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      ٢٠١٢ تشرين الثاين/١٠٩العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية وكلية في التنمية ال
  والتضخم الى ارتفاع٢٠١٢في % ٢ يتعدى النمو االقتصادي في لبنان ال •

  %٥٠تجاوز لهرمل لم ت ا– في منطقة بعلبك  تلبية االحتياجات اإلنمائية من الجهود، سنوات١٠ بعد  •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  ألفضل مبادرات اقتصادية نسائية في الريف٢٠١٢جائزة نوارة لـ  •

  مليون دوالر ١٨٠ بعد توفر مساعدات بـ ٢٠١٣اطالق مشروع للصرف الصحي في كسروان بنهاية  •

  االجتماعية مراكز الشؤون وصندوق التنمية عملاتفاقية مع ايطاليا لتعزيز •

  فرصة عمل٢٥٠ مشروعا و٢٢٣: االنجازات الفصلية لصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية •

  وبرنامج االمم المتحدة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة" IBL"بروتوكول تعاون بين مصرف  •
 

  المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي 
 ن/ن أي فائض شهري من مداخيلهم/ديهمفر لات ال يتو/من اللبنانيين% ٥٥ •

   ألف أسرة تستفيد من مشروع األسر األكثر فقراً بعد سنة على إطالقه١٨.٨ •

  أحداث % ٢نساء و% ٥ بينهم  في لبنان أالف سجين٥: في أول تقرير حول نزالء السجون •

  تمديد مدة استدراج طلبات تمويل اوروبي لمشاريع االصالح االنتخابي •

  ركي لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافيصندوق هبات أمي •

  اطالق فرق العمل الحكومية لحماية االجانب بدعم سويسري: كاريتاس •
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  قضايا وشؤون فلسطينية
 منح لطالب فلسطينيين في الجامعتين األميركيتين بدعم من جمعية توحيد شبيبة لبنان •

 قيمين في منطقة صورإطالق مشروع التنمية االقتصادية االجتماعية للفلسطينيين الم •
 

  التربية والشبابفي 
  اطالق مشروع اول عمل للشباب لمكافحة البطالة: المؤسسة الوطنية لالستخدام •

   ألف حاسوب لوحي من انتل لطالب لبنان بأسعار تشجيعية١٥ •

• Aie Serve :برنامج استشاري وتدريبي لدعم تأسيس جمعيات شبابية  
  

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

 مساعدات لمؤسسات رسمية من جهات مختلفة •

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •

 مساعدات اهلية لجهات محلية •

  هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  
��#�ت 
)�' ا��زراء  

 تنميـة محليـة •

 زراعــة •

 ة اجتماعيةتنمي •

 بيئــة •

 استشفاء •

 تربية وتعليم •

 حقـوق •

 النوع االجتماعي / حقوق •

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة •

  
 ٢٠١٢ /���. ا�ول ,+�"�* و(�� 

 ٢٠١٢ ر تشرين األولشهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ ألولتشرين ا شهر  للعلم والخبر تعديل •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 

  كلية والقطاعية في التنمية ال

   والتضخم الى ارتفاع ٢٠١٢في % ٢ يتعدى الالنمو االقتصادي في لبنان  •
وفي هذا . دتركت الحوادث االقليمية، فضال عن االضطرابات االمنية المتنقلة في اكثر من منطقة داخلياً اثراً سلبياً على االقتصا

 مقارنة ،%٢قد توقعها سابقاً إلى  كان% ٣من  ٢٠١٢ للعامالنقد الدولي توقعاته للنمو االقتصادي في لبنان  خفّض صندوقالسياق، 
، المشرق قتصادات دولال% ٢القتصادات المستوردة للنفط، ول% ١.٢وأفريقيا،  منطقة الشرق األوسط وشمالل% ٥.٣ بـ
  . العالمي القتصادل% ٣.٣ والنامية، وقتصادات الناشئةلال% ٥.٣و

 وشمال األوسط الشرق في األبطأ سيكون السنة هذه لبنان في المتوقع النمو أن بيبلوس، بنك نشره له تقرير في ،الصندوق واعتبر

اذا ما  ٢٠١٢ سنةل مالعال في  نمواًاألبطأبين الدول  ٣٤ في المرتبة للبنان المتوقع النمو ويعتبر . الى جانب البحرين ومصرأفريقيا
  .انكماشًا حققت التي االقتصاديات استثنينا
 األوسط لشرقل %٣.٦ بـ مقارنة في السنة المقبلة، %٢.٥ لبنان في الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو يبلغ أن الصندوق وتوقع

 في األبطأ ٤٧الـ النمو كذلك المنطقة في ونم أبطأ رابع يعد ٢٠١٣ لسنة لبنان في المتوقع والنمو .المشرق دولل% ٣و أفريقيا وشمال

  .العالم
 في %١٠.٤بـ مقارنة المنطقة في األعلى السابع هو ،السنة هذه%  ٦.٥ بلغ الذي لبنان في التضخم معدل أن الى الصندوق وأشار

  .٢٠١٠ في %٤.٥و ٢٠١١ في %٥ في لبنان بلغ المعدل  هذا انفي حين المشرق، دول في %٨.٢و المنطقة
 بفائض مقارنة ،٢٠١٢ في المحلي الناتج إجمالي من %١٦.٢ لبنان في الجاري الحساب في العجز يبلغ أن  الصندوقتوقع كذلك

 في اإلجمالي المحلي الناتج من %١٤، مقابل المشرق لدول %٦ عجزبو للمنطقة المحلي الناتج إجمالي من %١٢.٢ للمنطقة يبلغ

  .٢٠١٠ في اإلجمالي المحلي الناتج من %٩.٦و ٢٠١١
 في %١.٨و المنطقة في %٣.٣ نمو بنسبة مقارنة ٢٠١١ في %١.٥ الوطني االقتصاد بنمو المتعلقة تقديراته على النقد صندوق وأبقى

 األوسط الشرق في نمو أبطأ لبنان سجل، وبذلك العالمي االقتصاد في %٣.٨و والنامية الناشئة االقتصاديات في %٦.٢و المشرق دول

  . العالم في األبطأ ٢٠الـو الماضي العام في أفريقيا وشمال
  :سوق العمل والبطالة

 مختلف في  اللبنانيةالجامعات من سنويا يتخرجون  طالبألف ٥٠ نحو أن تقدر االحصاءات في تحقيق لها بان "السفير"افادت 

 أنهو  النتباها ان ما يلفت ،"السفير"واضاف تقرير . عمل بفرص  فقطمنهم ألفاً ١٥ حون يحظى  بينماالعلمية، االختصاصات

 سوق في الطالب  عليهيحصل أن يمكن الذي الدخل توقع أساس على تبنى ال فيها الدراسة وتكلفة ومناهجها الجامعات تخصصات

 بطبيعة  المرتبط،العمل سوق في االختالل  واضحة بصورةف، مضيفة ان ذلك يكشلبنان خارج عمله مردود من إنما ،المحلي العمل

 األخرى، القطاعات نمو أمام المجال يفسح ال والذي ،)تحويالت /سياحة/ مصارف( الخدمات قطاع على أساساً القائم اللبناني داالقتصا

  .ن/خبراتهم توظيف خالله من يستطيعون عمل سوق عن بحثاً الهجرة إلى ات/بالمتخرجين يدفع مما
 التكافؤ دون تحول عدة معوقات هناك إن: " قوله غير حكومية صادر عن منظمةالعمل أسواق حول  اخرتقرير ونقلت الصحيفة عن
 تكافؤ عدم استمرارو ،والتمييز واالستخدام التوظيف في التفريق ذلك في بما العمل، في بالحق يتعلق ما في بين النساء والرجال

في و". الشباب بطالة وارتفاع واإلنتاج، القتصادا في النساء مساهمة لتدنِّي استمرار فثمة ذلك، على عالوة والرجال، النساء بين الفرص
 للضمان الوطني الصندوق" في )سادسة فئة( لوظيفة شاب االف عشرة من اكثر تقدم أليس" : قائلةلت الصحيفةهذا السياق تساء

 صفوف بين الةالبط تفشي مدى عن فاضحا دليال وظيفة، ٢٠٠ من اقل لملء المدنية، الخدمة مجلس طريق عن لمباراة ،"االجتماعي

  ". والمعيشي؟ االجتماعي الستقرارللحصول على ا سعيهم ومدى الشباب،
  :هي أسباب، أربعة الى لبنان في البطالة تفاقم وفيما يتعلق بتفاقم مشكلة البطالة، اشارت الصحيفة الى ان المراقبين يرجعوا
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 بينما تبلغ) في اوساط الذكور% ٨.٦ط االناث مقارنة مع في اوسا% ١٠.١ (٢٠٠٧في العام % ٩ إلى البطالة إجمالي ارتفاع: اوالً

كما  ،)الذكور أوساط في %٧.٤ مع مقارنة اإلناث أوساط في %٩.٦  (٢٠٠٤ سنة في عشرة الخامسة سن في هم من بين %٨ النسبة
  .لبنان في المقيمين الفلسطينيين أوساط في %١٣.٣ تطال البطالة

 قانونال أن من وبالرغم .لبنان في الخاصة االحتياجات ذوي المواطنين بين ما ،%٨٣ تبلغ والتي بطالة،ال معدالت أعلى تُسجل :ثانياً

٢٠٠٠/٢٢٠ والخاص العام القطاعين مؤسسات في الوظائف من %٣ بنسبة كوتا على ينص صإال الخاصة، الحاجات لذوي تُخص أن 

  .يحتَرم وال يراعى ال هذا
 %.٢١.٥ يتجاوز ال العاملة القوة إجمالي في تمثيلهن أن إال لبنان، سكان إجمالي من %٥٠ نحو يمثِّلن النساء أن من بالرغم :ثالثاً

 لبنان، وجبل بيروت في يتركَّزن العامالت اإلناث من% ٦٩.٣ أن ذلك  مساهمة النساء االقتصادية عن تفاوت مناطقي كبير،فوتكش

  .والنبطية الجنوبي لبنان في %١٣.٣و البقاع، في %٦.٧و الشمالي، لبنان في %١٠.٦و
 العاملين أغلبية فإن ذلك، على عالوة ،%١٧.٣ نسبته تبلغ حيث سنة، ٢٤- ٢٠ العمرية المجموعة في بطالة معدل أعلى يسجل :رابعاً

  .الرجال من %٦٢و النساء من %٥٧ ذلك في بمن رسمية، غير بصورة يعملون لبنان في
  

تجاوز  الهرمل لم ت- في منطقة بعلبك  تلبية االحتياجات اإلنمائية من الجهود،وات سن١٠بعد  •
٥٠%  

 ٥٥في  في البقاع بالتعاون مع بلديات منطقة بعلبك الهرمل ومخاتيرها، مسحاً ميدانياً" حزب اهللا"نفذت مديرية العمل البلدي لـ 
 لتحديد حجم المشاكل والحاجيات في عدد من  القطاعات الحيوية يرية،م ارتباطها بعالقة مع المد بلدية وذلك لعد٢٠بلدية باستثناء 

التربوية، شبكة مياه  ومنها الصرف الصحي ومحطاته، شبكة الكهرباء من محوالت وأعمدة، المؤسسات الهرمل -في منطقة بعلبك
  .الشفة، الطرق والهاتف

 تتجاوز الخمسين في المئة من احتياجاتها، لم العشرين الماضية،  خالل السنواتوقد بينت الدراسة، ان االعمال المنجزة في المنطقة
من شبكات ومصادر % ٥٥الصحي،  من شبكات ومحطات الصرف% ٣٥ من شبكات ومصادر المياه، و%٥٥: التالي وهي حسب

ات التربوية، المؤسس من% ٦٠من النسيج العمراني والتجميل، و% ٣٠والرئيسية والداخلية، و من الطرق العامة% ٦٠المياه، و
 فقد جاءت على الشكل ، التي تم مسحها بالتفصيل، الحاليةاألساسية أما االحتياجات .من المؤسسات الصحية والخدماتية% ٤٠و

  :التالي
  في مجال الصرف الصحي

تخفيف  لما لذلك األمر من ضرورة للة االحتياجات،التكرير، تأتي في مقدم  أزمة الصرف الصحي ومحطاتاعتبرت الدراسة ان
 محطة على احدها للتكرير إضافة إلى محطة بعلبك،  رئيسيةتحتاج إلى ثالث محطات فالمنطقة. من تلوث مصادر مياه الشفة

 في حوشاخرى في منطقة تمنين التحتا، لتحل مشكلة الصرف الصحي في غربي بعلبك وشرقها، ومحطة  مجرى نهر الليطاني

التي يصعب ربطها  محطات صغيرة لبعض القرىانشاء  يضاف اليها ،في اللبوة اخيرةالسيد علي لحل مشكلة الهرمل ومحطة 
كيلومترا من التمديدات إلكمال شبكات الصرف  ٤٤٥ أن المنطقة تحتاج إلى ما يزيد عن وافادت الدراسة ايضا. بالمحطات الرئيسية

  . بلدة٥٥الصحي في 
  الشفة والري في مجال مياه

من نقص في مياه الشفة، وبأعماق تتراوح بين   القرى، التي تعاني حاجاتا ارتوازية لتغطية بئر٢٩ ضرورة حفرلحظت الدراسة 
 ١٦٧ ألف متر مكعب من المياه، وإلى ١١  لـ المنطقة إلى عشرة خزانات إسمنتية، تتسعبينت حاجةكما .  متر٦٠٠ متر و٢٠٠

  .الري  كيلومترا من أقنية٧٧ ، واخيراًة بلد٣٧التمديدات لشبكات مياه شفة داخلية، تستفيد منها  كيلومترا من
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  في مجال الكهرباء
الثماني عشرة ساعة يومياً، فإن المنطقة ال تزال تتغذى من محطة التحويل  عدا التقنين القاسي الذي يتجاوزتشير الدراسة الى انه 

اإلسراع بإنشاء محطة  ا يجعل مطلب، م١٩٩٦التي وضعت إثر تعرض محطة كهرباء بعلبك لغارة إسرائيلية في العام  االحتياط،
، .آ. ف.  ك٤٠٠ و٢٠٠محوال كهربائياً، بقوة تتراوح بين  ١٤٦  إلى ايضاً تحتاجوانها ،تحويل رئيسية أمراً في غاية الضرورة

  . إنارة  لمبة٢١٠٠ عمودا، لتغطية جميع أحياء وبلدات المنطقة، إضافة لنحو ٢٢٥٢كيلومترا، و ١٥٦شبكة تمديدات بطول لو
  في مجال شبكة الهاتف

مصدرا هاما للجبايات، ويصعب  من أن شبكة الهاتف، تعتبر األهم في تقديم الخدمات، كونها تشكلاكدت الدراسة على ان بالرغم 
كما أن الشبكة الهوائية تصاب دائما بأعطال، خصوصاً في فصل ،  جميع المناطقال تغطي بعد إال أنها ،دامهاخالتالعب في است

 ٩٨ لـ ال تزالوعلى الرغم من التحسن النسبي في تلك الخدمة، إال أن الحاجة. الستخدامات اإلنترنت غير مجهزةالشتاء، و
  .  هاتف عموميةغرفة ٨٤وتوسيع سنترال النبي شيت، وتركيب  نشاء ستة سنتراالت سلكية،وإلكيلومترا من الشبكات السلكية، 

  في مجال تعبيد الطرق
الفترة األخيرة عن إنجازات وزارة االشغال في منطقة بعلبك الهرمل إثر تعبيد  الحديث في ه كثرسة انفي هذا الشأن، تقول الدرا

االسفنجة التي   المنطقة مهمشة منذ زمن طويل وتحولت إلى ما يشبه ان اعتبرت في المقابلها ولكن،الطرق العامة والدولية بعض
 ٨ و٤كيلومترات من الطرق الرئيسة، بعرض يتراوح بين  ٣٠٤ حاجة إلىال ، فقد بينت الدراسة لهابإمكانها امتصاص ما يقدم

  . أمتار٦ و٣ كيلومترا من الطرق الداخلية والفرعية، بعرض يتراوح بين ٤٢٤ والىأمتار 
  في مجال المؤسسات التربوية والصحية

، وإنشاء مهنية في  اخرى مدرسة١٣يم  مدارس، وترم٦وإكمال بناء   مدرسة ابتدائية، متوسطة وثانوية،١٢بناء ل تحتاج المنطقة
  .  إنشاء مستشفى حكومي في بلدة العين لخدمة بلدات منطقة شمالي بعلبك، وتقترح الدراسةبلدة القصر

 في المئة ٤٠ فان الحاجات سترتفع غير المشمولة بالدراسة ٢٠حاجيات البلدات الـ إذا ما أضفنا" بالقول انهواخيراً، تختم الدراسة 
ن قوى سياسية ورسمية المنطقة م برنامج عمل مطلبي، لكل الهيئات المعنية بتنميةل  العناوين الرئيسيةتشكلهي  و،درهو مق مما

 . "يةرانيابية ووز

  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

   ألفضل مبادرات اقتصادية نسائية في الريف٢٠١٢جائزة نوارة لـ  •
المرصد الوطني للمرأة في الزراعة "وزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة بدعوة من أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن وال

وذلك بمناسبة اليوم العالمي  مبادرة اقتصادية نفذتها المرأة في المناطق الريفية في لبنان ألفضلجائزة نوارة السنوية نتائج " والريف
  . تشرين األول١٥للمرأة الريفية الذي يصادف في 

 وتوفير  ثابتة إلى مؤسسة)نوارة" (المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريفالسعي لتحويل  "علىكد الحاج حسن، أوبالمناسبة، 
وانه . قرارا لتثبيت مشروع نوارة كمؤسسة ذات هيكلية اداريةقريباً  لها، ولذلك فإنه سيصدر  الالزمنالموازنة والكادر البشري

 على جائزة نوارة على اساس تمويل تنافسمعنية باستمرار ال"ان وزارة الزراعة اج حسن الح واكد .يتعامل معها على هذا االساس
   ".ثابت من موازنة وزارة الزراعة حتى ال تبقى تنتظر الهبات من الجهات المانحة

ت الزيتون الدعم لمنتجي الزيتون وزي" جاء من خالل مشروع ٢٠١٢ و٢٠١١للعامين " نوارة "تمويل جوائزتجدر اإلشارة إلى أن 
 الحكومة االيطالية، والذي يقوم المعهد المتوسطي الزراعي في باري باالشراف على الذي تموله" في المناطق المهمشة في لبنان

  .تنفيذه
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اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يحتفل به العالم سنويا يشكل مناسبة لتكريم "الضيقة في كلمتها إلى ان من جهتها، اشارت وفاء 
  للنساء تسليط الضوء على مبادرات اقتصادية مهمةبهدف، ٢٠١٢لهذا العام " نوارة"العالن عن نتائج جائزة للمرأة في الريف، وا

  :  اما نتائج المسابقة، جاءت على الشكل التالي".وتشكيل حافز للمنافسة ولمزيد من التقدم
 .طمة زين، مديرة مؤسسة عجمي المروج ـ شوكين ـ النبطيةفي ميدان المأكوالت الريفية الجاهزة ـ فئة عمل حر فازت فا -

فازت في المرتبة األولى عن فئة عمل تعاوني تعاونية فتية ترأسها نوفة جعفر، رئيسة : في ميدان التصنيع الغذائي والزراعي -
 .األميرة ـ دار الواسعة وجوارها ـ بعلبك"الجمعية التعاونية 

 -، سمار جبيل "جذورنا"دنيا باسيل، مالكة مؤسسة : تقاسمتها سيدتان وهما: راعي فئة عمل حرفي ميدان التصنيع الغذائي والز -
 .، كفرقطرة الشوف"الكوارة لالغذية الطبيعية"وميسون بو مطر، مديرة مؤسسة . البترون

  جديدةاد فرص تسويق في ايجتهامساندول عشرة مشاركات من التعاونيات وأصحاب العمل الفردي، ي سيتم تأهوبموجب المسابقة،
  .٢٠١٣عبر المشاركة في المعرض الدولي هوريكا الذي يقام في بيروت عام 

  

 مليون ١٨٠ بعد توفر مساعدات بـ ٢٠١٣اطالق مشروع للصرف الصحي في كسروان بنهاية  •
  دوالر 

 فل تم خالله توقيعخالل حوذلك أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مشروع الصرف الصحي لساحل كسروان ووسطها، 
  مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد دوني كاسا ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس نبيل الجسر،بحضور المشروع اتفاقية

  .وبحضور عدد من الشخصيات
 األوروبي البنك مع الموقع القرض  اتفاقيةالنواب مجلسابرم  "٢٠١١عام الوقد شرح باسيل مراحل المشروع مشيراً الى انه في 

 للتنمية، الفرنسية الوكالة قدمتها يورو مليون ٧٠ اتفاقية قرض بقيمة على اللبنانية الحكومة ووافقت يورو، مليون ٧٠ وقيمته للتثمير

 لوكالةا من  على اتفاقية التمويلتوقيعال اليوم يتم"واضاف باسيل قائالً ". المشروع  بتنفيذلبدءل النواب مجلس من إقرارها بانتظار

 دوالر مليون ١٨٠ يعادل أي ما يورو، مليون ١٤٠  المتوفرالتمويل مجموع ليصبح، يورو مليون ٧٠  والبالغة قيمتهاللتنمية الفرنسية

 الصحي الصرف ومضخات وشبكات محطات واستطرد باسيل قائالً ان االموال المخصصة لالنفاق على انشاء منظومات .أميركي

 القليل بقي وإذا تأمنت، قد دوالر مليون ٢٠٠ بنحو مجموعها قدري تيال المشروع نفقات تكون وبالتالي وح،والفت كسروان ساحل لكامل

  ".٢٠١٣ عام نهاية في يتوقع ان يتم التنفيذ إطالق فإن وبالتالي اللبنانية، الدولة من يتأمن
 أصبح وقد الصحي، الصرف أجل من لبنان في وجدت التي المشاريع أول من وهو المشروع، هذا أهمية "إلى الجسر لفت من جهته،

 وصل سيتمكما  كبيرة، نسبة وهي مكررة، مياهنا من% ٨٠ ستصبح ،٢٠١٦و  ٢٠١٥ عامي بين" أنه إلى ، مضيفاً"السكة على اآلن
  ".البحر إلى تذهب أن قبل مكررة المياه لتكون والجنوب والبترون والكورة جبيل محطات كل من

  

   مراكز الشؤون وصندوق التنمية االجتماعية عملتعزيزاتفاقية مع ايطاليا ل •
االقتصادية المحلية  وتفاهم حول البرنامج الوطني للتنمية االجتماعيةع وزير الشؤون االجتماعية وسفير ايطاليا في لبنان مذكرة وقّ

وبموجب هذه المذكرة الجديدة . لبنانمن خالل تقوية مراكز التنمية االجتماعية وتعزيز صندوق التنمية االجتماعية في الذي سينفذ 
، ) مركزا٢٢٠ًوالذي يبلغ عددها حوالي ( وتفعيلها اعادة تأهيل مراكز وزارة الشؤون االجتماعية في المناطق اللبنانية كافةسيتم 

 بعض  تنفيذ الىامجكما سيوجه هذا البرن.  بما يؤهلها لتقوم بدورها في التنمية االجتماعيةالفنية، وةداريواال ةبشريال على الصعد
 الحكومة االيطاليةاما فيما يتعلق بتمويل المشروع فقد تم االتفاق على ان تساهم . مشاريع التنمية االجتماعية الفعلية في المناطق

  .  يورومليون الحكومة اللبنانية عبر وزارة الشؤون االجتماعيةله ، في حين تخصص  مليون يورو٢.٤بمقدار 
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   فرصة عمل٢٥٠ مشروعا و٢٢٣: لصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعيةاالنجازات الفصلية  •
، ٢٠١٢ خالل الفصل الثالث من العام التي مولها الصندوق عدد المشاريع  مجموعصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية انأعلن 
 ٢٥٠ ادت الى خلق ليرة لبنانية، اتيار مل٦.٥ مقدارها مشروعا خاصا بقيمة إجمالية ٢٢٣، بلغ "خلق فرص العمل "برنامجعبر 

  . فرصة عمل جديدة
 ٢٠٠٣ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق، منذ بدء العمل في العام اضاف الصندوق في بيانه انو

 فرصة ٤٤٩٥ لقخساهمت في  مليار ليرة لبنانية، ١٠٠.٩ قرضا بقيمة إجمالية قدرها ٦٨٨٢  ارتفع الى،٢٠١٢ولغاية أيلول 
  ) ١٠٦للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد  (.عمل جديدة

  

  وبرنامج االمم المتحدة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة" IBL"بروتوكول تعاون بين مصرف  •
الل انعقاد منتدى وبرنامج االمم المتحدة االنمائي بروتوكول تعاون لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك خ" IBL Bank"وقّع 

ويعتبر هذا . وتقضي هذه االتفاقية بتقديم قروض للمشاريع الجديدة وبتسهيالت من دون فوائد لعدة سنوات. بيروت السادس للطاقة
االتفاق االول من نوعه بين مصرف لبناني وبرنامج االمم المتحدة، حيث ان هذا المصرف هو الوحيد الذي اختاره البرنامج من 

  . ف اللبنانيةبين المصار
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

 ن/ن أي فائض شهري من مداخيلهم/فر لديهمات ال يتو/من اللبنانيين% ٥٥ •
 بالتعاون مع "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" أجراه "حول اإللمام بالمسائل المالية"أظهرت النتائج األولية للمسح الوطني 

ن أي فائض شهري من /ات ال يتوافر لديهم/ من اللبنانيين%٥٥أكثر من "، أن "مؤسسة البحوث االستشارية" و"الدوليالبنك "
  ."يواجهون صعوبات في تأمين النفقات الغذائية والضرورات األخرى% ٦٣ن، وأن /مداخيلهم
ات، /ألة الثقافة االقتصادية والمالية لدى اللبنانيين في عددها الجديد هذه األرقام في إطار تناولها مس"حديث المالية"  نشرةوأوردت

 في هذا السياق، أن النتائج األولية  النشرةوأفادت.  خطة مالية شهرية سليمة اعتمادوأهمية إدارة األموال الشخصية من خالل
 في ٥٠"و، "ن الشهرية/ريفهمن ومصا/ات ال يعدون خطة واضحة لمداخيلهم/ في المئة من اللبنانيين٥٠"للمسح الوطني، بينت أن 

ن ال يعلمون بشكل دقيق حجم األموال المتوفر / في المئة منهم٧٠"و، "المئة ال يعون حتّى قيمة األموال التي أنفقوها أسبوعياً
 . " اليوميةالنفقاتن لتسديد /لديهم

  

   ألف أسرة تستفيد من مشروع األسر األكثر فقراً بعد سنة على إطالقه١٨.٨ •
االنجازات التي حققتها وزارته بعد مرور سنة على الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور مؤتمراً صحافياً تطرق فيه الى نظم وزير 

 في  تقدمت بطلبات للمشروع، وذلك أسرة٤٥٤٢١ من أصل ١٨٨٠١ معلناً عن  استفادة اطالق مشروع دعم االسر االكثر فقرا،
   . فردا٨٤٣٢٢  يبلغاالفراد المستفيدين عدد مضيفاً ان مجموع ه، من٢ و١المرحلتين 

، "أن وزارة الشؤون االجتماعية معنية بمكافحة الفقر والتقليل من آثاره ومن التفاوت االجتماعي في لبنان " ابو فاعور علىوأكد
 خطة تخفف الفروق على مستوى الدولة اللبنانية لم يتحقق الكثير في موضوع مكافحة الفقر، إذ لم يكن لدى الدولة"مشيرا الى أنه 

  ".االجتماعية وحدة الفقر وجور النظام االقتصادي الذي ينعكس بتأثيرات كبيرة على المواطن
  ما زالوأن باب االعتراض  مراجعة،٢٥٥٧ من أصل اً اعتراض١٥٠١  فيبتالتم حتى اآلن " إلى أنه ابو فاعور ايضاًلفت و

  : فقد جاء على الشكل التالياما التوزيع المناطقي لالسر المستفيدة . "اًمفتوح
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  ١٠٠ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ١٥٠٧:  محافظة بيروت-
  ٢٩٩٠ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ١١٧٣٣:  محافظة جبل لبنان-
  ٧٢٠٨ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ٩٢٠٣:  محافظة الشمال-
  ٥٤٢٨ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ١٠٩٠٠:  محافظة البقاع-
  ٢٣٣٨ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ٥٤٤٧: محافظة الجنوب -
  ٧٣٧ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ٦٦٣١:  محافظة النبطية-
  

  أحداث % ٢نساء و% ٥ بينهم  في لبنان أالف سجين٥: في أول تقرير حول نزالء السجون •
من قراءة الواقع الى تطوير :  األولي عن السجناءالتقرير" واقع نزالء السجون في لبنان تحت عنوان بين اول تقرير يعد حول

 سجناً، مما يعكس استقرارا في ٢٢موزعين على ، أحداث% ٢إناث و% ٥رجال و% ٩٣بينهم  ، وجود خمسة آالف سجين"العدالة
مول من اإلتحاد في إطار مشروع تطوير العدالة الجنائية في لبنان الميأتي هذا التقرير . ٢٠٠٨عدد النزالء في لبنان منذ العام 

  .األوروبي والذي ينفذه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة العدل
، وانخفاض ٢٠١١ إلى العام ٢٠٠٩من العام % ٤٢.٦٤إلى % ٢٨ من من صدر بحقهم احكامكما أشار التقرير الى ارتفاع نسبة 

  %.٠.٢٥إلى % ٤لمنتهية من ونسبة األحكام ا% ٥٧.١١إلى % ٦٨نسبة الموقوفين من 
 %٢٥.٧ يوما من ١٥السجن لفترة تقل عن   ارتفعت نسبة مدة بقاء النزالء الجدد في٢٠١٢ أنه خالل العام  ايضاً التقريرويظهر

  .٢٠١٢ في العام من طلبات السوق إلى المحاكم% ٧٢تنفيذ حوالى  ، كذلك تم٢٠١٢ في العام %٣٧.٧لى  ا٢٠١١في العام 
 من مجموع النزالء الراشدين الموجودين في السجون يشاركون فيها، ما يوازي% ٢.٢ ، يتبين انالنشاطات التأهيلية وبالنسبة إلى

من العدد % ٧٨.٨٦(لفئة األحداث  من عدد المحكومين، والنسبة األعلى من المستفيدين من النشاطات التأهيلية تعود %٤.٥
  ).اإلجمالي لألحداث

 حيازة او استعمال ممنوعات على أشكالها تشكل ن انتبي، حيث  داخل السجون المسجلة المخالفاتنوعاً ابرز التقرير أيضاخيراً، 
، حيازة أو استعمال %٢٩.٩، أعمال شغب %٣٢.٥من مجموع المخالفات، حيازة أو استعمال الهاتف الخلوي يشكل % ٥٠

  %.٥.٣) حبوب مخدرات(نوعات ، حيازة أو استعمال مم%١٠.٩، إيذاء نفس %١٣.٦) قطع حادة(ممنوعات 
  

  تمديد مدة استدراج طلبات تمويل اوروبي لمشاريع االصالح االنتخابي •
عملت بعثة االتحاد االوروبي في لبنان على تمديد فترة استدراج طلبات لتمويل مشاريع تهدف الى دعم االصالح االنتخابي في 

  .  حزيران الماضي١ ان في، بعد ان ك٢٠١٢ديسمبر /  كانون االول٢١لبنان حتى تاريخ 
 لمشاريع تساهم في اعتماد نظام انتخابي جديد، مرتكز على الحقوق ستعطى األولوية" وجددت البعثة في بيان صدر عنها، انها

اد  توصيات بعثتي االتح، وتتوافق مع في مجال المعايير االنتخابية،إصالحات انتخابية تتالءم مع االلتزامات الدولية للبنانولتنفيذ 
دعم سرية االقتراع، زيادة تمثيل المرأة في " :وقد اشارت البعثة الى تلك المعايير ذاكرة ما يلي ."األوروبي لمراقبة االنتخابات

الهيئات المنتخبة والعمليات االنتخابية، زيادة مشاركة الشباب في العملية االنتخابية، تعزيز المراقبة واإلشراف على أنظمة اإلنفاق 
ت، دعم إطار تنظيمي إعالمي أكثر صرامة، وضع إجراءات أكثر وضوحاً وفاعلية للشكاوى االنتخابية، زيادة مشاركة على الحمال

اللبنانيين المقيمين في الخارج في االقتراع، تعزيز المراقبة االنتخابية المحلية، تبادل الخبرات على الصعيد اإلقليمي في ما يتعلق 
نتخابية، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني األساسية العاملة في مجال مراقبة االنتخابات بإصالح األنظمة والتشريعات اال

 وتحسين الوصول إلى مراكز االقتراع لجميع الناخبين، بمن فيهم المعوقون، وتبسيط ، المنظماتتلكومتابعتها وتحسين قدرات 
  ."إجراءات تسجيل الناخبين
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، على ان تتضمن تلك مليوني يورو لالموال القابلة للمنح للطلبات المنتقاة بموجب المشروع تبلغ  االجماليةقيمةال"وافادت البعثة ان 
 للمزيد ".تتمتع بخبرة سابقة في إدارة مشاريع مشابهةالطلبات لزاماً اتفاقات شراكة بين منظمة لبنانية على االقل ومنظمة اخرى 

  htm.en_index/lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http :من التفاصيل يرجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي
  

  صندوق هبات أميركي لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي •
 مشاريع تتعلق بالحفاظ على ستدراجوذلك ال ٢٠١٣أعلنت السفارة األميركية في بيان، افتتاح مسابقة هبة صندوق السفراء للعام 

  .التراث الثقافي
 للحفاظ على المواقع التاريخية والمخطوطات ات لكل دول العالمالمساعد  وزارة الخارجية األميركيةوبموجب هذه المسابقة، تقدم

 أسسه الكونغرس لمساعدات قدوكان برنامج تلك ا. ومجموعات المتاحف ووسائل التعبير التقليدية كالموسيقى والرقص واللغات
، هو البرنامج الوحيد بين برامج الحكومة األميركية الذي يقدم منحاً مالية صغيرة مباشرة لغرض صيانة ٢٠٠١األميركي في العام 

  :الفئات الثالث التالية، مركزاً على التراث
  خيةالمباني والمواقع التاري) ولكن ليست محصورة ب(المواقع التاريخية وتشمل  -١
مجموعات ثقافية من متاحف أو مواقع أو ما شابه وتشمل المجموعات األثرية واالثنية واللوحات والمنحوتات والمخطوطات  -٢

  واحتياجات المتاحف للصيانة 
  .وسائل التعبير التقليدية وتشمل الموسيقى التراثية واالحتفاالت والمعرفة والرقص واللغات واألشغال اليدوية والدراما -٣

مبادرات  أي لكنه ال يدعم.  مع المعايير الدولية للحفاظ على التراث الثقافي التي تتماشىألنشطةا  لتلكيعطي هذا البرنامج األولوية
برنامج والتعليمات حول تقديم مقترحات للتفاصيل ال الراغبين بالحصول على  السفارةدعا بيان وقد .للحفاظ على الممتلكات الخاصة

 لسفارة األميركيةبا  الخاصر االختيار، الى مراجعة الموقع االلكترونيالمشاريع ومعايي
)html.2013afcp/gov.usembassy.lebanon://http( من خالل ٢٠١٢ كانون األول ١٥ ، على أن تقدم المقترحات بحلول 

  . gov.state@BeirutPDالبريد اإللكتروني 
  

  اطالق فرق العمل الحكومية لحماية االجانب بدعم سويسري: كاريتاس •
حماية ومساعدة العمال االجانب، فرق العمل الحكومية المتخصصة ل هفي اطار مشروع" كاريتاس لبنان"أطلق مركز االجانب في 

 . السفارة السويسرية للتطوير والتعاونرنامج ب بدعم من  وذلكفي هذا الشأن،

تنسيق بين للتشكيل هيئة خلية عمل  " عنالمهندس كمال سيوفي" كاريتاس"رئيس لجنة مركز االجانب في وفي هذا السياق، اعلن 
ية، واالمن العام  الداخلية، العمل، الشؤون االجتماعية، الصحة العامة، العدل والخارج وزاراتالوزارات المعنية باالجانب، وهي

 دارة الخط الساخنال من االمن العام، وتشكيل فريق من وزارة العمل  مختصتشكيل فريق عمل، اضافة الى وقوى االمن الداخلي
  ".الخاص بهذا الشأن

  

  قضايا وشؤون فلسطينية

  منح لطالب فلسطينيين في الجامعتين األميركيتين بدعم من جمعية توحيد شبيبة لبنان •
مبادرة لتحقيق حلم انتساب الطالب الفلسطينيين الى الجامعتين االميركية واللبنانية االميركية في " عية توحيد شبيبة لبنانجم"اطلقت 

، "األميركية" الى  طالباً فلسطينيا٤١ًبيروت وذلك من خالل توفير منح مالية كاملة، بحيث ساهمت الجمعية هذا العام في ادخال 
  ".  ة األميركيةاللبناني" الى  طالبا٣٢ًو
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قائالً إن بعض  مبادرة، هي األولى من نوعها،ال ، اعتبر ان هذهسليم كروم ،العضو في لجنة المنح في الجمعيةوفي مقابلة مع 
المذكورتين يجد عمالً في لبنان والخارج، في حين يبقى متخرجو   أن الطالب الفلسطيني الذي يتخرج من الجامعتينتالدراسات أثبت

والتي تحد   العمل لفترات طويلة، ويعملون بشروط غير منصفة لجهة األجر ونوعية العمل المتدنية،عن األخرى عاطلينالجامعات 
  .من تطورهم المهني

 الفرص شرحو ،والثقة في نفوس الطالب، خصوصاً أبناء المخيمات  أن الجمعية بدأت مبادرتها بحملة لزرع األملوكشف كروم

االنتقال إلى الحياة   لبرنامج توجيه جامعي، يتناول كيفيةتقوم الجمعية باخضاع الطالببعد ذلك . اتالمتاحة أمامهم في الجامع
، يأتي بعد ثم. التعليمي المتميز، وكيفية تحضير امتحانات الدخول الجامعية، واآللية المتبعة في التقدم إلى الجامعات ذات المستوى

هي ف  بحسب كروم،الخطوة النوعية التي أنجزتها الجمعيةاما . ى تجاوز االمتحاناتعل تساعدهمالتي  يةتحضيرالدورات ال ذلك دور
قيمة أقساطهم بنسبة  ، يحصل بموجبها الطالب على حسم من"اللبنانية األميركية" و"األميركية"مع الجامعتين  توقيع مذكرات تفاهم

لدى الجمعية عدد  كاشفاً ان غطية منح الطالب كاملةالجهات األخرى تتولى ت  أن الجمعية وبعضواكد المسؤول . في المئة٥٠
  .  تركيا وجمهورية قبرص الشمالية وقطر واإلمارات العربية المتحدة للدراسة في مماثل من المنح

  

  إطالق مشروع التنمية االقتصادية االجتماعية للفلسطينيين المقيمين في منطقة صور •
في مخيم " مشروع التنمية االقتصادية االجتماعية"تحاد النسائي العربي الفلسطيني اطلقت مؤسسة الرؤية العالمية بالشراكة مع اال

 مخيمي البرج الشمالي مننحو مئة وثمانين مستفيداً ، سنوات أربع لفترة يمتديستهدف هذا المشروع الجديد، الذي . البرج الشمالي
 لكي تتمكن من  المستهدفةزيادة دخل العائالت الفقيرةع لرمي لدعم مشاري وي،وجل البحر والقاسمية والبص، وتجمعات المعشوق

  . أطفالها بشكل أفضل، على المستويات الصحية والغذائية والتعليمية إعالة
 من فريق خالل من المشاريع ألصحاب التقني الدعم توفير على تقومعلى الصعيد التنفيذي، وضعت المؤسسة واالتحاد خطة 

 مهارات على ويدربهم باألسواق ويربطهم التجارية بالمعلومات ويمدهم المستفيدين مهارات زيزتع ، الذي سيقوم علىالمرشدين

 الصغيرة القروضكما سيقوم المشروع بتوفير . التمويل مراكز إلى والوصول والتخطيط المشاريع وإدارة والتفاوض التواصل

   .ساءللن كبيرة حصة إعطاء ، معالمشاريع طالقا على للمساعدة الميسرة
  

  في التربية والشباب

  اطالق مشروع اول عمل للشباب لمكافحة البطالة: المؤسسة الوطنية لالستخدام •
. للحد من بطالة الشباب وهجرتهم وذلك في شهر تموز الماضي" اول عمل للشباب"اطلقت المؤسسة الوطنية لالستخدام مشروع 

زيز الشركة مع القطاع الخاص من أجل الحد من نسبة البطالة لدى تعيعتبر هذا المشروع االول من نوعه، وتكمن اهميته في 
  .  من مقاعد الدراسة الى سوق العملن/هم، وتسهيل عملية انتقالن/ كسر الحواجز أمام إيجاد فرص عمل لهم،الشباب

ية ورئيس فريق عمل  المستشار الوطني للسياسات في منظمة العمل الدول،زياد الصايغاما مراحل تنفيذ المشروع، فقد اوجزها 
  : ، على النحو التاليوزير العمل سليم جريصاتي

 ١٦أن يكون عمره بين يجب فمن يرغب من الشباب أو الشابات المشاركة في البرنامج، "تتناول المرحلة االولى شروط االشتراك، 
 وأن يقدم طلباً الى ،ضمان االجتماعي اي ان ال يكون قد تسجل سابقاً في الصندوق الوطني لل، عاماً، بال خبرة عمل سابقة٣٠و

  ". لحصول على بطاقة انتساب إلى المشروعل) السيرة الذاتية وبطاقة الهوية(المؤسسة الوطنية لالستخدام 
المشتركين وتدريبهم بعد تسجيل المشترك المنظمات غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لالستخدام  اختياروتتضمن المرحلة الثانية 

  الذي ليخضعوا للتدريب،القرعةب اختيار مجموعة من المشتركين وبموجب هذه المرحلة، يتم. ة الوطنية لالستخدامفي المؤسس
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 والعملية كالتواصل، اعداد المراسالت والسيرة الذاتية، اجتياز فنية بعض المهارات اليتضمن اكتساب و ساعة٧٥يستغرق 
   ....كيفية مواجهة الصعوبات الخو تنظيم العمل، المقابالت، احترام الغير، الثقة بالنفس وبالغير،

 شركاء  من المعتمدة لدى كلvoucher فيحصل المشترك الذي اجتاز مرحلة التدريب على بطاقة الدعم ،أما في المرحلة الثالثة
ات غير حكومية  وزارة العمل، المؤسسة الوطنية لالستخدام، مؤسسات القطاع الخاص، منظم-الحكومة اللبنانية  :المشروع وهم

  ) ١٠٦للمزيد من التفاصيل حول المشروع يرجى مراجعة مجال عدد  (.والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  

   ألف حاسوب لوحي من انتل لطالب لبنان بأسعار تشجيعية١٥ •
بتقنية اتصاالت  ألف حاسوب لوحي،  تعمل ١٥وقعت وزارة االتصاالت وشركة انتل مذكرة تفاهم لتزويد الطالب في لبنان بـ 

كما سيتم بموجب اتفاقية التفاهم تزويد كل .  ومجهزة بمحتوى دراسي، وتمتاز بمستويات أمن قوية وسعر مخفض٣Gالجيل الثالث 
تلك الحواسيب اللوحية باتصال عالي السرعة باإلنترنت لمدة سنتين، وهي تتيح لألهل اإلشراف على نشاطات اوالدهم على 

كما . في مطلع شهر تشرين الثاني المقبلتخدام األمن على اإلنترنت على ان تدخل االتفاقية موضع التنفيذ اإلنترنت، وضمان االس
طالب الصفين العاشر  هذه، على ان يتم توزيعها على كهبة من خالل مذكرة التفاهم  حاسوب١٥٠٠وزارة التربية على ستحصل 

  .الرسمية والحادي عشر والمعلمين في المدارس
جدا، بحيث   المعايير الالزمة لتأمين انترنت آمن للطالب والشباب، وبأسعار مخفضة وضعت وزارة االتصاالت،االطاروفي هذا 

 شهرا، ٢٤على هذا الجهاز، وهو مقسط على  للحصول" ليبان بوست"يحصل الطالب على الحاسوب بعد أن يتقدم بطلب إلى شركة 
، ومجهز بمحتوى "تاتش" أو "ألفا"من شركتي  ٣Gز، مع خدمة الجيل الثالث الجها  ألف ليرة، وتتضمن ثمن٢٩وكل دفعة تبلغ 

يصبح الجهاز ملكا للطالب أو  وأوضح أنه في نهاية مرحلة التقسيط. وهو متاح للطالب الذي يتقدم أوال للحصول عليه دراسي،
 .لألستاذ

  

• Aie Serve :برنامج استشاري وتدريبي لدعم تأسيس جمعيات شبابية  
 المدنية في لبنان عبر تقديم والمنظماتلتحتضن المبادرات ، " Aie Consult"مبادرة شبابية بعنوان " Aie Serve"عية اطلقت جم

  . القيادية، من أجل خدمة المجتمعن/تطوير مهاراتهملالخدمات االستشارية والتدريبية للشباب و
 ، بين أيدي الشباب ليستفيدوا منهاخبرات الجمعيةيح وضع المبادرة تتهذه "أوضح رئيس الجمعية عفيف طبش أن وفي هذا االطار، 

 ن/ القيادية عبر تزويدهمن/ وبالتالي تطوير مهاراتهم، المدنية بطريقة مهنيةن/ وليبنوا منظماتهم، فيهاوقعتويتفادوا العثرات التي 
  ". وكذلك بالتمويل خالل األشهر الثالثة األولى،باالستشارات والتدريبات الالزمة

  الشبابيةات في تصرف الجمعين/ أنفسهمواالستشاريينفريق من الخبراء  الى وضع  منسق البرنامج طارق يونسهته، اشارمن ج
 في تملك الخبرات الالزمة والمهارات القيادية واإلدارية، وحسن إدارة الوقت وتملك فن الخطابة، بهدف إطالق الناشئة لمساعدتها

  .تنظيمي، واإلستراتيجي والمالي وتطبيقها على المستوى الامشاريعه

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

  مساعدات لمؤسسات رسمية من جهات مختلفة •
 مليون يورو لتنفيذ شبكتي الصرف ١٣.٨تقديم قرض ميسر بقيمة :  لمجلس االنماء واالعمارArtigiancassa S.P.A بنك -

  بنانالصحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال ل
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 ألف يورو لتنفيذ شبكتي الصرف الصحي لبلدتي حراجل ومشمش في وسط وشمال ١٥٤:  الحكومة االيطالية للحكومة اللبنانية-
  لبنان

 مليون ليرة لبنانية لمساعدة ١٩٠تقديم مواد عينية بقيمة :  هيئة العليا لالغاثة- حكومة جمهورية الصين الشعبية للحكومة اللبنانية -
  سوريين النازحين ال

تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير "تقديم سيارة فولكسفاكن لمشروع :  الحكومة االلمانية لوزارة التربية والتعليم العالي-
  الذي تنفذه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني" الشركات المتوسطة والصغيرة

 مليون ليرة لبنانية النشاء غرفة ٢٤: لعامة لقوى االمن الداخلي المديرية ا– جمعية دار االمل لوزارة الداخلية والبلديات -
  للمعاينات الطبية في سجن النساء في بعبدا

   كتابا لتوزيعها على المكتبات العامة٧٣٥٩تقديم مجموعة من : لوزارة الثقافة) COBIAC( جمعية كوبياك الفرنسية -
   سيارتين كهبة للهيئةتقديم:  مفوضية شؤون الالجئين للهيئة العليا لالغاثة-
 مليون ليرة لبنانية للجيش ٩١٥ سيارات جيب بقيمة ١٠ سيارة سياحية و ٣٠تقديم :  السيد جبران حنا لوزارة الدفاع الوطني-

  اللبناني
مديرية  مليون ليرة لبنانية لل١٦تقديم سيارة نيسان ساني تقدر قيمتها بـ :  السيد انطوان العاقوري لوزارة الداخلية والبلديات-

  العامة لالمن العام 
  

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •
 ٥لـ   متطورةجهزةال مجموعات ٥و تقديم سيارة اسعاف كاملة التجهيز:  للصليب االحمر اللبناني)IMC( الهيئة الطبية الدولية -

  الهرمل، وتم توزيعها على مراكز بعلبك، طرابلس، حلبا، القبيات وسيارات اسعاف اخرى
 مجموعات اسعافية لمراكز الهرمل، بعلبك، طرابلس، بشري، حلبا، ١٠تقديم :  الهالل الحمر القطري للصليب االحمر اللبناني-

  عاليه، قبرشمون، فالوغا، وبولونيا 
   ألف دوالر اميركي لمساعدة النازحين السوريين في البقاع٥٢:  السفارة النروجية لمؤسسة عامل-
توزيع ألف شوال من االسمدة العضوية :  اللبناني الصيني بالتعاون مع جمعية االتحاد النسائي للعامالت وسوكلين مجلس االعمال-

  الدورة، وبزبينا، والقبيات وتل حياة وبرقايل، على ان تستكمل الحملة على باقي القرى: الزراعية على قرى في عكار منها
دعم مشروع لتمكين النساء سياسياً وللمشاركة الفعلية في االحزاب : لنسائي الديمقراطيالسويدية للتجمع ا" كفينا تل كفينا" منظمة -

  اللبنانية 
  الذي ينفذ في الحارات القديمة من طرابلس" بيئتنا مسؤوليتنا"دعم مشروع :  شركة فورد العالمية لمؤسسة الصفدي-
  

  مساعدات اهلية لجهات محلية •
  تقديم سيارة اسعاف مجهزة لنقل المعوقين: جتماعية لبلدية رأس بعلبك جمعية طالل المقدسي االنمائية اال-
 في ٤٩تقديم جزء من مبنى حديقة السالم القائم على العقار :  رجل االعمال احمد نجيب نحولي للمركز االهلي لمكافحة االدمان-

 ليكون بتصرف المركز الذي تم تأسيسه بمبادرة الهاللية صيدا والحديقة المحيطة به من دون مقابل ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد
ودعم من الرئيس فؤاد السنيورة وبالتعاون مع تجمع المؤسسات االهلية في صيدا والجوار وبالشراكة مع بلدية المدينة وتجمع ام 

  النور ومؤسسة منتور العربية
دعم : للجمعية اللبنانية لالصالح والتأهيل" حسوا مننج" النائب نضال طعمة وهال روبير فاضل والسفارة االيرانية وجمعية -

  مشروع القرطاسية المدرسية في مدارس طرابلس 
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 طفل اختيروا في ١٠٠توزيع حقائب مدرسية مع قرطاسية لـ :  تيار المستقبل ألطفال بيروت- قطاع المرأة في منسقية بيروت -
  مركز الشؤون االجتماعية واالنمائية في الطريق الجديدة 

 

   هيئات اهلية ومحلية٣ات الوليد بن طالل لـ مساعد •
  تجهيز المطبخ الفني وصف الفندقية في القسم المهني :  جمعية رعاية اليتيم في صيدا-
  تأهيل وتجهيز قسم الروضات :  مركز االبرار التربوي في جب جنين في البقاع الغربي-
  راً للمعلوماتية  تجهيز الجناح الخاص فيها ليكون مختب:  مكتبة قرطبا الوطنية-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  انشاء محطة تكرير مياه في بلدة فرون، قضاء بنت جبيل:  االندونيسية-
   مستوعباً كبيراً لفرز النفايات لبلدة القليلة، قضاء صور٢٩٠تقديم :  االيطالية-
  لرسمية االولىتقديم لوازم مدرسية لمدرسة صور ا:  االيطالية-
  لذوي االحتياجات الخاصة في صور" مصان"تقديم لوزام مدرسية لمركز :  االيطالية-
 جمعية وهيئة نسائية من بلدات قضاءي ١٣تنظيم معرضاً لالشغال الحرفية واليدوية والمنتجات المحلية شاركت فيه :  االيطالية-

  صور وبنت جبيل
  بل السقي، قضاء مرجعيون، شارك فيه عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات والتعاونيات تنظيم معرضاً خيرياً في ا:  االسبانية-
 مركبة للجيش اللبناني، وسبع آليات ومبنى معدني جاهز لمديرية ١٣ جهاز كومبيوتر ومبنى معدني جاهز و٥٨تقديم :  اليونيفيل-

  االمن العام، وسيارة اسعاف لفرع الصليب االحمر اللبناني 
السالم واالمان ودور النساء في "تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد بلديات صور بعنوان :  النوع االجتماعي في اليونيفيل وحدة-

  في صور " حل النزاعات وبناء السالم
  

 ر$! ��3�ا��. و����د ��#�ت 
)�' ا��زراء
 

 ةـة محليـتنمي •

لتنفيذ المشاريع االنمائية في مدينة طرابلس، . ل. مليار ل١٥٠يمة االولى بق: التأكيد على اعطاء وزارة المالية سلفتي خزينة -
 ٢لتنفيذ مشاريع انمائية في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تعتمد اآللية المبينة في البند . ل. مليار ل٤٥٠والثانية بقيمة 

قوم الوزير المختص باحالة المشاريع ادناه لتنفيذ المشاريع االنمائية في كل من طرابلس ومختلف المناطق اللبنانية وي
المقترحة من قبله الى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يوافق عليها، ويطلب الى وزارة المالية تحويل االعتمادات المحددة 

 )٣/١٠/٢٠١٢جلسة ( أعاله الى الوزارة المختصة لتنفيذ هذه المشاريع) ١(لها في أي من السلفتين المذكورتين في البند 

موافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تخصيص قسم من عقار متروك مرفق ملك عموم أهالي مدينة بعلبك ال -
جلسة (لصالح اتحاد بلديات بعلبك، إلنشاء معرض دائم للمنتوجات الزراعية والمنتوجات الدائمة وحديقة أطفال عليه 

١٠/١٠/٢٠١٢( 

مشروع تزويد (واتفاقيتي  تنفيذ لـ . أ.مليون د/ ٢٠٠/بنانية ابرام اتفاقية بقيمة ، يجيز للحكومة الل٢٣٤اصدار قانون رقم  -
 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ٨/٢/٢٠١٢، الموقعين في بيروت بتاريخ )-  جر مياه األولي-بيروت الكبرى بالمياه

  )٢٥/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤٥الجريدة الرسمية العدد (لإلنشاء والتعمير
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 ةزراعــ •

 الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لالتحادات التعاونية ولصناديق التعاضد واتحاداتها -
  )١٠/١٠/٢٠١٢جلسة (
 

 تنمية اجتماعية •

الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية تغطية نفقات العقد المشترك مع جمعية مركز التدريب على طرق التربية  -
  )٣١/١٠/٢٠١٢جلسة ( تاريخ تصديقها من آخر مرجع مختص ٢/١/٢٠١٢الناشطة بين 

 

 بيئــة •

  )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (الموافقة على مشروع قانون يرمي الى احداث محمية ارز جاج الطبيعة  -
 هبة  وابرام اتفاقية تعاون وقبول١٠/٧/٢٠١٢ تاريخ ٨٥٠٣الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم رقم  -

 )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (" وضع برنامج وطني للغابات"مالية مقدمة من الوكالة االلمانية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع 

  

 استشفاء •

جلسة  (الموافقة على طلب اعفاء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من الرسوم البلدية المترتبة على مستشفى عكا -
٣/١٠/٢٠١٢(  

لعائد للمبنى الملحق بمستشفى بشري الحكومي التابع لوقف كنيسة سيدة بشري والقائم على العقار الموافقة على عقد االيجار ا -
 من منطقة بشري العقارية وذلك لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد تسع سنوات اخرى والموافقة على نقل مبلغ من ٢١٧٨رقم 

 الى وزارة الصحة ١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥رقم احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم 
 على أن يصار الى تحويل هذا المبلغ الى مجلس االنماء واالعمار وذلك للقيام بأعمال التأهيل والترميم ٢٠١٢العامة لعام 

 )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (والتجهيز للمبنى الملحق بمستشفى بشري الحكومي 
 

 تربية وتعليم •

تعاقدين بالساعة بالتدريس في الثانويات الرسمية والمدارس المتوسطة ية والتعليم العالي بدء الم التربالموافقة على طلب وزارة -
 قبل تصديق عقودهم، ٢٠١٣ -٢٠١٢واإلبتدائية الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 

 الساعات التي ينفذونها قبل تصديق عقودهم دون واعطائهم بدالت أتعاب توازي التعويضات القانونية المستحقة لهم عن
 والطلب الى وزير التربية والتعليم ١٩/١٠/٢٠١١ تاريخ ٥٢إجراء عقود مصالحة والتأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 

 التعاقد للتدريس بالساعة ورفعه الى مجلس الوزراء خالل العالي انجاز مشروع مرسوم يرمي الى تحديد أصول ومندرجات
  )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (مهلة شهر على األكثر

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى السماح للطالب اللبنانيين الذين يتابعون الدراسة في الجامعات السورية متابعة  -
  )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (الدراسة في الجامعة اللبنانية 

ة اللبنانيين والتالمذة المسجلين في المدارس والثانويات الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تغطية نفقات التالمذ -
جلسة (الرسمية من غير الجنسية اللبنانية والقاطنين بصورة شرعية على االراضي اللبنانية والبالغة ملياري ليرة لبنانية 

٣/١٠/٢٠١٢( 
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بين الجمهورية اللبنانية والبنك . أ.دمليون / ٤٠/ابرام اتفاقية قرض بقيمة اللبنانية ، يجيز للحكومة ٢٢٧اصدار قانون رقم  -
الجريدة الرسمية (١٢/١٠/٢٠١١الدولي لإلنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع االنماء التربوي الثاني، الموقعة في بيروت بتاريخ 

  )٢٥/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤٥العدد 
 

 حقـوق •

 قانصو، وزير الشؤون االجتماعية وزير الدولة على: تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية الوزراء السادة -
ووزير العمل لدراسة مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً ورفع تقريرها مع 

  )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (اإلقتراحات إلى مجلس الوزراء 
سجن رومية ونقل االعتماد الالزم شغال العامة والنقل موضوع أشغال تأهيل وصيانة مبنى الموافقة على عرض وزارة األ -

  )٣/١٠/٢٠١٢جلسة (
  

، يقضي بتحظير استخدام االحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في االعمال التي تشكل خطراً ٨٩٨٧اصدار مرسوم رقم  -
 )٤/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤٢الجريدة الرسمية العدد (على صحتهم أو سالمتهم أو سلوكهم االخالقي 

لقانون المتعلق بالمعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وعلى مشروع مرسوم بإحالته الموافقة على مشروع ا -
  )٨/١٠/٢٠١٢جلسة (على مجلس النواب 

الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وعلى مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النيابي  -
  )٨/١٠/٢٠١٢جلسة (

  

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة •

جلسة  (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص للجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية -
٣/١٠/٢٠١٢(  

تعيين المعوقين في مالكات (٢٨/٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٠٦الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعادة العمل بالقانون رقم  -
وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب وتكليف وزيري الشؤون ) دارات العامة والمؤسسات العامة والبلدياتاإل

 )١٠/١٠/٢٠١٢جلسة (االجتماعية والعمل على إعداد مشروع قانون يحدد بموجبه صفة المعوق 
 

   النوع االجتماعي/حقوق •

 ٣/١٠/١٩٩٤ تاريخ ٥٨٨٣ من المرسوم رقم ١٥نانية تعديل المادة  طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبالموافقة على -
اً ميو/ ٦٠/إجازة بأجر كامل، تدعى إجازة أمومة، مدتها بحيث تعطى األجيرة الحامل، ) جراءالنظام العام لأل(وتعديالته 

 )١٠/١٠/٢٠١٢جلسة (

  خالل جلسة ترأستها النائبة جيلبرت زوين من قانون الضمان االجتماعي،١٤عدلت لجنة المرأة والطفل بندين في المادة  -
يستفيد زوج المضمون من الضمان إذا كان ال يتعاطى عمالً مأجوراً، أو كان : " وبات التعديل كاآلتي. ٨/١٠/٢٠١٢بتاريخ 

 في تسباً الى نقابات المهن الحرة أو مسجالًنال يستفيد من تقديمات أو مساعدات مرضية من نظام الزامي عام، وال يكون م
اال ان اللجنة تمنت على المدير . أما في حال تعدد الزوجات، فيستفيد المضمون من الزوجة الشرعية األولى. السجل التجاري

ة، والتعجيل في التعويضات العائلية للزوجة الثانيالعام للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي محمد كركي متابعة موضوع 
مومة وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد مناقشته في اللجان إحالة المشروع المتعلق بإجازة األ

 .المشتركة
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  ٢٠١٢ /���. ا�ول,+� "�* و(�� 
  

  أد /١٧١٩ علم وخبر رقم -"Clés de la Patience" جمعية باسم -١
   قضاء البقاع الغربي- ملك لور ابو عراج-٥٦٦ العقار رقم -مشغرة: مركزها
  : أهدافها
  راشيا-ناية العجزة وإنشاء دار للعجزة في البقاع الغربيع .١

 اإلعتناء باألطفال المشردين .٢

 محو األمية .٣

 إجتماعية ترفيهية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - نجوى سعيد العجيل- فاديه جورج عاصي- هدا يوسف الراسي-لعجيلكيتا داود ا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   لور فريز ابو عراج-  مارغريت يوسف سلوم- غيتا يوسف بدران-ماري الياس بعينو
  نجوى سعيد العجيلة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٢٠ علم وخبر رقم -"جمعية البر والتواصل الخيرية"جمعية باسم  -٢
   قضاء زحلة- ملك ابراهيم احمد الزمار- شارع االستقالل-تعلبايا: مركزها
  : أهدافها
 اإلهتمام باألنشطة اإلجتماعية والثقافية والمشاركة فيها .١

 تشجيع العمل التطوعي والنشاطات الشبابية .٢

 توطيد أواصر األلفة والمحبة بين المواطنين .٣

 حميدةتربية اإلنسان تربية وطنية مثلى والتمسك باألخالق ال .٤

  إقتناء سيارة إسعاف-إنشاء مركز صحي .٥

 اإلهتمام بالطبيعة والمحافظة عليها .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مصطفى عبد الغني -لد محمود الزمار خا- ابراهيم احمد الزمار-عبداهللا مشهور العقدي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد علي فايز ايوب سلوم-صيرفي
  ابراهيم احمد الزمار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٢١ علم وخبر رقم -"منظمة، بسكنتا بيتنا"جمعية باسم  -٣
   قضاء المتن-الثاني الطابق -  بناية موريس كرم-١ العقار رقم - الشارع العام-  عين القبو-بسكنتا: مركزها
  : أهدافها
  :الى تحقيق مجموعة من األهداف أبرزها" منظمة، بسكنتا بيتنا"تسعى 

 التنمية المستدامة في بسكنتا وضواحيها .١

 بيئة ريفية متكاملة، حفاظاً على التراث القروي من خالل تحديث النظام المدني والهندسة المعمارية ذات الطابع القروي .٢

 ئي والحياة البرية والزراعية عبر حماية الثروات الطبيعية وترشيد استخدام الطاقةتطوير القطاع البي .٣
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 تنشيط الدور السياحي وتفعيل وجه بسكنتا الثقافي .٤

العمل على تشريك الطاقات البشرية لبناء مجتمع مدني عبر االهتمام بالعنصر الشاب من خالل إشراكه في مختلف  .٥
جتماعية منها، باإلضافة الى اخضاعه لدورات تدريبية ومحاضرات بهدف نشاطات المنظمة وخاصة الثقافية واإل

 التوعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 لميس نديم -ي موريس كرم ايل- نزيه يوسف الخوري حنا- باميال يونس القرطباوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ماهر شوقي المدور- وسام ابراهيم ابي حيدر-غانم
  ايلي موريس كرم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٢٤ علم وخبر رقم -"جمعية نساء حرار"جمعية باسم  -٤
   قضاء عكار-  مبنى خضر الزوقي- الطريق العام- حرار: مركزها
  : أهدافها
 ثقافية .١

 اجتماعية .٢

 ئيةبي .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فاديا خالد - فاطمة محمد الخضر-  عاطفة خضر محرز-عيشه محمد عمر العلي: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

 هال خضر - حسنه محمود الكريم- فاطمة قاسم الخضر-ثمان لينا جزار الع-  ضحوك محمد هزيم- ثناء خالد حمود-خضر
   سحر خالد حمود-  دالل عمر األيوبي- ندى قاسم الخضر-الكريم

  ثناء خالد حمود السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٢٨ علم وخبر رقم -" مان-بيئة"جمعية باسم  -٥
   قضاء بعبدا-ك فضل توفيق زيدان مل-  طريق رأس المتن-  عين الحجر- رويسة البلوط: مركزها
  : أهدافها
 الحفاظ على البيئة وإنماء البلدة .١

 تشجيع التعليم، ورفع المستوى الفكري واإلجتماعي لدى سكان البلدة .٢

 التعاون مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من أجل تحقيق أهداف الجمعية .٣

   واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين
 منعم -  بالل ماجد زيدان- طليع عفيف زيدان-ح اكرم زيدانال ف-ربيع جودات زيدان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سمر وفيق زيدان- فائق توفيق زيدان- رفيق زيدان

  فائق توفيق زيدان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٢٩ علم وخبر رقم -"يوتوبيا"جمعية باسم  -٦
  ٢١٠١ العقار رقم - منطقة البساتين العقارية-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
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 تؤمن الجمعية بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء واألرض والمياه والتنوع :التنمية البيئية .١
 بية اإلحتياجات اآلنية ومتطلبات المحافظة على البيئةالبيولوجي، وضرورة الموازنة بين تل

تؤمن الجمعية بأن اإلنماء الفكري مفتاح تطور أي مجتمع من هنا سيتم العمل على إجراء : اإلنماء الثقافي والفكري .٢
 ندوات توعي المواطن على حقوقه وواجباته باإلضافة الى إصدار مجلة فكرية دورية

نطالقاً من الوعي ألهمية دور الشباب مجتمعه سيتم العمل على مساعدة الطالب المتفوقين  إ:اإلنماء العلمي والتربوي .٣
للوصول الى المستويات العلمية العليا وتوجيه النشء الجديد نحو اإلختصاص بما يتالءم مع حاجات العمل والسعي لدعم 

 امج التربية المدنية فيهاالتعليم الرسمي عن طريق تطوير المدرسة الرسمية بجميع مراحلها وإدخال بر

 نظراً ألهمية القطاع الصحي ستسعى الجمعية من أجل نظافة البيئة وتعميم الضمان الصحي وتوفير :اإلنماء الصحي .٤
 الدواء والعالج واإلستشفاء لجميع المواطنين

أوالً للحد من تعاطي  السعي مع الجهات المعنية إليجاد التشريعات الصارمة المستندة الى العلم :اإلنماء اإلجتماعي .٥
المخدرات وتأمين معالجة المدمنين المرضى وتعميم الضمان اإلجتماعي بمختلف نواحيه في مختلف الميادين حتى يشمل 

 كل قطاعات الشعب اللبناني

 ستعمل الجمعية على تشجيع المغتربين في اإلستثمار في الداخل وذلك من خالل خلق صلة وصل :اإلنماء اإلقتصادي .٦
 إطالعهم على الوضع في الداخل وأن يتعامل معهم بشفافية تامةمعهم و

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 الدين  محمد محي- رشيد محمود شهال- شادي غسان نشابه-شادي ابراهيم عرداتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 حسن احمد مأمون - شفيق فاروق عبد الرحمن- اسيل احمد نعماني- مهى فواز غالب-  عبد الرحمن غالب غالب-بعلبكي
   عمر اكرم خضر-عثماني

  شادي غسان نشابه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣٠ علم وخبر رقم -"Badguèrبادكير، "جمعية باسم  -٧
   قضاء المتن- ملك اربينا وروبان منكاساريان-٥٥٣ار رقم  العق- برج حمود: مركزها
  : أهدافها
 دعم الحرف .١

 التنمية المحلية .٢

 التعريف على التراث األرمني والمحلي وإعادة إحياءهما .٣

 حماية وإحترام البيئة .٤

  لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا
   ماري باروير مليكيان- اربينا نوبار منكاساريان- روبان نوبار منكاساريان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  اربينا نوبار منكاساريان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٤٦ علم وخبر رقم -"المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب"جمعية باسم  -٨
   قضاء صيدا-  ملك حمزة كامل مغربي-X القسم رقم -٢٤٤ العقار رقم -هالليةال: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة الطلبة المتفوقين الذين هم بحاجة الى مساعدة مالية إلتمام دراستهم الجامعية .١
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 التعاون مع جمعيات أخرى بذات الهدف سواء في لبنان أو في الخارج .٢

 ر الفنية المتعلقة بالشؤون اإلقتصادية وغيرهاإجراء دورات تدريبية في اإلدارة واألمو .٣

 توثيق العالقات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   فرح حمزه ابو علفه- حمزه كامل مغربي-اهرسماح جميل ابو ض: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حمزه كامل مغربي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥١١٧ علم وخبر رقم -"DROPS" جمعية باسم -٩
   ملك ربيع عبد الرزاق اسوم-١٣ رقم  القسم-١٢٧٨العقار رقم  -البداوي -طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 اإلستعداد لتحمل المسؤولية والقيام بمشاريع تثقيفية وتدريبية لألفراد المعرضين للخطر دعم وتقوية األفراد الذين لديهم .١

 مما يدرء اإلنحراف اإلجتماعي

إشراك اعضاء من المجتمع المحلي في توفير خدمات تنموية ألعضاء مجتمعهم عبر مشاريع مشتركة مع البلديات  .٢
 والمؤسسات المدنية المحلية

اجل مساعدة الشباب على تنمية حياتهم المهنية والتعليمية واإلجتماعية في مجتمعاتهم الخاصة دعم المجتمع المحلي من  .٣
 عبر مشاريع تطوعية وتنموية وتثقيفية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - لقاء علي زعيتر- مالك حسان السيد احمد- جالل محمد شرف-نعيمه محمود االيوبي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ريان رضوان المصطفى

   ريان رضوان المصطفىنسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٥٤ علم وخبر رقم -"جمعية مزرعة بلدة للتنمية"جمعية باسم  -١٠
   قضاء عكار-٤١٠ العقار رقم - حي الزيتون-مزرعة بلدة: مركزها
  : أهدافها
 بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح واإلرشاد والتوجيه ألفراد القرية .١

 رعاية شؤون المعسرين من ابناء القرية، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطالب، وتشجيع المتفوقين منهم .٢

 الحض على التمسك بأركان الدين والدعائم الخلقية اإلسالمية .٣

  ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل
   محمد عارف محمود المصطفى طربيه- عالء اكرم محمد-محمد محمود الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طربيهمحمد عارف محمود المصطفى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Foundation Nouvel Horizonمؤسسة أفق جديدة، "جمعية باسم  -١١
  أد /١٧٧٢
   الطابق األول- بناية ياسين-١٩ القسم رقم -٣٥٧ العقار رقم - شارع فينيسيا- ميناء الحصن-بيروت: مركزها
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  : أهدافها
 نشر ثقافة الحكم الرشيد واإلدارة الكفوءة والشفافة .١

 امج خاصة بالمهارات القياديةإعداد بر .٢

 تنظيم حلقات دراسية تشمل كافة اإلختصاصات .٣

 تنظيم وتأمين حلقات تدريب في الخارج .٤

 االرشاد الى فرص عمل في القطاعين العام والخاص .٥

 تنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية وبحثية وتطبيقية .٦

  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع
   رياض عبد الرحمن الصلح- انطونيوس فاروق ابو كسم-االن انطوان بيفاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رياض عبد الرحمن الصلح السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٠ علم وخبر رقم -"عائلة المعاق واليتيم"جمعية باسم  -٢١
   قضاء كسروان- الطابق الثالث- ملك انطوان الفرد شامي-٥٨ القسم -٣٠١٧ العقار رقم - غزير: مركزها
  : أهدافها

  .هي مؤسسة إجتماعية ال تتوخى الربح أو تحقيق أية منفعة مادية وتمارس نشاطاتها على هذا األساس" عائلة المعاق واليتيم"إن 
  :وهي تسعى الى تحقيق االهداف التالية

 وغير المباشرة يد األيتام والمعاقين بالمساعدة المادية والمعنوية الالزمة الى نموهم البشري بكافة الوسائل المباشرةزوت .١
 وذلك بروح مجردة وضمن الشروط الموافقة الى حاجيات كل منهم

 مساعدة األيتام والمعاقين على الصعيد المادي  .٢

 مساعدة األيتام والمعاقين على الصعيد الصحي .٣

 يام بنشاطات ترفيهية وتعليمية وثقافية لجمع المال بغية مساعدة األيتام والمعاقينالق .٤

 .فضالً عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ماري عبده يزبك-  متى يوسف يوسف- أوجيني جان صليبي- بشير الياس صليبي: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

  بشير الياس صليبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨١ علم وخبر رقم -"Rights Dynamicsديناميات حقوق، "جمعية باسم  -٣١
   ملك سمير قتح اهللا المفتي-٢٠ القسم رقم -٢١١٣ العقار رقم - الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
تحويل حقوق اإلنسان الى قيمة مجتمعية أساسية في لبنان والمنطقة، واعتمادها ركناً اساسياً في تحديد السياسات العامة  .١

 للدول

ومية التمكين الحقوقي للفئات المهمشة في لبنان والمنطقة، وتكريس حقوقها عبر اآلليات التشريعية والقضائية والحك .٢
 وغير الحكومية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ل الصليبي وسام جمي-ل سهيل غصن جما-كريم سمير فتح اهللا المفتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  ر فتح اهللا المفتيكريم سمي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٢ علم وخبر رقم -"Beltezimبلتزم، "جمعية باسم  -٤١
لمديرها السيد سهيل اميل . م.م. شركة كونتراست بروفسيونال ش- بناية جورج خوري- شارع المسيرة-ذوق مكايل: مركزها
   قضاء كسروان- الطابق األرضي-سمعان
  : أهدافها
للبنانيين من خالل أعمال وخدمات تطوعية للمصلحة العامة، تعزز إنتماءهم المواطني تعمل الجمعية على تطوير إلتزام ا .١

 الى لبنان

ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ومنها على  .٢
 الندوات تنظيمطنية، واالمسؤوليات المإدارة حمالت دعائية وإعالنية للتوعية على : سبيل التعداد ال الحصر

 والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات اإللكترونية والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - جوزيف مهنا كالس- الياس عادل الحاج- فادي جان بعقليني-جاد خليل االسطا. د: السيدات/لمؤسسات السادةا/المؤسسون

  سهيل اميل سمعان
  سهيل اميل سمعان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٨٣ علم وخبر رقم -"HR ZONEأتش آر زون، "جمعية باسم  -٥١
   قضاء عاليه-  الطابق الثالث-  ملك يوسف وليد سالمة- ٣٧٧٥/١٦ العقار رقم -لعام الشارع ا-  القبة- الشويفات: مركزها
  : أهدافها
تأمين الملجأ والمأوى للنساء والفتيات المعنفات أو المعرضات للخطر والعمل على حماية الالجئات من العنف  .١

 واإلضطهاد

ضات للخطر على مختلف الصعد والمساهمة في تقديم الرعاية والدعم والمساعدة للنساء والفتيات المعنفات أو المعر .٢
 توعيتهن وإرشادهن ومساعدتهن على تحسين مستواهن العلمي وتدريبهن وتأهيلهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة الحياة

 خلق آليات حقيقية وفعالة لسن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش .٣

 والعنف األسري والمجتمعيتقديم الدعم القانوني والمساعدة لضحايا اإلنتهاكات  .٤

المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعنف ضد المرأة من خالل الرصد والتوثيق، وتنظيم الندوات والمؤتمرات  .٥
 والبرامج الهادفة الى توعية وتدريب وتأهيل النساء

عمل على تحسين وضع التعاون مع مختلف اإلدارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الجمعية وال .٦
 المرأة بشكل عام في المجتمع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ريما ابراهيم ناصر- هاني انيس االحمدية- عليا حافظ شعبان-انطوانيت جورج بدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رحاب اسعد حيدر- ميرنا خطار حيدر
  هاني انيس االحمدية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٧٨٤ علم وخبر رقم -"حزب المشرق"باسم سياسية جمعية  -٦١
   قضاء المتن-  الطابق األول- ملك فوزي شلهوب-١٠ القسم رقم -٢٦ العقار رقم -الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
  الحفاظ على الكيان اللبناني وتعدديته الثقافيةيعمل الحزب على .١

 يعمل الحزب على إرساء قواعد إحترام حقوق اإلنسان في المجتمع اللبناني وتعمل على تفعيلها بكافة السبل .٢

يعمل الحزب على الحفاظ على حقوق الجماعات الطائفية التي تشكل هذا الوطن بما ينسجم مع التشريعات الدولية  .٣
 نانيوالدستور اللب

مياً للحوار بين مختلف ليعمل الحزب على تشجيع الحوار بين مختلف اللبنانيين، ويعمل على جعل لبنان مركزاً عا .٤
 الحضارات، ويركز على دور لبنان وتجربته التاريخية في هذا المجال

األمم المتحدة وجامعة يشدد الحزب على تفعيل دور لبنان في المؤتمرات العالمية لحوار األديان، وعلى تفعيل دوره في  .٥
 الدول العربية على هذا الصعيد

يستوحي الحزب المبادىء المسيحية السامية ويسخرها لخدمة اإلنسان في لبنان، هذا اإلنسان الذي وجدت األديان  .٦
 والتشريعات واألوطان من أجله

 يحترم الحزب الكنيسة ويدعو الشباب لإللتزام بها دائماً .٧

ان عن الصراعات التي تهدد وجوده، ويدعو الى إنخراط لبنان في كل صراع عالمي من يدعو الحزب الى تحييد لبن .٨
 أجل الحرية واإلنسان والقضايا المحقة

 يدعو الحزب الى نبذ األصوليات التي ترفض اآلخر واإلرهاب المسلح، ويدعو الى فض النزاعات بالسبل السلمية دائماً .٩

   للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً
 - جاد ايلي جرجي- فادي الياس الديري- غسان سليم القرعان-رودريك اندريه الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 نقوال ميشال عبد -ييس الكسي اندريا كا- جوزيف داود حداد- نعيم الياس نصر-  يوسف يوسف قرعوني-نجيب الياس جهشان
   ايلي نقوال نقوال-النور

  رودريك اندريه الخوريمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٩٤ علم وخبر رقم -")معاً (-ملتقى العمل التربوي"جمعية باسم  -٧١
   الطابق األرضي-١٦ القسم رقم - ٢٢٤ العقار رقم - روضة الزيتون- أبي سمراء-طرابلس: مركزها

  : هدافهاأ
  :تهدف الجمعية الى تحقيق األهداف التالية

أهيل قطاع الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية واإلبداعية والمهنية والمساهمة بإيجاد مراكز ومعاهد لصقل ت .١
 وتطوير قدراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة

 والتدريس الخاص والمجاني وذلك بالتعاون مع ة في فتح مراكز ومعاهد التعليممرفع المستوى التربوي عبر المساه .٢
 الجهات المعنية

يتام واللقطاء وإيواء المشردين ومساندة األرامل ومساعدة المطلقات واإلهتمام المساهمة في إنشاء مراكز لرعاية األ .٣
 بالعجزة والمسنين وذلك بالتعاون مع الجهة ذات الصلة

 ة الشباب من آفات المخدرات وخطورتهاالمساهمة في إنشاء مراكز لتأهيل وعالج وتوعي .٤

 المساهمة في إنشاء مراكز صحية تابعة للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية .٥
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 نشر المطبوعات والمطويات والملصقات واإلعالنات والنشرات والبيانات المتصلة بأهداف الجمعية .٦

ة والتحذير من تلوث البحار بالتعاون مع يكة السمتي والحيواني وحماية الثرواإلهتمام بالتنوع البيئي والمناخي والنبا .٧
 الجهات ذات العالقة

 اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من السعي بإحياء وتطوير الحرف والصناعات .٨
 اإلنقراض

 عالقةدعم العمل الخيري واإلغاثي والتحذير من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات ال .٩

 تقديم المساعدات المعنوية والعينية للفقراء والمحتاجين والمساكين والمساجين وأصحاب الدخل المحدود .١٠

 التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر الشبابية والمؤسسات الثقافية واإلنسانية اللبنانية والعربية والخارجية .١١

إلنمائية والسياحية والوطنية في الشمال عامة وطرابلس خاصة وذلك وضع الدراسات واألبحاث حول مختلف القضايا ا .١٢
 بالتعاون مع الجهات المختصة

 هار حقيقة مساوئه على الفرد والمجتمع والوطنظالمساهمة بث روح التعاون والمحبة ونبذ كافة أنواع التطرف وإ .١٣

مناطق الشمالية بالطرق السلمية والقانونية حفاظاً السعي بإنشاء لجان أهلية مهمتها حل النزاعات والخالفات القائمة بين ال .١٤
 على السلم األهلي

محاربة األمية والجهل والحد من التسرب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات  .١٥
 الصلة

هم وذلك بالسعي مع المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مراكز خاصة ل .١٦
 الجهات المختصة

 إنشاء مراكز للتوعية األسرية واإلهتمام بالطفل والمرأة تربوياً وثقافياً وصحياً بالتعاون مع اصحاب اإلختصاص .١٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عزام عمر كرامى- لبنى احمد رضوان مولوي-عمر احمد رضوان مولوي. د: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

  مصطفى احمد رضوان مولوى

  مصطفى احمد رضوان مولوى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

TEACH Therapeutic Educational Association for Cognitive "جمعية باسم  -٨١

Health"- أد /٧٩٥١ علم وخبر رقم  
 مركز حامد للتأهيل التربوي - بناية كنج- ٢ القسم رقم -١٢٥٣ العقار رقم - شارع القاضي راغب عالمة- الغبيري: مركزها
   قضاء بعبدا- الطابق األول- والعالج
  : أهدافها
 التدخل المبكر لمعالجة األطفال وتأمين اإلرشاد ألسرهم .١

 وبات التعلميةتطوير المهارات األكاديمية والمهنية لذوي الصع .٢

الفيزيائية، النفس حركية، النفسية، اإلنشغالية والتأهيلية للمعوقين وذوي الحاجات : العمل على تأمين العالجات الالزمة .٣
 الخاصة

 دعم وتأهيل دراسي للمتأخرين دراسياً .٤

 تطوير إمكانات وقدرات المعوقين وذوي الحاجات لدمجهم في المجتمع المحلي .٥

 هني لذوي الحاجات الخاصةتأمين وتدريبوتأهيل م .٦
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 تأمين مشاغل حرفية وتدريبية تمهيداً لتأمين سوق عمل لهم .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبير - هدى ثابت سوبي- شهدا جوستين عزيز- دينا حسن حامد- ريم احمد زيتون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رقية حسن حامد-  مرفت ابراهيم عمرو-حسن حجازي
  دينا حسن حامد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٩٩ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لدعم المدرسة الرسمية"جمعية باسم  -٩١
   قضاء المتن- ملك لينا اسبيرو خوري-٣لقسم رقم  ا-١٢٢٢ العقار رقم - طلعة مستشفى البيطار- البوشرية: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي
 ...)التربوية، الصحية، البيئية، اإلجتماعية واإلقتصادية(المشاركة والقيام بكافة األنشطة التنموية  .١

 المدارس الرسمية في مختلف خلق أنشطة داعمة، دعم طالب(دعم المدرسة الرسمية على مستويات مختلفة  .٢
 )المجاالت

 نشر التوعية حول دور المدرسة الرسمية .٣

 عقد المؤتمرات وتنظيم الدورات التدريبية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ليلى جورج سليم - فريده نخله معلوف-  لينا اسبيرو خوري-اهللا منصور طعمهناديه سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندى نخله معلوف- خليل طعمه

  ة ناديه سعداهللا منصور طعمهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٠٠ علم وخبر رقم -"أبناء ايقونة الجبل"جمعية باسم  -٢٠
 شقة - الطابق الرابع- ملك جورج توفيق كرم- بناية اليسوعية-١٠٠م رقم  القس- ٦١٣ العقار رقم - الرميل-بيروت :مركزها

  ٤١رقم 
  : أهدافها

  :تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية واإلجتماعية والصحية التالية
 رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية األيتام واألرامل والمعوزين .١

  اختالف أنواعها ودرجاتها لتعليم األيتام والمعوزينالمساهمة في إنشاء المدارس والمهنيات على .٢

 المساهمة في إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية لألرامل والمعوزين .٣

التعاون مع كافة المؤسسات التربوية واإلجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتالءم أهدافها وأهداف الجمعية،  .٤
 لمية تثقيفية تتناول التثقيف واإلنماء المستديمتنظيم حمالت توعية ومؤتمرات ع

 تقديم المساعدات العينية والطبية للفقراء والمعوزين .٥

 العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية واألجنبية لمكافحة المخدرات .٦

 العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية واألجنبية لمساعدة مهجري قضاء الشوف للعودة الى ضيعهم .٧
 ومنازلهم، كما وتقديم مساعدات الستصالح األراضي الزراعية وترميم المنازل

 العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية واالجنبية الخاصة بحماية البيئة .٨
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فايز - عصام كرم كرم- مدلين توفيق كرم- فؤاد علي احمد القصار- رنا ابراهيم ديالق: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

   جورج اسعد كرم- جورج توفيق كرم- ميشلين توفيق كرم-نضره السكاف
  رنا ابراهيم ديالقمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨١٤ علم وخبر رقم -"إلجتماعيةسلعاتا للرعاية الصحية وا"جمعية باسم  -١٢
   قضاء البترون- بلدية سلعاتا-٤٦٨ العقار رقم - سلعاتا: مركزها
  : أهدافها

 تحقيق الرعاية الصحية واإلجتماعية في بلدة سلعاتا وجوارها .١

 اإلهتمام بالمسنين وتأمين مركز رعاية لهم وخاصة للذين ال معيل لهم .٢

 يقصدونها لممارسة هواياتهم اإلهتمام بالمتقاعدين وتأمين صالة .٣

   المساهمة في ايجاد مستوصف يعنى بالمرضى ويقدم الخدمات الصحية الضرورية واإلسعافات األولية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جورج سليم سليم -  قيصر قزحيا قزحيا سلوم- انطون جان حداد-ن سامي سالمهجوليا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فادي طنوس طالب- ندى امير سلوم- انطوان طنوس طنوس سلوم-سلوم
  جورج سليم سليم سلوم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٢٨ علم وخبر رقم -"Annataأناتا، "جمعية باسم  -٢٢
   الطابق الثاني- ملك دار السالم-٣٤ القسم رقم -١٠٦٧ العقار رقم - شارع عمر بن الخطاب- ة المزرع-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على تحقيق األهداف التالية من أجل تقديم العون والمساعدة في كافة الميادين، وتحديداً
 اديةالقيام بنشاطات عامة في جميع الميادين الثقافية، واإلجتماعية واإلقتص .١

 التعاون مع الهيئات واإلدارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية واألجنبية والجمعيات الثقافية، اإلجتماعية واإلقتصادية .٢

 تقديم إستشارات ودراسات وتوصيات وخدمات إدارية وإجتماعية في مجال التنمية اإلقتصادية والمالية .٣

 ي الحاجةتات والمؤسسات المدنية والخاصة والرسمية، كما تقضتقديم برامج تدريبية وتثقيفية لجميع الجمعيات والهيئ .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رامي -ح الرا زهير الشال- هيروفيومي يوكوي- فرح محمد شقير-نادر محمد الحباس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد الحباس

  نادر محمد الحباس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٣١ علم وخبر رقم -"رابطة بني المشروقي في لبنان والمهجر"جمعية باسم  -٣٢
   قضاء كسروان- ملك كميل الفونس فنيانوس-٤٧٣ العقار رقم -  حي البياض-صربا: مركزها
  : أهدافها

روقية المنتشرة في سائر األقطار وحفظ كيانها والتعاون على المصالح المفيدة ألفرادها جمع شتات األسرة المش .١
 وللمصلحة العامة
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 واإلعتناء بشؤونهم اإلجتماعية والعمرانية المحافظة على حقوق أفراد األسرة المشروقية اينما كانوا وحيثما حلوا .٢
 واإلقتصادية واألدبية

  صلة تعارف بين المغتربين منهم والمقيمينمحافظة على حقوقهم وإيجادالسهر على مصالح مهاجري االسرة وال .٣

 بذل كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد األسرة المشروقية وتمكين الروابط العائلية في ما بينهم .٤

  ةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختص
 - جورج دياب فهد-  كميل الفونس فنيانوس-سهيل شليطا مطر.  د- ميشال الياس عيد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فادي عبداهللا - روجه بشاره العشقوتي- الياس امين الشدياق- البير سركيس مسعد- ميشال جرجي شليطا-فريد اسكندر عواد
 فيروز توفيق - نبيل الياس حنين- جبرائيل يوسف تابت-رنان انطوان الحصري ف- حنا فارس فهد- سمير رامز خلف-بركات
  شمعون

  كميل الفونس فنيانوسمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٣٢ علم وخبر رقم -"حركة األرز الوطني"جمعية باسم  -٤٢
   ملك عادل محمد بيان-٢٢٦ العقار رقم - طريق نحلة-بعلبك: مركزها
  : أهدافها

  :علىالسعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل 
 العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي .١

تعزيز الوعي حول العيش المشترك ونبذ العنف والفتنة والعمل من أجل السالم والمحبة بين الشعب اللبناني وإقامة  .٢
 النشاطات ذات الصلة

 الحوار بين شرائح المجتمعتعزيز العالقات اإلجتماعية واإلنتماء الوطني و .٣

 الخ وإقامة حواجز المحبة والمناسبات الوطنية... عيد اإلستقالل، عيد الجيش، عيد الشهداء: إحياء األعياد الوطنية .٤

 تمتين الصالت بين أفراد المجتمع واإلنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسالم .٥

ية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريب .٦
 ألهداف الجمعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مصطفى  محمد زهير-الحسيني عاطف محمد -فرج سالم احمد -عادل محمد بيان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يوسف محمد شبشول- غازي محمد نمر شلحه-خزعل
  عادل محمد بيان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٣٣ علم وخبر رقم -"مركز ماهر حرب لألبحاث البيئية"جمعية باسم  -٥٢
   ملك ماجد محمد حرب-  شارع عين قبيس-النبطية: مركزها
  : أهدافها

 سات المجتمعنشر الوعي البيئي في جميع مؤس .١

 القيام بنشاطات من شأنها تأمين بيئة سليمة ومتجددة .٢

 إجراء أبحاث على مختلف أنواع الطاقة المتجددة والتي تمنع التلوث .٣

 تجهيز المركز بمواد تثقيفية ونماذج عملية من الخيارات البيئية الصحيحة .٤
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 "صفر نفايات"دراسة الوسائل الفعالة للتخلص من النفايات  .٥

 وأمثالها وحفظ المعالم التراثية والذاكرة الجماعية LEED على غرار أنظمة" العمارة الخضراء"قوننة ه الدفع باتجا .٦
 لمجتمعنا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   موسى محمود حرب-  ماجد محمد حرب-  بيطارنزار محمد علي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ماجد محمد حرب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٤١ علم وخبر رقم -"Fondation Sacyجمعية آل صاصي، "جمعية باسم  -٦٢
   الطابق السفلي- بيت صاصي-١٦٦/١٨ العقار رقم - حي مار نقوال-صيدا: مركزها
  : أهدافها

  :ىتهدف هذه الجمعية ال
التخطيط وتعزيز وتنظيم وإدارة واإلشراف والقيام بالخدمات وتقديم المساعدات بغية تلبية حاجات أهالي صيدا  .١

ومحيطها الخيرية والمادية والتربوية والعلمية والمتعلقة أو الناجمة عن الفقر والكوارث الطبيعية كانت أم من صنع 
رض توزيع المال والثياب ة عنها في اي مكان، ويشمل هذا الغاإلنسان، باإلضافة الى الحوادث والنتائج المترتب

 .والخدمات الطبية والفنية والعلمية واإلمدادات والتجهيزات باإلضافة الى الخدمات األخرى

 ومن أجل ذلك التنسيق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتعاون مع اآلخرين أفراد كانوا أو مؤسسات

 ألفراد والجماعات والجمعيات والمنظمات التي ترغب بتقديم المساعدة بغية تحقيق هذه األهدافتعزيز التعاون بين ا .٢

القيام باألعمال المشابهة والتي تعد ضرورية أو مالئمة بغية المساهمة في تحقيق األغراض واألهداف المحددة في  .٣
 شخص طبيعي القيام بذلك، واألعمال التي نظامها في الحدود نفسها وبطريقة تماماً كما كان باستطاعة أو بإمكان أي

 ال يحظرها القانون ونظام الجمعية األم

 مال الرامية الى تحقيق األهداف الكامنة وراء تأسيس الجمعيةعاإلضطالع بـ وتنفيذ كل األ .٤

  تصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخ
 جاك جورج - باتريك اندره صاصي- روبير كبريال صاصي-اندره كبريال صاصي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مارك جان كلود صاصي- كريستوف جان غبريال انطوان صاصي-صاصي

  اندره كبريال صاصي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٤٢قم  علم وخبر ر-"رابطة آل السيد"جمعية باسم  -٧٢
   ملك ياسر الضناوي- شارع العجزة- ابي سمراء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

 التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات اإلنمائية واإلعالمية والعلمية واإلنسانية اللبنانية والعربية .١

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .٢

 ل المهني بالتعاون مع اإلختصاصيينإنشاء وإفتتاح مركز التدريب والتأهي .٣

 نشر المطبوعات واالدبيات والبيانات والملصقات واإلعالنات المتصلة بأهداف وأعمال الجمعية .٤

 إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها .٥
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غية تجديد األساليب واألفكار لمواجهة التحديات تفعيل الحوار الوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية ب .٦
 وترسيخ السلم األهلي والعيش المشترك

وضع الدراسات واألبحاث حول قضايا طرابلس خاصة والشمال عامة وعرض مشاريع الحلول واألفكار اإلنمائية  .٧
 الالزمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان والخارج

 وي الحاجات الخاصة من أبناء المنطقةتقديم المساعدات لذ .٨

 تقديم المنح الدراسية لمستحقيها وذلك بالسعي مع الجهات المختصة .٩

 تفعيل العالقات اإلجتماعية في طرابلس والشمال .١٠

 إنشاء مستوصفات داخل الجمعية .١١

 إنشاء مركز لدفن وإكرام الموتى .١٢

 اإلهتمام بالشؤون الصحية والبيئية .١٣

  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
 رشا - هالل سعدي السيد- غوى سعدي السيد- ماهر سعدي السيد-ربيع سعدي السيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  احمد نجيب السيد
  ماهر سعدي السيد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

DEVA-Lebanese Society  ، )للمساعدة واإلنماء( ديفا -الجمعية اللبنانية"ة باسم جمعي -٨٢

)Development& Aid ("- أد /١٨٤٣ علم وخبر رقم  
   قضاء زحلة- الطابق السفلي- ٤٣٣ العقار رقم - شارع البلدية- المريجات: مركزها
  : أهدافها

 صةتياجات الخاحتفعيل دور المرأة والطفل والعائلة وذوو اإل .١

 تنمية المواطنية والثقافة العامة والفنون والمحافظة على التراث والبيئة .٢

 دعم حقوق اإلنسان ومكافحة العنف األسري .٣

 التنمية الزراعية والصناعية .٤

 مكافحة الفقر .٥

 مكافحة كل ما يسيء الى اإلنسان خاصة المرأة والطفل .٦

 التوعية الصحية والسالمة العامة .٧

  ة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكور
 -  ميراي غسان مشعالني- جومانه سليم صوان-روي انطون اغناطيوس ابي جوده. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جنفياف غسان مشعالني- وسام ابراهيم ورده
  ياف غسان مشعالنيجنف ةسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٤٤ علم وخبر رقم -"لبنان الصحة"جمعية باسم  -٩٢
   قضاء المتن- الطابق األول- بناية صالحة-٨٩٦/١١ العقار رقم - مفرق السبتية-سد البوشرية: مركزها
  : أهدافها
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اءات وبحوث الى غاية الجمعية المساهمة كجمعية أهلية في النشاطات الصحية من تثقيف وتوعية وإرشاد الى إحص .١
 تحفيز على الصحة الى تقديمات صحية مختلفة وقائية باألخص

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  فرد عودهعدنان ال.  د- الياس خليل الحاج.  د-جورج لبيب كالس. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج لبيب كالسكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣٨ علم وخبر رقم -"عالمة الغد"جمعية باسم  -٣٠
   قضاء عاليه- الطابق الثاني- ملك سمير مصلح-  الكنيسة-عين كسور: مركزها
  : أهدافها

 مساعدة الطالب المحتاجين .١

 جمساعدة الطالب للحصول على منح للدرس في الخار .٢

 دعم المدارس لتبني مناهج اجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبية .٣

 مساعدة الطالب للحصول على معلومات لتحديد اإلختصاصات الجامعية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 شادي - سحر اديب زهر- جوسلين توفيق مطر- انور سمير بو مصلح-جو توفيق مطر: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سمير بو مصلح
  انور سمير بو مصلح السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٥٥ علم وخبر رقم -"أنتمي"جمعية باسم  -١٣
   الطابق السابع- B بلوك - سنتر الجفينور-  الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها

المساهمة في تحسين المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي لألسر المحتاجة بكل اشكال الدعم الممكنة من خالل توفير  .١
 العون المادي والمعنوي

 اإلهتمام بمواضيع التدريب والتأهيل من خالل إنشاء مراكز للمحتاجين لتأهيلهم مهنياً وعلمياً .٢

 اثية في لبنانالمساهمة في الحفاظ على معالمنا الحضارية والتر .٣

 المساهمة في الحفاظ على بيئة مجتمعنا الصحية والنفسية .٤

 المساهمة في رفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع من خالل الندوات والمحاضرات واألنشطة المختلفة .٥

 التعاون مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية التي تحقق اهداف الجمعية .٦

 ع والتبرع وإيجاد شبكة تواصل مع منظمات المجتمع المدنيالمساهمة في نشر ثقافة التطو .٧

 التركيز على تطوير قدرات األطفال والناشئة باعتبارهم مستقبل المجتمع والوطن .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ندى علي غسان -  ندى خالد التقي- حال بشير بنبوك-زينب محمد بهجت قبيسي: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هبه محمد خضر-  مها محمد القنى- راما انور الموصلي- المرعبي
  ة مها محمد القنى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٨٥٩١ علم وخبر رقم -"الجمعية الخيرية لدعم مستوصف مجدليا الحكومي"جمعية باسم  -٢٣
   قضاء عاليه-  القاعة العامة-  مبنى البلدية-مجدليا: مركزها
  : أهدافها

 توسيع مبنى المستوصف الحالي أو تشييد بناء جديد .١

 تجهيز المستوصف بالمعدات واألجهزة المتطورة .٢

 التعاقد مع أطباء أكفاء وموظفين من خارج المالك وعلى نفقة الجمعية .٣

 مساعدة األشخاص المحتاجين .٤

  ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ
 فيراس - نور توفيق ذبيان-  هيثم وليد صبح- ماهر عزام صبح-حسين فايز مطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 سمر -  ايمن مسعود مطر-  فراس جاداهللا حيدر-هللا مطر سرحان جادا-  راغب زين الدين صبح- زاهي سليم حيدر- مسعود مطر
   لؤي فيصل مطر-  الفت جودات مطر-داود صبح

  سرحان جاداهللا مطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -" الفرع الرابع - الجامعة اللبنانية-رابطة خريجي معهد العلوم االجتماعية"جمعية باسم  -٣٣
  أد /١٨٨١وخبر رقم 

   ملك معهد العلوم اإلجتماعية- كسارة-زحلة: مركزها
  : أهدافها

 تنمية روح الصداقة والتعاون األخوي بين أعضائها والسهر على شؤونهم .١

تعزيز المستوى العلمي والثقافي للخريجين والطالب بتشجيعهم ومساعدتهم على التأليف والترجمة والنشر في شتى  .٢
 اد فرص عملحقول العلوم اإلجتماعية، ومساعدتهم على إيج

إقامة عالقات تعاون مع سائر الروابط التي تعنى بالشؤون اإلجتماعية وذلك بتبادل الزيارات وتنظيم المحاضرات  .٣
 وعقد المؤتمرات التي من شأنها تعزيز الحركة اإلجتماعية

 اإلسهام في أعمال اإلنعاش اإلجتماعي في لبنان .٤

  ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان
 كريستل - ندى احمد طربين-  فاديا انيس غنام- سابين الياس ترزيخان-سمير جميل ديب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مأمون حسن طربيه.  د- بتول محمد جمال كره كلي-ابراهيم الياس
   مأمون حسن طربيه وركتدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 ٢٠١٢ /���. ا�ول,+� ����* وا���5  /�!�4 ●
  

وتعديله برقم  ٦/١١/١٩٥٣أد، تاريخ /٣٧٥٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٢٥ تعديل رقم -١
 »لس النسائي اللبنانيجالم«: للجمعية المسماة ١٨/٦/١٩٦٤أد تاريخ /٣٠٨

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » المجلس النسائي اللبناني« المسماة ةالجمعي  غايةالداخلية والبلديات علماً بتعديلأخذت وزارة 
   ١٨/٦/١٩٦٤أد تاريخ /٣٠٨ وتعديله برقم ٦/١١/١٩٥٣أد تاريخ /٣٧٥٣
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    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

  :غاية المجلس هي
  والتضامن بين الهيئات النسائيةالعمل في سبيل رقي المرأة وممارسة حقوقها وواجباتها وتقوية روح االتحاد .١

 دعم الجمعيات المنضمة اليه للوصول الى أهدافها .٢

 العمل لما فيه خير الفرد والمجتمع والمشاركة في الحياة العامة والسعي إليصال المرأة الى المواطنية الكاملة .٣

  إقامة وتوطيد العالقات مع الهيئات النسائية الدولية وخاصة في األقطار العربية .٤

  لى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةع
  : بدالً من
  ...في سبيل رقي المرأة ونقل حقوقها ودعم الجمعيات المنضمة الى هذه الجامعة إلخالعمل  .١

  عية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المر
  

أد /٢٤ وتعديله برقم ٢٩/٦/١٩٧٩أد، تاريخ /٦٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٧٣تعديل رقم  -٢
 »اإلرشاد الخيريةجمعية «: للجمعية المسماة ٢٤/٢/١٩٨١تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » شاد الخيريةجمعية اإلر« المسماة ةالجمعيغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٤/٢/١٩٨١أد تاريخ /٢٤ وتعديله برقم ٢٩/٦/١٩٧٩أد تاريخ /٦٤

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة واإلبتدائي  .١
 واألكاديمي والفنيوالمتوسط والثانوي 

 المساهمة في إنشاء مدارس ليلية .٢

التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والسينما والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة  .٣
 اإلسالمية والقانون اللبناني

 ...) عوز-  حرب- كوارث(تقديم المساعدات للمحتاجين  .٤

  في بيوتهمرعاية األيتام والطفولة وكفالتهم .٥

 المساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة .٦

 تأمين منح تعليمية .٧

 المساهمة في إنشاء مياتم .٨

 ...)خياطة، كمبيوتر، مهن حرة(القيام بدورات تأهيلية وتمكين المرأة  .٩

  تقديم قروض حسنة .١٠

  بعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و
  : بدالً من
تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة واإلبتدائي والمتوسط والثانوي ويحق للجمعية إنشاء مدارس  .١

 مجانية للتعليم اإلبتدائي

 إنشاء مدارس ليلية .٢
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ب وما إلى ذلك من الوسائل في حدود نما والكتيالتوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والس .٣
  الشريعة والقانون اللبناني

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

:  للجمعية المسماة٢٠/٧/١٩٦٥أد، تاريخ /٣٢٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٩٣تعديل رقم  -٣
 »بمؤسسة الصلي«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » مؤسسة الصليب« المسماة ةالجمعيسم وغاية ا أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٢٠/٧/١٩٦٥أد تاريخ /٣٢٥

  :وأصبح على الشكل التالي
    »Congrégation des Soeurs de la Croix, Franciscaines de la Croix du Libanجمعية راهبات الصليب، «: اسمها

  »مؤسسة الصليب«: بدالً من

  : غايتها
  :الغاية من تأسيس هذه الجمعية ممارسة أعمال الرحمة أهمها

 إيواء الكهنة العجزة .١

 العناية بالمرضى والعجزة والمقعدين .٢

 العناية بالعميان واأليتام وتربيتهم .٣

 الرسالة في المدارس .٤

تشفيات، ودور العجزة والمقعدين، وبيوت االستقبال والراحة، والمدارس، والمعاهد ولهذه الغاية انشأت الجمعية وتولت إدارة المس
 .الفنية أو المهنية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
ية باليتامى والمعوزين والمرضى على اختالف أمراضهم وبالعجز ممارسة أعمال الرحمة وإيواء الكهنة العاجزين والعنا .١

مام والمدارس والفروع الخاصة للعلوم المهنية يات والمأوى وبيوت الراحة واإلستجوالمقعدين والعناية بإدارة المستشف
  التي أنشأتها

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

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

  ا 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، طلباتيد في حال لم يتم تلبية الرجاء قبول اعتذارنا الشد(
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  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

    lb.org.crtda.www - org.lkdg.www :مواقع الكترونية
 
 

  


