanوالمعهد الهولندي في عمان 

Instituut in Beiroet 

أن " و NI-Amman" أن آي عمان" و NI-Damascus" أن آي دمشق"تختصر اسماء المعاهد على التوالي باسم  .٥
 NI-Beirut" آي بيروت

أسست المعاهد وهولندا، وارتباطاً تهدف المعاهد الى تنشيط والحفاظ على العالقات االكاديمية بين الدول حيث ت .٦
 بذلك، الى تشجيع والحفاظ على العالقات بين البلدين في مجاالت الثقافة والتعاون الدولي 

  : من المادة عن طريق٦تسعى المعاهد لتحقيق هدفها المذكور في البند 
 دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات العلمية في الدولة حيث تؤسس .١

 اون بين العلماء في الدولة حيث تاسست والعلماء الهولندين في مشاريع األبحاث العلميةدعم وتشجيع التع .٢

بدء وتسهيل تبادل الطالب ومشاريع البحث العلمي والمحاضرات والدورات والندوات والحلقات الدراسية  .٣
 واالجتماعات

 التعاون مع معاهد شبيهة في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد .٤

 في الشؤون االدارية وشؤون االقامةتقديم المساعدة  .٥

 تأسيس والحفاظ على مكتبة علمية بقدر ما تتيح ذلك ميزانية المعهد المعني .٦

 تشجيع وتسهيل النشرات العلمية للباحثين والطالب الذين تستخدمون تسهيالت المعاهد .٧

 :دعم الطالب عن طريق .٨
  ي المنطقة حيث تأسست وفي هولنداالعمل كوسطاء ألداء التدريب العملي لدى الشركات والمنظمات ف - 
 العمل كوسطاء عند االلتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى في المنطقة حيث تأسست وفي هولندا - 

تنظيم الرحالت الدراسية والندوات والحلقات التدريبية للطالب الهولنديين والطالب في المنطقة حيث تأسست هذه  - 
 المعاهد

 الشؤون االدارية وشؤون االقامة للطالب الهولنديين في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد  المساعدة فيتقديم - 
 وتقديم النصيحة للطالب في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد عن مثل األمور في هولندا
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 والجامعات تنشيط وتسهيل عقد اتفاقات التعاون بين الجامعات الهولندية ومؤسسات التعليم العالي الهولندية االخرى - 
 ومؤسسات التعليم العالي األخرى في المنطقة حيث تأسست

 :تنظيم - 
   دورات في اللغة الهولندية   •
  دورات في اللغة العربية لمن يتحدثون باللغة الهولندية   •

 :تشجيع تبادل المعرفة بالثقافة الهولندية وثقافة المنطقة التي تأسست فيها وتشجيع التبادل الثقافي عن طريق - 
  بدء وتسهيل المشاريع الفنية للفنانين الهولندين والفنانين في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد• 
  تنظيم المعارض الفنية والندوات والحلقات الدراسية في مجال الثقافة• 
   واألفالم الوثائقية الهولندية بالتنسيق مع السلطات في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهدعرض األفالم • 

مساعدة المستشارين والموظفين الحكوميين الهولنديين والموظفين الحكوميين في المنطقة حيث تأسست المعاهد،  - 
 :والذين يعملون على تنفيذ مشاريع التعاون الدولي التي تكون المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد شريكاً عن طريق

  ك المشاريعبدء وتسهيل العروض والمحاضرات واالجتماعات المتعلقة بتل• 
  التشابكرف او يم امكانيات للتعاتقد• 

 تقديم اي شكل آخر من اشكال الدعم المتفق عليه من السلطات في المنطقة حيث تأسست هذه المعاهد - 

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   تاكو جيرار جويك فان در زواغالسيد : كومة تجاه الحفرعممثل ال
  

• 4�� 5  ����ط ,+� �� �* وا�6,٢٠١٢ 
  

:  للجمعية المسماة٣/١٠/٢٠٠٦أد، تاريخ /٤٧٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٧ تعديل رقم -١
 »)لبنان(جمعية تضامن لبنان وسويسرا«

، الحائزة على »)لبنان(جمعية تضامن لبنان وسويسرا « المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٣/١٠/٢٠٠٦أد تاريخ /٤٧٤بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »Salam dur Terreسالم سور تار، «: ااسمه

  »)لبنان(جمعية تضامن لبنان وسويسرا «: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة٤/١٢/٢٠٠٩ريخ أد، تا/٢٢٤٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٢٦ تعديل رقم -٢
 »جمعية هواة المعدنيات«

، الحائزة على بيان العلم »هواة المعدنياتجمعية  المسماة ةغاية الجمعيمركز وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٤/١٢/٢٠٠٩أد تاريخ /٢٢٤٠والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   حرم اإلبداع والرياضة-  جامعة القديس يوسف مبنى- طريق الشام-بيروت: مركزها
  .ل.م. مكاتب شركة موركس سيستمز ش- بناية التاجر- شارع كليمنصو-بيروت: بدالً من
  : غايتها
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تعميم المعرفة بالمعادن واالحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية انشاء وتنظيم المعارض والمتاحف على  .١
المحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات واالفالم والصور والكتب والمجالت والنشرات انواعها وتنظيم الندوات و

 المتعلقة بتلك المعادن واألحجار

محاضرات واألبحاث والندوات وغير ذلك لتنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية تتعلق بالمعادن واألحجار الكريمة كا .٢
 من نشاطات ثقافية

  نواعها المتعلقة بالمعادن واالحجار الكريمةنشر الوثائق والكتب والمجالت على ا .٣
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
تملك وشراء واستئجار وايجار وبيع ووهب وادارة مجموعات المعادن واالحجار الكريمة وكل ما يتعلق بهم  .١

لغير وعرضها في المعارض والمتاحف المتعلقة بالمعادن واالحجار الكريمة وانشاء المعارض لحسابها ولحساب ا
 والمتاحف على انواعها وادارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بالمعادن واالحجار الكريمة

دوات وغير ذلك محاضرات واألبحاث والنلتنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية تتعلق بالمعادن واألحجار الكريمة كا  .٢
 من نشاطات ثقافية

  نشر الوثائق والكتب والمجالت على انواعها المتعلقة بالمعادن واالحجار الكريمة .٣
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

:  للجمعية المسماة٢١/١٢/١٩٩٢أد، تاريخ /٤٥٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٣ تعديل رقم -٣
 »الجمعية اللبنانية لعلم االجتماع«

، الحائزة على بيان » الجمعية اللبنانية لعلم االجتماع« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
   ٢١/١٢/١٩٩٢أد تاريخ /٤٥٥العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

  :ى الجمعية الى تحقيق الغايات التاليةتسع
 النهوض بعلم االجتماع كعلم له اصوله ومناهجه وقيمه، واالسهام في تطوير المعرفة العلمية في لبنان .١

 تشجيع البحث والباحثين في المجاالت االجتماعية المختلفة .٢

 خالل الدراسات واألبحاث النظرية االسهام في فهم البناء االجتماعي ودينامياته المختلفة ال سيما في لبنان، من .٣
 والتطبيقية

على فهم ة، يتمتعان باالستقاللية والقدرة العمل على تكريس علم االجتماع في لبنان بصفته اختصاص ومهن .٤
 التحوالت والقضايا التي تواجه المجتمع

علمية المعنية في العلوم اقامة صالت علمية ومهنية وثيقة بين علماء االجتماعي في لبنان والخارج ومع الهيئات ال .٥
االجتماعية واالنسانية األخرى، بما يمكنهم من التفاعل االيجابي والتعاون مع اقرانهم في المحيطين العربي 

 والدولي

بمبادرة ذاتية، أو بطلب من الهيئات المحلية أو العربية أو الدولية، تقوم الجمعية بتقديم الرأي والمقترحات  .٦
ا االجتماعية، وذلك بهدف ايجاد الحلول المناسبة لها، أو لتقديم المشورة لصانعي بخصوص المشكالت والقضاي

 القرار وللمنظمات المدنية
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 في المجالين العلمي والمهني وال تتعاطى أي نشاط سياسي أو حزبي أو طائفيينحصر نشاط الجمعية  .٧

االنترنت والنشرات والكتب وعقد المؤتمرات من اجل تحقيق  غايات الجمعية، يمكن استخدام وسائل االتصال بما في ذلك 
  والندوات واللقاءات

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من

  :تسعى الجمعية الى تحقيق الغايات التالية
 سهام في تطوير المعرفة العلمية في لبنانالنهوض بعلم االجتماع كعلم له أصوله ومناهجه وقيمه، واال .١

 تشجيع البحث والباحثين في المجاالت االجتماعية المختلفة .٢

االسهام في البناء االجتماعي اللبناني من خالل الدراسات واألبحاث النظرية والتطبيقة والجهود االنمائية والتوعية  .٣
 العامة

مهنة يتمتعان باالستقاللية والقدرة على معالجة قضايا العمل على تكريس علم االجتماع في لبنان كاختصاص و .٤
 االنماء والتقدم االجتماعي

اقامة صالت علمية ومهنية وثيقة بين علماء االجتماع في لبنان والخارج ومع الهيئات العلمية المعنية في العلوم  .٥
 انهم في المحيطين العربي والدولياالجتماعية واالنسانية األخرى بما يمكنهم من التفاعل االيجابي والتعاون مع اقر

تقديم الرأي والمقترحات بخصوص المشكالت االجتماعية بمبادرة ذاتية أو لمن يطلبها من الهيئات المحلية او  .٦
 العربية او الدولية لمساعدة صانعي القرار على ايجاد الحلول المناسبة لها

   سياسي أو حزبي أو طائفيينحصر نشاط الجمعية في المجال العلمي وال تتعاطى بأي نشاط .٧
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

 للجمعية ٢٦/١٢/٢٠٠٩أد، تاريخ /٢٣٩٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٦ تعديل رقم -٤
 »جمعية حنين للرعاية الثقافية واالجتماعية«: المسماة

، الحائزة »جمعية حنين للرعاية الثقافية واالجتماعية« المسماة ة الجمعيمركزداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة ال
   ٢٦/١٢/٢٠٠٩أد تاريخ /١٧٦على بيان العلم والخبر رقم 
    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء بعبدا- ملك علي عيسى الخطيب-  شارع العويني-مخيم شاتيال: هامركز
   قضاء بعبدا-  ملك حسين فارس- مجمع اهل البيت- الرويس- رج البراجنةب: بدالً من

  

 وتعديله برقم ٢٠٢١/٧/١٩٧٠أد، تاريخ /٦٠٠ لبيان العلم والخبر رقم ٢٣٥ تعديل رقم -٥
 »الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية«:  للجمعية المسماة٢٠/١٠/٢٠٠٥أد تاريخ /٢٤٦

، الحائزة »الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية« المسماة ةغاية الجمعياسم وعلماً بتعديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٥أد تاريخ /٢٤٦ وتعديله برقم  ٢١/٧٠/١٩٧٠أد تاريخ /٦٠٠على بيان العلم والخبر رقم 
    :وأصبح على الشكل التالي

  »الجمعية اللبنانية للتغذية وتنظيم الوجبات«: اسمها
  »الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية «: منبدالً

  : غايتها
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تشجيع االبحاث العلمية وتطبيقها العملي والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية واالستفادة من هذه الدراسات  .١
 في الميادين االجتماعية واالقتصادية والصحية

 تغذية والحميةالتواصل واالنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان ال .٢

 يم اكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية واعطاء افادات بنتيجة هذا التقييماجراء تقي .٣

 القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان .٤

وم التغذية من خالل التعرف على احدث المستجدات تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم األسس العلمية لعل .٥
 ة في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنةيالعلم

االشتراك الفعال بواسطة اعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية واالقليمية بشؤون الغذاء والتغذية  .٦
   هذه المجاالتولتعريف دور لبنان العلمي في

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
تشجيع االبحاث العلمية وتطبيقها العملي والقيام بالدراسات العلمية في انتاج وصناعة االغذية وطرق استعمالها  .١

اسات العلمية في حقل التغذية واالستفادة  من هذه الدراسات في الميادين وتحسين نوعية االطعمة والقيام  بالدر
 االجتماعية واالقتصادية والصحية

 التواصل واالنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية .٢

 اجراء تقييم اكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية واعطاء افادة بنتيجة هذا التقييم .٣

 سات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنانالقيام بالدرا .٤

تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم األسس العلمية لعلوم التغذية من خالل التعرف على احدث المستجدات  .٥
 في ممارسة المهنةالعلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي 

االشتراك الفعال بواسطة اعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية واالقليمية بشؤون الغذاء والتغذية  .٦
  ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجاالت

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن ت
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info: الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلبات لم يتم تلبية الرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال(
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

  بنان ل–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
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  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡
  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

   lb.org.crtda.www - org.banonle-iris.www :مواقع الكترونية

 
 
 
  


