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      ٢٠١٣ الثاينكانون /١١١العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  من مداخيل االسر لسداد الديون % ٥٥توقعات اقتصادية حذرة و: حاكم مصرف لبنان •

 % ٠.٦ إلى ٢٠١٢  الوطني في نمو الناتجراجعتو...  •

  ٢٠١٢نماء واالعمار عن تقدم االعمال في العام تقرير مجلس اال •

  مليار دوالر انفقت على الصرف الصحي دون طائل •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
 ٢٠١٣ وتطلعاتها لـ ٢٠١٢انجازات وزارة البيئة لعام  •

  سنة وبتكلفة نصف مليار دوالر٢٠ مليون شجرة حرجية خالل ٤٠مشروع لزراعة  •

 طوير االنتاج الزراعي في سهل بعلبك الممول ايطالياًاختتام مشروع ت •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  ! االحصاءات الصحية في لبنان متوفرة لكنها جزئية ومبعثرة •

   في المئة من الممرضات معنفات في لبنان بحسب دراسة الجامعة االميركية٦٢ •

  ي في حرار ـ عكار   ماليين دوالر النشاء مستشفى حكوم١٠ •

 ٢٠١٣احصاءات للضمان حول متوسط التقديمات للمستفيد الواحد في  •

 المجلس النيابي اللبناني يطلق الخطة الوطنية لحقوق االنسان •

   مشاريع لدعم الديمقراطية واالستقرار٣ مليون يورو من االتحاد االوروبي لـ ٢٢ •

 بلسالوضع البائس للسجناء الموقوفين في سجن القبة طرا •
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  ٢٢٠تكتل وطني جديد لحقوق الشخص المعوق لتفعيل القانون  •

 قروض ميسرة لالشخاص المعوقين من االسالمية للرعاية  •
 

  قضايا وشؤون فلسطينية
 ال يلتحقون بالتعليم الثانوي % ٥٠من االطفال الفلسطينيين يعانون سوء تغذية و% ١٣ •

   لبنان استطالع للرأي حول حق العمل لالجئين الفلسطينيين في •

  في التربية والشباب
  ألف ليرة منح شهرية من وزارة التربية لطالب المهني ٢٠٠ •

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

 مساعدات اجنبية لمؤسسات رسمية من جهات مختلفة •

  ومساعدات محلية لوزارة الدفاع •

 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •

 ت محليةمساعدات اهلية لجها •

  هيئات اهلية ومحلية٥مساعدات اميركية لـ  •

  مساعدتين من الوليد بن طالل لهيئتين اهليتين •

 مساعدة اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  
��#�ت 
)�' ا��زراء  

 تنمية •

 تربية وتعليم •

 استشفاء •

 تعويضات/ ضمان اجتماعي •

 دواء •

 حقـوق •

 حقوق ذوى االحتياجات الخاصة •

 جمعيات •

 طوائف/ جتمع مدنـيم •

 تقنيات المعلومات واالتصاالت •

 اقتصاد وتجارة •
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 �� ٢٠١٢ آ���ن ا�ول,+� "�* و(

 ٢٠١٢ كانون األولر شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ كانون األول شهر للعلم والخبر تعديل •

  

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

  كلية والقطاعية في التنمية ال

  من مداخيل االسر لسداد الديون % ٥٥حذرة واقتصادية توقعات : حاكم مصرف لبنان •
حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سالمه من أن أي تحرك بالفوائد يمس مالءة األسر اللبنانية، كاشفا أن مديونية هذه األسر مقارنة 

  . "هو معدل دقيق"و% ٥٥مع مداخيلها تصل الى 
هناك ضرورة قصوى "الى ان " االقتصاد واالعمال"واشار سالمة في ختام اعمال ملتقى لبنان االقتصادي الذي نظمته مجموعة 

 ان مصرف لبنان يدرس مؤكداً ،"للحفاظ على االستقرار النقدي والمالي، لكن لألسف أولويات الجهات السياسية في غير هذا المكان
 التسليفات الى القطاع الخاص ال سيما بعد استنفاد االحتياط االلزامي وهي تتركز لتنشيط التسليف للسكن لتحفيزمبادرات 

  .وللقطاعات االنتاجية والطاقة البديلة
الودائع في  متحدثا عن تطور إيجابي ،" حافظ على ثقة األسواق والمودعين قدان الوضع النقدي في لبنان"واضاف سالمة قائالً 

معتبراً أن ارتفاعها و ان معدالت الفوائد ستبقى مستقرة، ، مؤكداً%١٠هذا العام وكذلك ارتفعت التسليفات بنسبة % ٧ث ارتفعت حي
على حرص مصرف لبنان على عدم دخول البلد من سالمة  شدد ذلك ك.ممكن أن يحصل ألسباب ظرفية وليس ألسباب جوهرية

 يتسبب في ارتفاع نسبة الدين العام على الناتج  من شأنه ان على ارتفاع المديونية بماجديد في دوامة ارتفاع الفوائد وانعكاسها
  ."٢ و١الذي عملنا جاهدين خالل السنوات الماضية على خفضه وعقدت لهذه الغاية مؤتمرات باريس "المحلي و
، الفتاً الى أن النمو %٦  ل نسبتهمعد تضخم تسجيلمع % ٢في حدود ، قال سالمة انه ٢٠١٢ االقتصادي المسجل في  النمووحول

   .حزيران ألسباب لها عالقة بارتفاع وتيرة التوتر السياسي واألحداث األمنية التي شهدتها البالدشهر تراجع في الفترة ما بعد 
الستيراد رتفاع اال وذلك نتيجة، ٢٠١٢ أن يسجل ميزان المدفوعات عجزاً يفوق الملياري دوالر في  حاكم مصرف لبنان توقعذلكك

  .وانخفاض التصدير وليس جراء حركة األموال الخارجة من لبنان
 اًشفا ك،، خصوصاً أن الطلب الخارجي سيبقى في مستويات أدنى مما نريده٢٠١٣ ضرورة ارتفاع الطلب الداخلي في  سالمةوأكد

قطاع السكن والقطاعات اإلنتاجية عن أن المصرف المركزي يدرس بعض المبادرات التي يمكن أن يقوم فيها لتشجيع التسليف ل
   . مليارات دوالر٦ بلغت  في لبنانوقطاع الطاقة البديلة التي تشكل هدفاً استراتيجياً، خصوصاً أن الفاتورة النفطية

 كاشفاً انن السياسة المتبعة باستعمال االحتياط اإللزامي تعمل على توجيه القروض بشكل أساسي الى قروض إسكانية، اوأوضح 
  . ألف عائلة لبنانية استطاعت شراء مساكن من خالل التسهيالت المعطاة في هذا المجال١٠٠ك هنا
 أن المصرف  سالمةبالنسبة إلمكانية إتاحة المجال أمام الطبقات الشعبية تملّك شقق سكنية عبر القروض المدعومة، أكداما 

من خالل إنشاء مساكن شعبية مثل هكذا توجه يمكن ان يتم لى أن  الحفاظ على إمكانية اإليفاء، مشيراً ايشدد كثيراً علىالمركزي 
  . تحفيزية آلجال طويلة، وهذا ال يمكن أن يقوم به القطاع المصرفي، إنما الحكومةو بسيطة تسديداتكون فيها التمدروسة بطريقة 

  

 % ٠.٦ إلى ٢٠١٢  في الوطني نمو الناتجراجعتو...  •

منطقة الشرق  " عنوان تحت األول عن العالم العربي بالتعاون مع بنك بيبلوس،القتصادي تقريره اأطلق معهد التمويل الدولي
 ٢٠١١  للعامينومراجعات تحليلية اقتصاديةوالذي يتضمن توقعات  "األوسط وشمال أفريقيا عند نقطة التحول وقمة الغموض



 4 

التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط في  س لبلدان مجلس التعاون الخليجي، البلدان المصدرة للنفط خارج دول مجل٢٠١٢و
  .المنطقة

التعافي االقتصادي في لبنان يعتمد على تنفيذ اإلصالحات وإرساء االستقرار بالنسبة للبنان، اعتبر معهد التمويل الدولي ان 
 في المئة ١.٨ إلى تراجع النموبعد أن  ، في المئة٠.٦إلى   تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي هذا العاممتوقعاًالسياسي، 
  . ٢٠١٠ في المئة في العام ٧ من ٢٠١١في العام 
٪ في العام ٩.٥ إلى ٢٠١٠٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ٧.٥ من  المالي الحكوميالعجز  أن يتّسع المعهدتوقعكذلك 
 التباطؤ في نشاط البناء نتيجة  والضرائب على البنزين،بسبب االنخفاض في اإليرادات الضريبية، ال سيما ضرائب الملكية ٢٠١١

  .الماضي شباطشهر ٪ في ٥٠وخفض الضريبة على البنزين بنسبة 
االحتياط  مجموع مشيراً الى ان ،المصرفي سوف تبقى ضئيلة  سعر الصرف والقطاععلى استقرارأضاف التقرير أن المخاطر كما 
  مليار دوالر،١٣.٥ مليار دوالر أميركي واحتياطي الذهب الذي يقدر بـ٣٠ يبلغ الذي  العمالت األجنبية في مصرف لبنانمن

  . ٢٠١٠ الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للعام ان من حيث مقدارهما حجميتجاوز
  

  ٢٠١٢تقرير مجلس االنماء واالعمار عن تقدم االعمال في العام  •
 ونهاية ١٩٩٢ قيمة العقود الموقعة بين عام كشف فيه ان، ٢٠١٢ في العام أصدر مجلس االنماء واالعمار تقريراً عن تقدم األعمال

  .  مليارات دوالر٧.٤٠٢ نفذ منها مليارات دوالر، ١٠.٦٦٢ بلغت ٢٠١١العام 
 اتفاقات قروض صادق عليها مجلس النواب، واتفاقات قروض  فقد اخذت شكل لبرنامج إعادة االعمار،ةالتمويل المحققاما مصادر 
ليها الحكومة، واتفاقات هبات وضعت قيد التنفيذ بموجب مراسيم حكومية، حيث بلغت القيمة االجمالية للتمويل الخارجي وافقت ع
حسب أسعار الصرف المسجلة في نهاية العام ب مليارات دوالر أميركي ٩.٤، ما يوازي ٢٠١١ وحتى نهاية العام ١٩٩٢منذ العام 
  : ن مراجعة الوصلة التالية/ومصادر التمويل يمكنكم للمزيد من التفاصيل حول العقود .٢٠١١
9026/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

  مليار دوالر انفقت على الصرف الصحي دون طائل •
بالتعاون بين كل الجهات ي وضعت الت" اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحي"أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل 

  . المعنية المحلية والخارجية، وبموافقة مجلس الوزراء
 ليكون للبنان خطة واحدة ومسار واضح يسلكه الجميع، وصوال لمياه ان هذه االستراتيجية وضعت"وبالمناسبة، اكد باسيل على 

 بواجبه المادي تجاه مؤسساته وتقوم الدولة بواجبها البديهي مكررة تقينا شر التلوث ولكي نطبق مبدأ الملوث يدفع، فيقوم المواطن
 ألن مياه الصرف الصحي تتحول الى جوف أرضنا أو  جاءاطالق هذه االستراتيجية"ان : واضاف باسيل قائالً ".تجاه مواطنيها

 دون أن تكرر، وألن من السكان% ٦٥تساق الى عمق بحرنا وتلوث الجوف والسطح والبر والنهر، وألن الشبكات تغطي زهاء 
 دون أن انفاقه في هذا المجال المليار دوالر قد تم ان ما يفوق"كاشفاً ، "محطات التكرير تنتشر في الساحل دون أن تربط بالشبكات

  ". من الصرف الصحي% ٨ سوى الى تكرير  ذلكيؤدي
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  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

  ٢٠١٣تطلعاتها لـ  و٢٠١٢انجازات وزارة البيئة لعام  •
وقد  .ع االعالميين، في حوار مفتوح اجراه م٢٠١٢عرض وزير البيئة ناظم الخوري االنجازات التي حققتها وزارته خالل العام 

 ١٤حققت وزارة البيئة في العام المنصرم مجموعة واسعة من اإلنجازات تندرج ضمن : "افتتح الوزير الخوري الحوار قائالً
اإلجراءات التشريعية والتنظيمية، بناء القدرات، ونشاطات :  هيعناوين رئيسيةمكن تجميعها بدورها ضمن ثالث محوراً رئيسياً ي

 إعادة النظر بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات :ومنها ٢٠١٢  الوزارة للعام إنجازاتبعض ابرز  وعرض الوزير".التواصل
 مليون ليرة من اجل تأهيل المواقع في حال ١٥٠ و١٠٠ المصرفية الى حدود  رفع الكفاالت،وتعديله ورفعه الى مجلس الوزراء

   .إعداد وإصدار النصوص التنظيمية للصيد البريو ،ها، وموافقة مجلس الوزراء على النيابة العامة البيئيةيتمنّع مستثمر
، ولديها ماضينجازات وتقدم خالل العام ال البناء على ما حققته من إ٢٠١٣ العاموزارة البيئة ستواصل في ان "واكد الوزير على 

   ".٢٠١٢بالفعل مجموعة من المشاريع المقبلة التي ستنفذ، كما في العام 
 من خالل إشراك الجهات المعنية في ٢٠١٣لتعزيز التواصل في قررت وزارة البيئة إطالق جهودها : " قائال الحواروختم الخوري

سيتم التوجه إلى الصحافيين، كونهم يشكلون السلطة الرابعة ويكونون " ، افاد الخوري انهوفي هذا اإلطار. "تحقيق مهمتها البيئية
سواء (كذلك سيتم التوجه إلى الشباب و ،الرأي العام من اجل تقديم مقاالت تسلط الضوء على حلول ايجابية وبناءة للقضايا البيئية

 من اجل انتاج أعمال فنية ومسابقات وكليبات تركز على وجوب ،تقبل يمثلون جيل المسالنهم، )تالميذ المدارس أو طالب الجامعات
  ".حماية البيئة

  

   وبتكلفة نصف مليار دوالر سنة٢٠ مليون شجرة حرجية خالل ٤٠مشروع لزراعة  •
  إلى زيادة مساحة الغابات ويهدفدوالر  مليون٤٨٧ مليون شجرة حرجية تبلغ تكلفته ٤٠اطلقت وزارة الزراعة مشروع لزراعة 

وسيجري .  من ضمن البرنامج الوطني للتحريج ألف هكتار عن المساحة الحالية، وذلك٧٠اللبنانية  من المساحة الكلية لألراضي
   :تنفيذ المشروع الجديد على ثالثة مستويات

 في تحديد المال، مما يساعد حماية الغابات من خالل ترسيم وتحديد جميع أراضي غابات الدولة، بالتعاون مع وزارة :والا-
كذلك الحماية الصارمة من الرعي والوقاية . للرعي أو للتحريج أو الحماية وتصنيف الغابات وفقا لذلك، من أجل إدارة متكاملة، أو

تبلغ مساحة المناطق  واعتماد خطة متكاملة إلدارة الغابات، إذ. عبر خطة إلدارة الغابات من أجل ضمان نموها من الحرائق
  .الغابات الموجودة  آالف هكتار من أصل١٠ عليها وإدارتها وتنميتها المتوجب المحافظة

أي األراضي المغطاة بأشجار، لكن ال تملك خصائص الغابات  إعادة تأهيل وتحريج وتنمية األراضي الحرجية األخرى،: ثانياً -
هكتار من األراضي   ألف٢٠رة تبلغ علماً أن المساحة المقد(ضمن ملكيات الدولة أو المشاعات  من حيث الكثافة واالرتفاع،

كما ). المساحة المتوقع خسارتها خالل فترة العشرين عاما  ألف هكتار، بهدف تعويض٧٠الحرجية األخرى تضاف إلى مساحة الـ
تحسين  تتضمنوالمستوى، وضع خطة لإلدارة تتماشى مع الظروف الفعلية لألراضي الحرجية األخرى  يلحظ المشروع على هذا

  .خالل إعادة التحريج راضي من خالل التشحيل والحماية من الرعي، وزيادة كثافة األشجار منهذه األ
زراعة األشجار الحرجية في األراضي الجرداء مع تأمين استدامتها  التشجير ضمن أمالك الدولة والمشاعات، وهي عملية: ثالثاً -

جديدة، وتشجير  من خالل تأهيل مشاتل الوزارة، وإنشاء مشاتلفي المستقبل، مما يتطلب إنتاج غراس  وحمايتها لتشكل غابات
 ألف ٧٠وتقدر المناطق المناسبة للتشجير بحوالي . وصيانتها المواقع في األراضي القابلة للتشجير، وحماية المواقع المعاد تشجيرها

الكلية لألراضي   في المئة من المساحة٩ أن المساحة اإلجمالية المقررة للتدخل هي ،ويلحظ المشروع .هكتار من األراضي البور
  ). ألف هكتار٩٠ما يعادل (اللبنانية 
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وتشمل إنشاء البنية التحتية، وتدريب الكادر   وهي ما قبل البدء بالعمل الميداني،،األولى:  على مرحلتينويقضي المشروع بالتنفيذ
 ،الثانيةو .يبدأ في نهاية السنة الثانية ني في التحريجالعمل الميدا وإلى أربع سنوات، البشري، وتتطلب هذه المرحلة من سنتين

سنة، وتشمل الدراسات الميدانية، وتنفيذ خطط إلدارة  ٢٠ إلى ١٢مرحلة العمل الميداني في الغابات واألحراج، وتمتد على فترة 
  . هكتار في السنة٣٥٠٠األخرى، والتحريج لـ ألف هكتار من األراضي الحرجية

إلطالق العمل  الكلفة التقريبية:  ألف دوالر، موزعة على النحو اآلتي٣٥ مليونا و٤٨٧ فقد قدرت بـتكلفة المشروع أما 
بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارات األشغال العامة والنقل   ألف دوالر، واإلدارة المنفذة موزعة٣٥بالمشروع، ثالثة ماليين و
وإعالنات، وتدريب،   سيارة، وتحديد الملكيات، وإقامة مؤتمرات٣٠الصيد، و مركزا لألحراج و٣٠تأهيل  والمال والدفاع، وتتضمن
 سنة ٢٠أي الكلفة االجمالية في ( ألف دوالر ٢٠٠وعشرين مليونا و فيما تقدر الكلفة التقريبية السنوية باثنين. وتأهيل مشاتل حرجية

 ٢٠أي الكلفة االجمالية في  انة وإعادة تأهيل ألف هكتار، يضاف إلى هذا المبلغ، مليونا دوالر سنويا للصي)دوالر  مليون٤٤٤: هي
  . مليون دوالر٤٠  هيسنة
 

  اختتام مشروع تطوير االنتاج الزراعي في سهل بعلبك الممول ايطالياً
اختتمت الجمعية اللبنانية للزراعة الحضرية مشروع تطوير وتحسين االنتاج الزراعي، ضمن برنامج تنمية سهل بعلبك، الممول من 

  . المكتب االيطالي بالتعاون مع بلدية بعلبك
إننا كمجموعة متخصصة لم ولن نبخل على أهلنا في تقديم النصح : "ئالً قا، المهندس عمر صلح،رئيس الجمعيةوبالمناسبة، صرح 

منتوجات الوواإلرشاد في المجال الزراعي والعلمي، ونعمل من أجل إقامة معرض دائم لتصريف اإلنتاج المحلي للمزارعين 
  ".الحرفية

 تحويل مياه الصرف الصحي إلى منها تنفيذها، تم  الى مجموعة من المشاريع التيرئيس بلدية بعلبك هاشم عثمانمن جهته، اشار 
 لحفر بئرين إرتوازيين ان البلدية تتعاون مع الجمعية ري بساتين بعلبك بمياه نقية ونظيفة، وانجازمحطة التكرير في بلدة إيعات، 

  .ستكمال قنوات الري وصوال إلى مشارف إيعاتوايين في بساتين بعلبك، إضاف
  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

  ! االحصاءات الصحية في لبنان متوفرة لكنها جزئية ومبعثرة •
حة ومنظمة الصحة العالمية  بالتعاون مع وزارة الص جامعة القديس يوسففيأطلق معهد اإلدارة الصحية والرعاية اإلجتماعية 

 التقرير،  هذايشكّل. ، الطبعة الثانية من التقرير الوطني عن اإلحصاءات الصحية في لبنانوبدعم من مجلس البحوث في الجامعة
عدد :  االساسية مثل مؤشرات الصحة العامةحول الكثير من  احصائياً، مرجعا٢٠٠٤ًاألولى في العام  الذي صدرت نسخته

  . البشرية، محددات الصحة مثل الفقر، البيئة، واليد العاملة وغيرها انتشار األمراض، البنى التحتية، المواردالوفيات، 
مقولة عدم وجود إحصائيات صحية في "أن  منسقة المشروع الدكتورة ميشيل قصرملّي أسمر، إلىوبمناسبة اطالق التقرير، اشارت 

يوجد  في المقابل،.  انتشار األمراض والجهاز الصحي والموارد البشريةحول لبحوثلبنان غير دقيقة، إذ تتوافر الدراسات وا
 غياب مرجعية واحدة وموحدة في  في  والموزعة بين وزارات ومؤسسات عدةالمجزأة  حقيقية في الوصول الى تلك االرقامصعوبة

  . "البلد
لمراجعة صحية اللبنانية، وبانشاء وحدة تحقق وتقويم البحوث ال ضرورة توحيد المعايير والمؤشرات في"بـ  قصرمليواوصت

 جميع المهتمين تمكّنالقطاعات الصحية في سبيل توفير الدراسات اإلحصائية بطريقة موحدة   الدراسات ودقتها، وبمكننةارقام
  ". عليها  اإلطالع منوالمعنيين
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 الوضع الصحي العام في البلد، حصاءات للتعرف علىاهمية جمع اال الى الدكتور وليد الخوريمن جهته، اشار مدير المعهد 
والبحوث اإلحصائية  إنشاء مرصد موحد لجميع الدراسات"  عن امله في الخوريعبر كما. الفعالة وضع السياسات الصحيةلو

 في الوقاية من حها ومدى نجاأثر حمالت التوعيةقياس وعلى سبيل المثال،   يلبي الحاجة إلى معرفة،،التحليلية الصحية في لبنان
  األمانشبكة انتشارها، أو أثر تطبيق بعض القوانين مثل منع التدخين في األماكن المغلقة، أو وضع  معدلخفضاألمراض و

  ."الصحي او االجتماعي
 من ٢٠٠٧ و٢٠٠٠بين العامين ، انخفض) دون الخمس سنوات(لوفيات األطفال في لبنان  المعدل السنويوقد جاء في التقرير ان 

تغيرات كبيرة في السنوات   يسجل معدل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب،، فيمااأللفب ١٨.٣إلى  األلفب ٣٣
 عدد قد تجاوزعدد حاملي الفيروس وان . ٢٠٠٩طفيف في العام  ، وانخفاض٢٠٠٨األربع الماضية، مع ارتفاع ضئيل في العام 

  عدد حاملي بطاقة اإلعاقة التي تصدرها وزارة الشؤونكذلك بين التقرير ارتفاع.  المتقدمةمراحله المصابين بمرض السيدا في

 نسبة اليد العاملة فوق الخامسة عشرة ارتفاعو ،٢٠١١، إلى نحو ثمانين ألفا في العام ١٩٩٦االجتماعية من عشرة آالف في العام 
وفي . %٢٦نسبة  من اليد العاملة والنساء% ٧٤ ون يشكلرجال، وان ال٢٠٠٩ و٢٠٠٤العامين  بين% ٤٨ إلى ٤٤من العمر من 

 في سجون لبنان أطباء، وطبيبين ضابطين  ممرضا أو ممرضة، وستة٢٦ االحصاءات االخرى التي يوفرها التقرير، توفر
في مجال اخر، و. %.٥٣النساء في لبنان   عند٢٠٠٩ معدل استخدام وسائل منع الحمل في العام ، وبلوغ)باستثناء سجن روميه(

 منهم إلى% ٩٥ ويفتقر منهم أمراضا مزمنة، ١٤٤٣٣٣ ألفا، يعاني ٢٨٠و  ألفا٢٦٠ عدد الالجئين الفلسطينيين بين قدر التقرير

 :التالية  المواقععبرلإلحصائيات الصحية في لبنان  تحميل التقرير الوطنين / للمزيد من االحصاءات، يمكنكم.التأمين الصحي

lb .edu.usj.igsps.www و int.who.emro.leb.www و lb.gov.moph.www  
  

   في المئة من الممرضات معنفات في لبنان بحسب دراسة الجامعة االميركية٦٢ •
% ١٠ لإلساءة اللفظية، ون/ لبنان يتعرضونات/من ممرضي% ٦٢امعة األميركية في بيروت أن اظهرت دراسة أعدتها الج

   .العمل للعنف الجسدي في أماكن ن/ يتعرضونن/منهم
ارتكزت التي  التي مولتها منظمة الصحة العالمية في لبنان ومجلس االبحاث في الجامعة االميركية في بيروت، ووأشارت الدراسة

 ن الدراسة، أشارن شملتهاللواتيمن الممرضات % ٣١.٧أن لى ،  ممرضة عاملة في أرجاء لبنان٥٩٣مع ء اجري على استقصا
 مستويات عالية من اإلنهاك النفسي ين أبدنمنه% ٥٤وبينت أن . ن مترددن إنهنمنه% ٢٢.٣ ت العمل، فيما قالنالى احتمال تركه

 تالمرضى من شخصيتهم وعدم القدرة على التعاطف معهم، فيما أبد عالمات تجريد نمنه% ٢٨.٨والعاطفي، وظهرت على 
  .مستويات متدنية بالنسبة الى اإلنجاز الشخصي% ٢٤.١
 أن أكثر اإلساءات الكالمية انتشاراً هي بين أعضاء الكادر الطبي واإلداري، ما يكشف عن مستوى مرتفع  ايضاً، الدراسةوبينت

كما أظهرت أن المرضى وعائالتهم هم أيضاً مصدر لهذه اإلساءات، بخاصة حين . ملمن الصراع بين الموظفين في مكان الع
 فمصدره الرئيس خارج مكان العمل ،أما العنف الجسدي. يشعرون بأن الممرضين والممرضات ال يهتمون كفاية بمرضاهم

  .نالرئيسيووالمرضى وعائالتهم هم المسببون 
  

   حرار ـ عكار   ماليين دوالر النشاء مستشفى حكومي في١٠ •
رجل االعمال االماراتي السيد خلف تستعد بلدة حرار في قضاء عكار الفتتاح اول مستشفى في منطقة جرد القيطع، الذي موله 

ستزود المستشفى   باعمال التجهيز التي يفترض ان تنجز قريباً حيثالسيد حبتور تكفل كذلك . ماليين دوالر٦ بمقدار الحبتور،
  .  ماليين دوالر أميركي٤  الى التجهيزعلى ان تصل قيمةفق ارقى المعايير الصحية الدولية أحدث المعدات وب
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وقسم طوارىء   سريراً، وهي مجهزة بغرفتي عمليات ومختبرات دم وأشعة٦٧ طبقات تتسع لنحو ٦ من  مستشفى الحبتوريتألف
ت الخارجية، باالضافة الى المطابخ وغرف الغسيل للعيادا  كما ان هناك قسماً خاصاً،وعناية مركزة وقسم آخر لغسل الكلى

 ات/ موظفين١٠المقرر ان يتألف طاقم المستشفى من   بمولدين للطاقة الكهربائية، ومن المستشفى تم تجهيزوقد .والبرادات
  .  اطباء وممرضين وعمالات باالضافة الى/اداريين

  

  ٢٠١٣احصاءات للضمان حول متوسط التقديمات للمستفيد الواحد في  •
 لكل من فرع ٢٠١٣المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي دراسة حول متوسط التقديمات المتوقعة للعام اصدرت 

 الى ان متوسط التقديمات للمستفيد الواحد سنوياً في القطاع الخاص تبلغ فيهاالمرض واالمومة وفرع التعويضات العائلية، اشارت 
 ليرة، ليرتفع هذا المتوسط لدى ٥٠٠ ألفاً و٥٥غ متوسط قيمة التعويضات العائلية للمضمون الواحد شهرياً  الف ليرة، فيما يبل٥٩٣

  . الف ليرة لدى فئة السائقين غير المالكين٨٧ ليرة، والى ٢٩٩ ألفاً و٧١فئة السائقين المالكين الى 
  

  المجلس النيابي اللبناني يطلق الخطة الوطنية لحقوق االنسان •
مجلس النيابي اللبناني مشروع الخطة الوطنية لحقوق االنسان وذلك عشية مناسبة االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي اطلق ال

لجنة حقوق اإلنسان كمرجعية في وضع الخطة كال من احكام الدستور، واعتمدت . يصادف في الرابع عشر من كانون االول
االول، عرضت فيه منهجية :  وغيرها، كما تضمنت قسمينالمعاهدات ذات الصلةواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقات و

 ٢١والثاني، فمخصص للمواضيع الـ . اعداد الخطة الوطنية اضافة الى استعراض لمسائل عامة تتعلق بمعايير حقوق االنسان
  : للمزيد من التفاصيل حول الخطة يرجى مراجعة الوصلة التالية. المعتبرة ذات اولوية

9027/node/ar/org.lkdg.www://http 

  

  مشاريع لدعم الديمقراطية واالستقرار٣ لـ  من االتحاد االوروبي مليون يورو٢٢ •

ماية حقوق اإلنسان، ح في مجاالت  لدعم اإلصالحات الديموقراطية واالستقرار في لبنان تهدف االتحاد األوروبي ثالثة برامجاطلق
  :  مليون يورو، وموزعة كاآلتي٢٢بقيمة اجمالية مقدارها اإلصالح االنتخابي، االستقرار االجتماعي 

   في تحسين سجل حقوق اإلنسان في لبنان لدعم جهود الطرفين للمجتمع المدني واإلدارة العامةقدمت ماليين يورو ١٠ -
  لنظام االنتخابيصالح اا  الستكمال برنامج ماليين يورو٦ -
  .  ماليين يورو لتحسين البنية التحتية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين٦ -
  

  الوضع البائس للسجناء الموقوفين في سجن القبة طرابلس •
عرض مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب نتائج المسح الشامل للوضع القانوني للسجناء الموقوفين في سجن القبة 

من الموقوفين بقضايا جناحية تجاوز توقيفهم مدة % ٦٦ان وبين المسح . الذي اجراه المركز بالتعاون مع وزارة العدلطرابلس 
% ٣٦بالنسبة للموقوفين بقضايا جنائية، فقد أظهر المسح ان  اما .من الفئة نفسها تجاوز توقيفهم مدة أربعة أشهر% ٤٢شهرين و

تجاوزت مدة توقيفهم السنة بجرم غير مستثنى % ٨تجاوزت مدة توقيفهم السنة، و% ١٤ ومنهم تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر،
من % ٢٥ اشار المسح الى ان كذلك، .من الحد االقصى، وكلها حاالت تخطت مدة التوقيف فيها الحد االقصى للتوقيف االحتياطي

من الموقوفين عن تعرضهم للتعذيب في فترة % ٣٣ صرح كما . إلى أي جلسة منذ توقيفهم مطلقاًالموقوفين لم يتم استدعاؤهم
 من التعذيب تشمل مختلفة  تحدد أنواعاًالتيتفاقية مناهضة التعذيب  ال١٩٩٦في  على الرغم من انضمام لبنانالتحقيق األولي، 

  .التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية والمهينة أيضاً
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أوضاع السجون في ان  ج المسح الشامل، اكدت رئيسة ريستارت سوزان جبوروخالل الطاولة المستديرة التي نظمت لعرض نتائ
يشغل هؤالء ،  نزيال٣٥٠ًللسجن ال تتعدى  بينما السعة الفعلية نزيالً في سجن القبة، ٨٣٠، مشيرةً الى وجود تليق باإلنسان لبنان ال

 السجن  فرش رطبة، ويتناوبون على النوم بسبب اكتظاظ ينامون على،سجيناً أحياناً  خلية، حيث يقيم في الخلية الواحدة سبعون١٦
الى الغرف التي تضم في داخلها المراحيض وحيث الخصوصية نور الشمس والهواء وحيث ال يدخل  ، رطوبة مرتفعةالذي تسوده

  . معدومة
  

  ٢٢٠تكتل وطني جديد لحقوق الشخص المعوق لتفعيل القانون  •
بمناسبة اليوم العالمي للشخص  وذلك "التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق " فاعورالشؤون االجتماعية وائل أبواطلق وزير 

 في دفع مسيرة حقوق المعوق وكرامته، الفتا ، الذي يرأسه رئيف الشويري،وأمل أبو فاعور في أن يساهم التكتل الجديد .المعوق
 ى معوق، إلى ذوي الحاجات الخاصة، لكن لألسف لم يتطور األمر يتجاوز األلفاظ والتعابير التي تطورت من كلمة معاق إل"إلى أن

ع على بعض القوانين العالقة، التي كانت وضعت سابقا رئيس الجمهورية أبلغه أنّه سيوقّ"، كاشفاً أن "التعاطي مع هذه القضية
  ."وجرى تجميدها

 السعي تتركز علىت التي تعنى بشؤون المعوقين، من جهته، أكد الشويري أن أهداف التكتل، التابع لمكتب التنسيق الدائم للمؤسسا
  .ةعاق، وتفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتمكينها من أداء دورها كمرجعية تقريرية لقضايا اال٢٢٠لتطبيق القانون 

الكبيرة  ستشفيات، السيماغالبية الم" إلى أن ، ابراهيم عبد اهللا،للتكتل المنسق العامة، اشار /بدوره، وحول الواقع العالمي للمعوقو
غالبية المؤسسات العامة والخاصة، غير "أن  ، الفتاً إلى" ترفض استقبال األشخاص المعوقين من حملة بطاقة اإلعاقة ال تزالمنها،

أدنى خطة النهوض بالجامعة اللبنانية أقرت من دون تطبيق "ن افاد عبد اهللا اكذلك ". مؤهلة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة اليها
فان الواقع  على صعيد العمل،، مضيفاً انه "عليها القانون، والتي تمكن ذوي اإلعاقة من الدراسة في الجامعة المعايير التي ينص

 عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان ما يقارب المائة  يبلغ مجموع التقديرات الواقعيةواوضح عبد اهللا انه بحسب. مزري ايضاً
 ٨٤٠٠٠أصدرت وزارة الشؤون اإلجتماعية ما يزيد على وقد  . بالمئة من عدد سكان لبنان٤,٥بة تقارب وخمسين الف، أي بنس

 ٢٢٦ منهم ) عاما٦٤و ١٨أي ما بين (في عمر العمل بطاقة منها على اشخاص  ٤٦٤٠٠ وزعتبطاقة معوق لتاريخ اليوم، 
 بالمئة في القطاع العام، ما ١٠ بالمئة في القطاع الخاص و٤٠ بالمئة منهم يعمل بشكل مستقل و٥٠. ) بالمئة٢٢أي (، ة فقط/معوق

 المئة، كما يعني ان رب العمل األكبر في هذا البلد، أي القطاع ٧٨يعني ان نسبة البطالة في أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة تقارب 
  . العام، هو أول المقصرين والمخالفين في تطبيق القانون

  

  ن االسالمية للرعاية قروض ميسرة لالشخاص المعوقين م •
وقع اتحاد المقعدين اللبنانيين مع جمعية الرعاية التابعة لمؤسسات الهيئة االسالمية للرعاية بروتوكوالً للتعاون المشترك، يهدف الى 

سالمية تحقيق التمكين االقتصادي لالشخاص المعوقين في سوق العمل، واالفادة من برنامج القروض الميسرة الذي تنفذه الهيئة اال
  . ١٩٩٨للرعاية مند العام 

  االتفاقية، المساهمة في دمج األشخاص هذهمن شأن توقيع"إلى أنه وبالمناسبة، اشار رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين، حسن مروة، 

ي يضم نحو االتحاد، الذ  سياسةعن كما قدم مروة شرحاً".  إلى الفرص التي تجعل منهم أشخاصاً منتجينن/المعوقين وتوجيههم
اضافة التي تهتم بالتأهيل المهني لمنتسبيها الطالب،  لخدمات ضمن اإلمكانيات المحدودةل همكيفية تقديم وعرض ل منتسب،١٢٠٠

. وذلك بتنظيم برامج تناسب حاجاتهم ،الطالب المعوقينستقبال السواء الرسمية منها أو الخاصة، الى سعي االتحاد مع المهنيات 
جسدياً،  ، الذي ينص على تجهيز المدارس الستقبال األشخاص المعوقين٢٢٠/٢٠٠٠على تفعيل قانون   العملواكد مروة ايضاً،

  . ثالثة في المئة منهم، من نسبة موظفيها وتأمين وظائف لألشخاص المعوقين في المؤسسات، التي يلزمها القانون بتوظيف
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التي تعمل على االستفادة من طاقات جميع أفراد   االتفاقية هذهبأهميةمجذوب، من جهته، نوه المدير التنفيذي للهيئة االسالمية مطاع 
 إمكانية حصول أي شخص معوق تتوفر فيه شروط االتفاقية على قرض ميسر من"معلناً عن  المجتمع، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة،

  . "هيئته
  

  قضايا وشؤون فلسطينية

  ال يلتحقون بالتعليم الثانوي % ٥٠ية ومن االطفال الفلسطينيين يعانون سوء تغذ% ١٣ •
الدراسة اإلستقصائية العنقودية "النسخة الرابعة من  ،"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" بالتعاون مع "اليونيسف"أطلقت منظمة 

 الدراسة، التي وتبين. ، التي ترسم صورة واضحة لواقع األطفال الفلسطينيين الالجئين في مخيمات لبنان"المتعددة المؤشرات
من األطفال الفلسطينيين يعانون من سوء تغذية مزمن % ١٣ أسرة توزعت على خمس مناطق لبنانية، أن ٥١٩٠اعتمدت عينة من 
منهم ال % ٤أظهرت أن نصف األطفال فقط، في سن المدرسة الثانوية، يلتحقون بالمدارس الثانوية بينما ، كما قياساً إلى أعمارهم

 الفوارق اإلجتماعية واالقتصادية أساسية عند مقارنة مؤشرات تنمية وتخلص الدراسة الى ان.  إلى المدرسة االبتدائيةيذهبون إطالقاً
من المجتمع % ٤٠، التي تمثل ذات الدخل المتوسط والمرتفعمن األطفال الذين يعيشون في األسر % ٦٢األطفال، إذ أن 

كما .  فقيرة التي تعتبرمن األسر% ٦٠في الـ % ٥٤ما ينخفض هذا الرقم إلى الفلسطيني، يكملون مرحلة ما قبل المدرسة، بين
عند رب األسرة % ٧٣ الدراسة أن التعليم يمثل شرطاً حيوياً لمكافحة الفقر، إذ تؤكد المؤشرات أن نسبة الفقر تصل إلى استنتجت

  .  المرحلة االبتدائية وما بعدهاعند اتمام رب األسرة% ٦٠.٥الذي حصل على مستوى تعليمي منخفض، وتنخفض إلى 
  

  استطالع للرأي حول حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان  •
التي " حق العمل"في الجامعة االميركية في بيروت بالتعاون مع حملة " معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"نظم 

وقد عرضت خالل الندوة دراسة اعدتها ". الفلسطينيين في لبنان في العملحق "ندوة بعنوان " جمعية النجدة االجتماعية"اطلقتها 
ن /ات وتجنيسهم/ات مع توطين الفلسطينيين/من اللبنانيين% ١٣أن واظهرت  شخصاً، ٤٥٠شملت الدكتورة سوسن عبد الرحيم 

من % ٧٠وط، فيما صرح مع إعطاء الفلسطينيين الحق في العمل من دون شر% ٢٦ن، و/ن حقوقهم/ات وإعطائهم/كلبنانيين
مع أن يتمتّع % ٨٩ات، و/ن فيها اللبنانيين/اات بالعمل في وظائف على ان ال ينافسو/ن مع السماح للفلسطينيين/ات أنهم/المواطنين

و كذلك، كشفت الدراسة أن معدل البطالة في الوسط الفلسطيني يبلغ نح. ات بالمقومات التي تضمن لهم العيش بكرامة/الفلسطينيون
، وأن النساء الفلسطينيات يحصلن على األجور األكثر %٦، أي أكثر بقليل من معدل البطالة في الوسط اللبناني الذي يسجل %٨

  .تدنّياً
  

  في التربية والشباب

   ألف ليرة منح شهرية من وزارة التربية لطالب المهني ٢٠٠ •
للطالب المنتسبين إلى التعليم ، مئتا ألف ليرة لبنانية مقدارها هرية تخصيص منح دراسية ش عنوالتعليم العالي وزير التربيةأعلن 
  . والفنية على اختالف مستوياتها والتقني أو الوافدين إليه من التعليم العام الحائزين الشهادات الرسمية االكاديمية المهني

الدراسي المقبل، على أن   المنحة تبدأ في العام هذهة من أن اإلفاد، أحمد دياب،العام للتعليم المهني والتقني أوضح المديروبالمناسبة، 
، وتستمر طيلة فترة الدراسة، أي ثالث ..)كهرباء صناعي كهرباء، ميكانيك،(طالب في االختصاصات الصناعية لتُخصص ل

  .  على عشرين١٢المحافظة على معدل عالمات ال يقل عن   في الحائز على المنحةسنوات، شرط أن يستمر
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 يحددها وزير التربية والتعليم العالي، وفقا للحاجات الفعلية  ستشمل المناطق كلها على ان  إلى أن االختصاصاتدياب وأشار

 دياب أكدكما . جمعيات الصناعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع نقابات القطاعات اإلنتاجية وبالتعاون معو
للتشديد على مزاولة  عن وجود مشروع قانون يتم اإلعداد له كاشفاً آالف طالب، نحو ستة  أن الدفعة األولى ستشملعلى

  .والطبوغراف بحيث ال يحق ألحد ممارسة العمل من دون شهادة مهنية كما هو حاصل في مهنتي التمريض ،االختصاصات المهنية
  

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

  من جهات مختلفةمساعدات اجنبية لمؤسسات رسمية  •
   مليون دوالر اميركي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع٢:  البنك الدولي لوزارة الشؤون االجتماعية-
 ألف دوالر اميركي العداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ٦٣٠:  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للحكومة اللبنانية-

  ميغاوات  ١٥٠٠لمشروع توليد كهرباء بقدرة 
 ألف دوالر اميركي لتنفيذ اشغال تأهيل وترميم ٥٠٠:  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لوزارة التربية والتعليم العالي-

  مدرستين رسميتين في بلدة معركة
مج االمم المتحدة  ألف يورو لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان عبر برنا٢٩٦:  الحكومة االيطالية لرئاسة مجلس الوزراء-

  االنمائي 
 مليون ليرة لبنانية ١٦٣ سيارات تقدر قيمتها بـ ٣:  سفارة الواليات المتحدة االميركية في بيروت لوزارة الداخلية والبلديات-

  للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
الصندوق " مليون ليرة لبنانية لخدمة ٤٤ا نحو سيارة واحدة قيمته:  الوكالة االلمانية للتعاون الدولي لمجلس االنماء واالعمار-

   ألماني- وهو مشروع مشترك لبناني " البيئي للبنان
 ألف يورو لزوم المشروع ١٤معدات اعمال خشبية قيمتها نحو :  الوكالة االلمانية للتعاون الدولي لوزارة التربية والتعليم العالي-

  " تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم": اللبناني ـ االلماني المشترك الذي يحمل عنوان
ثالث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين ـ قضاء الكورة للمساهمة في :  لوزارة الثقافةArcheoAct جمعية -

  تعريف الزائرين على الموقع 
  

  ومساعدات محلية لوزارة الدفاع •
 سيارة جيب نوع نيسان باترول وآليتين صحيتين نوع شفروليه ١١: مؤقتة في لبنان لوزارة الدفاع الوطني قوات االمم المتحدة ال-

   ألف دوالر اميركي للجيش١٩٥تقدر قيمتهم بحوالي 
   ألف دوالر اميركي للجيش٢٤سيارة فان تقدر قيمتها بحوالي :  شركة رسامني يونس لوزارة الدفاع الوطني-
 ألف دوالر ١٦طقم كامل من لوازم جنزير ناقلة جند تقدر قيمتها بحوالي : نية لوزارة الدفاع الوطني اليوناVIPPON شركة -

  اميركي للجيش
   مليون ليرة لبنانية للجيش ١٥آلة طبية لفحص الدم تقدر قيمتها بحوالي :  لوزارة الدفاع الوطنيBIOTECK S.A.L شركة -
اربع عربات كهربائية متحركة للمعوقين تقدر قيمتها : لوزارة الدفاع الوطني" را سويس–تجمع من اجل لبنان " طوني سعد رئيس -

   مليون ليرة لبنانية للجيش ١٨بحوالي 
   ألف دوال اميركي للجيش١٢جيب تقدر قيمته بحوالي :  حسين حمدان لوزارة الدفاع الوطني-
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  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •
 االحتياجات  لتلبية ماليين يورو١٠ مليون يورو، مقسمة بين ١٤.٥: اثة النازحين السوريين والفلسطينيين االتحاد االوروبي الغ-

،  بأعداد كبيرةنازحينالمتوسطة والطويلة األجل لالجئين السوريين والجماعات اللبنانية المستضيفة في المناطق التي يتركز فيها ال
   من سوريا إلى لبناننزحواجئين الفلسطينيين الذين الحتياجات الفورية لالل ماليين يورو ٤.٥و
ة من ابناء النازحين / آالف تلميذ٣رعاية :  هيئة االغاثة االسالمية العالمية في المملكة العربية السعودية لجمعية التربية االسالمية-

  السوريين
   للمواطنين السوريين النازحين الى لبنانمواد عينية مخصصة كمساعدات:  جمهورية الصين الشعبية للهيئة العليا لالغاثة-
ابتكار وتطوير " ألف يورو لتطبيق مشروع ٩٠٠:  برنامج تامبوس التابع لالتحاد االوروبي للجامعة االميركية في بيروت-

  شراكات بين االكاديميا والصناعة عبر ادارة بحثية فاعلة في لبنان
  تجهيز مركز المتن الصحي التابع له: طي اللبناني الجمهورية االسالمية االيرانية للحزب الديمقرا-
 اآلت محمولة لغسل ١٠ سرير ميكانيكي، ١٠٠:  اتحاد جمعيات الجبة بشري الخيرية في استراليا لمستشفى بشري الحكومي-

   خزانة ووحدة عناية متكاملة٢٠ آلة لغرف العناية، ١٥الكلي، 
 منحة لطالب تقدموا بطلبات عبر وزارة الشؤون ١٢٥: من ذوي الدخل المحدودللطالب " اجنفد" برنامج الخليج العربي للتنمية -

   مشروع االسر االكثر فقراً -االجتماعية 
  بناء بحيرة مخصصة للري الزراعي في جرود الديمان:  البنك الدولي للمشروع االخضر-
   الصنائع ـ بيروتاعادة تأهيل حديقة الرئيس رينه معوض في منطقة:  لبلدية بيروتAzadea مؤسسة -
 شوال من االسمدة العضوية الزراعية الطبيعية ٦٠٠توزيع اكثر من :  مجلس االعمال اللبناني الصيني لمزارعي منطقة الشوف-

  بالتعاون مع جمعية البيت اللبناني وسوكلين
  بناء محطة كهرباء في المخيم :  المجلس النروجي لفلسطينيي مخيم الرشيدية-
  تقديم سيارة وتجهيزات صناعية:  راشيا-في المحيدثة " نجمة الصبح"بنان في موناكو لتعاونية  جمعية اصدقاء ل-
 ومعدات موسيقية  لألطفال المريحاألثاثتجهيز المركز ب:  شركة بيبسيكو لمركز سرطان االطفال التابع لمستشفى سان جود-

  ، كالبيانو والغيتار والفلوت والدربكة والبونغو ومجموعة شاملة وغنية من أدوات الفن وادوات فنية
  دعم مشروع اكاديمية حقوق المرأة التابع للجمعية في البقاع:  السفارة الهولندية للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب-
  "اجادراج االندم"دعم مشروع :  مكتب التعاون االيطالي لمؤسسة الصفدي-
  

  مساعدات اهلية لجهات محلية •
انشاء مركز لرعاية المسنين في بلدة مشغرة : ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك لبلدة مشغرة البقاعية -

  clé de la patienceبالتعاون مع جمعية " بيت مريم"البقاعية اطلق عليه اسم 
والذي يتضمن " تلة السيدة"وضع حجر االساس لمشروع : لملكيين الكاثوليك لبلدة الفرزل ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم ا-

   شقة في سبعة ابنية ٢٨بناء 
 جمعية االمل للرعاية والتنمية االجتماعية لمستشفى دار العجزة االسالمية وجمعية المقاصد الخيرية االسالمية ـ مركز العالج -

  منهما لكل " ووكرز" اجهزة ١٠: الفيزيائي
  جهاز تصوير صوتي:  نادي روتاري جبيل لمستوصف نادي المنصف المجاني-
الطالب الفائزين في سحب الحساب  من ٦ ألف دوالر لـ ١٨تقديم منح تعليمية بقيمة : بنك بيروت لطالب الجامعات اللبنانية -

  الجامعي 
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 عدد من المباني المتضررة من االنفجار الذي وقع في  ألف دوالر لترميم٥٠:  طالب جامعة القديس يوسف لجمعية فرح العطاء-
  منطقة االشرفية

 شجرة من الكستناء والجوز لتشجير الطرق الرئيسية في ٤٥٠:  مؤسسة طالل المقدسي االنمائية واالجتماعية لبلدية زغرتا اهدن-
  المنطقة وتعزيز المحمية الطبيعية

   بناء طابقين اضافيين فوق الطابق القديم للبلدية تغطية تكاليف:  نجيب ميقاتي لبلدية سير الضنية-
   ألف دوالر اميركي لتجهيزه مبنى البلدية ٥٠:  علي رعد لبلدية سير الضنية-
  

   هيئات اهلية ومحلية٥مساعدات اميركية لـ  •
رة االميركية من برنامج المنح الصغيرة في السفا" مناصرات لصوت النساء"دعم مشروع :  مركز سمارت لالعالم والمناصرة-

  في لبنان
  من قسم الدبلوماسية العامة في السفارة االميركية" نساء يعلمن االنكليزية للنساء"دعم برنامج :  جمعية هيا بنا-
  من خالل برنامج المنح الصغيرة في السفارة االميركية" تمكين شباب طرابس"دعم مشروع :  جمعية يوتوبيا-
  من المبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط" تمكين المرأة "دعم مشروع:  جمعية الفكر والحياة-
  . من خالل جمعية مرسي كور"  اجيال اليوم قادة الغد"دعم مشروع :  مؤسسة الصفدي-
  

  مساعدتين من الوليد بن طالل لهيئتين اهليتين •
  ى اوتيل ديوتجهيز غرف العناية الفائقة وقسم حديثي الوالدة لصالح مستشف:  جمعية هارت بيت-
تزويد المؤسسة التابعة لجمعية المبرات الخيرية والواقعة في بيروت بتقنيات :  مؤسسة االمام الهادي لالعاقة السمعية والبصرية-

  متطورة من خالل الواح تفاعلية تسهل عملية التعلم لدى االوالد المعوقين
  

  مساعدة اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   الف دوالر اميركي النشاء مبنى معصرة زيتون لتعاونية دير ميماس للزراعة العضوية ٢٢: بانيةاالس -

  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��4�ا��3 و�
  

 تنميـة •
) المرحلة الثانية(الموافقة على مسودة اتفاقية قرض ميسر مع البنك األوروبي للتثمير لتمويل مشروع اتوسترادات لبنان  -

 مجلس اإلنماء واإلعمار التوقيع عليها، على أن تعرض مسودة االتفاقية المذكورة على الوزارات المعنية بعد وتفويض رئيس
 )١٩/١٢/٢٠١٢جلسة (التوقيع للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء 

 البنك األوروبي للتثمير الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار بالتوقيع على اتفاقية القرض المقترحة من قبل -
الخاصة بتمويل قروض للقطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة على ان تعرض مسودة االتفاق على 

 )١٩/١٢/٢٠١٢جلسة (الوزارات المعنية بعد التوقيع للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء 
لمدة ثالث سنوات " مشروع تحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الجيد"تحدة الموافقة على تجديد إتفاقية برنامج األمم الم -

وتفويض وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية التوقيع على الوثيقة الالزمة لذلك وعلى تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات 
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 مكتب -ن موازنة رئاسة مجلس الوزراءأ ضم.د/٦,٥٢٤،٦٥٠/المشروع المبين اعاله للسنوات الثالث القادمة والبالغة 
، وفق ما كان معتمداً ٢٠١٣وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في مشاريع الموازنات، على ان يؤمن االعتماد الالزم لعام 

م ، وعند االقتضاء نقل المبلغ الالزم من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رق٢٠١٢عام 
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥

 
 تربية وتعليم •
 )٤/١٢/٢٠١٢جلسة (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت  -
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة اللبنانية األميركية في بيروت بتملك حقوق عينية عقارية في بالط  -

) الغاية من التملك هي ألهداف تربوية وتعليمية( محافظة بيروت-  قضاء جبيل وفي منطقة رأس بيروت العقارية-العقارية
 )٤/١٢/٢٠١٢جلسة (

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء منح مدرسية للطالب المنتسبين الى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني  -
 )١٩/١٢/٢٠١٢جلسة (الرسمية 

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة الروح القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بإنشاء المعهد  -
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (العالي للدراسات المصرفية 

 الكسليك بإستحداث إختصاص هندسة الصناعات - الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة الروح القدس -
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (ائية في كلية العلوم الزراعية والغذائية الغذ

 

 استشفاء •
 لجهة اعطاء الوزارة مبلغ ٩/١٢/٢٠١٢ تاريخ ٦٦الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم  -

لمبنى التابع لمستشفى بعلبك  لصيانة ا١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥من السلفة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (الحكومي 

 محافظة لبنان الجنوبي وفقاً -الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء مؤسسة عامة إلدارة مستشفى صور الحكومي -
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (القتراح الوزارة 

زارة الصحة العامة وانشاء مؤسسة عامة الدارته الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اضافة مستشفى المنية الى مالك و -
 )٢٧/١٢/٢٠١٢جلسة (

 

 تعويضات/ ضمان اجتماعي •
مشروع مرسوم يرمي الى تعديل الحد األقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض واألمومة الموافقة على  -

 )٤/١٢/٢٠١٢جلسة ( .ل. مليون ل٢,٥ني للضمان اإلجتماعي ليصبح لصندوق الوطالمتوجب ل
نظام ( وتعديالته ٢٧/٤/١٩٦٠ تاريخ ٣٩٥٠الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم  -

عدم تقاضي الزوج والزوجة للتعويض العائلي عن نفس أفراد العائلة بنفس الوقت في حال كانا ) (التعويضات والمساعدات
 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة (ا موظفين، وفي مطلق األحوال يعطى التعويض ألحدهم

 

 دواء •
 )١٩/١٢/٢٠١٢جلسة (الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية شراء أدوية لمراكز الخدمات االنمائية -
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 وقـحق •
الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية إقرار االستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية األطفال من جميع اشكال العنف  -

 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة (ال وسوء المعاملة واإلهم
الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد اتفاقية معقودة مع برنامج االمم المتحدة االنمائي لتقديم خدمات  -

 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة  (والمساعدة في اطار اتفاقية الذخائر العنقودية
 

 حقوق ذوى االحتياجات الخاصة •
حديد أوضاع ذوي االحتياجات التربوية الخاصة لجهة اإلمتحان الرسمي للشهادة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ت -

 )٤/١٢/٢٠١٢جلسة (المتوسطة 
 حقوق -٢٩/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٢٢٠ من القانون رقم ٨٧الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اضافة فقرة الى المادة  -

 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة (ياالشخاص المعوقين وعلى مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النياب
 

 جمعيات •
 قضاء بعلبك لصالح جمعية كوتو -الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تخصيص قسم من عقار تملكه بلدية عيناتا -

 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة  (ايليو بوليس القامة معمل للنبيذ ومستلزماته وبناء تابع للمعمل عليه
جلسة  ( من قانون الجمعيات٥ و ٣ القانون الرامي الى تعديل المادتين اعتماد اراء االدارات المعنية في اقتراح -

١٩/١٢/٢٠١٢( 
 

 طوائف/ مجتمع مدنـي •
محافظة لبنان الشمالي لمصلحة الدولة لتكون مدافن / الموافقة على استمالك عقارات في منطقة زيتون طرابلس العقارية -

عويضات المقررة الى وزارة المالية لتدفع من االعتمادات المخصصة خاصة بالطائفة االسالمية العلوية على ان تحال قيمة الت
 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة  (لالستمالكات

 

 تقنيات المعلومات واالتصاالت •
 وكافة المعلومات المتوفرة عن Data Sessionsعدم الموافقة على الطلبات المتعلقة بالمعلومات عن محتويات وبيانات الـ  -

 متابعة الموضوع وحصر تزويد االجهزة تكليف وزيري االتصاالت والداخلية والبلدياتالمشتركين في بعض الخدمات و
 )١٢/١٢/٢٠١٢جلسة  (االمنية بالمعلومات التي تحتاجها بشأن االرقام المشبوهة وفقاً لالصول المرعية االجراء

 

 اقتصاد وتجارة •
من القمح لتغطية حاجة االستهالك المحلي % ٥+ طن ١٠٠,٠٠٠الموافقة على طلب وزارة االقتصاد والتجارة شراء كمية  -

 وإعطاء المديرية العامة للحبوب ٢٠١٣ وكانون الثاني وشباط ٢٠١٢من الطحين خالل اشهر تشرين الثاني وكانون االول 
المالية، الشؤون : والشمندر السكري سلفة خزينة وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير االقتصاد والتجارة وعضوية وزراء

جلسة (٢٠١٣تماعية، الزراعة، لدراسة آلية تحرير السوق ورفع تقريرها مع االقتراحات قبل آخر شهر كانون الثاني االج
٢٩/١٢/٢٠١٢( 
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 ��  ٢٠١٢ ,+� آ���ن ا�ول"�* و(
  

  أد /٢١٥٩  علم وخبر رقم-"For Lebanon" جمعية باسم -١
   قضاء كسروان- الطابق األرضي- بناية الحاج-٤ رقم  القسم-١٩٤٧ العقار رقم - شارع مار مخايل-ذوق مكايل: مركزها
  : أهدافها
 التعاطي بالشأن العام من الناحية اإلقتصادية، اإلجتماعية، المالية، الثقافية .١

 إقامة المناسبات االجتماعية .٢

  ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم
 - وائل مفيد همام- سمر الياس القاعي- زاهي جورج رياشي-ناجي يوسف صفير. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  أوديت حميد حميد بولس
     وائل مفيد هماممحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٧٦ علم وخبر رقم -" الهرمل-جمعية حركة قرار بعبلبك"باسم سياسية  جمعية -٢
   ملك شقير-ن بورضاي عي- طريق راس العين-بعلبك: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية لتحقيق األهداف والمبادىء التالية
إيجاد مجتمع قوي ومتماسك ومتكامل فكراً وممارسة رغم تعدد معتقداته رافضاً التعاطي بين ابنائه على أساس طائفي  .١

 أو مناطقي

 الهرمل خصوصاً وفي لبنان عموماً بتطبيق اإلنماء المتوازن واإلرتقاء باإلنماء -كتحقيق اإلزدهار في منطقة بعلب .٢
 لمية واإلجتماعية والصحيةعوالتغيير الى أعلى المستويات ال

 الى حضن الدولة بتنمية روح المواطنة الفعلية بعودتها الى الوطن بعدما تم تغريبها - الهرمل-اإلنتقال بمنطقة بعلبك .٣
  طويلةعنه فترة زمنية

تشجيع الكفاءات والمواهب ومحاربة البطالة والتشرد وتأمين الرعاية اإلجتماعية والصحية للمعوزين والعمل لتأمين  .٤
 فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وتشجيعهم على البقاء في أرضهم والحد من هجرتهم الى المدينة

ولة المدنية الديمقراطية القادرة والقوية لوضع حد للفلتان العمل الجاد بالتعاون مع الجمعيات وأفراد المجتمع لقيام الد .٥
 االمني وتأمين اإلستقرار في كل لبنان

 قامة المشاريع الزراعية والصناعية والصحية والبيئيةإالمساهمة في  .٦

 تفعيل روابط لبنان المقيم في لبنان المغترب وإعتبار اإلنتشار اللبناني ثروة إقتصادية وحضارية .٧

 ر دور المرأة في كافة مناحي الحياة بإعتبارها تشكل نصف المجتمعتنمية وتطوي .٨

 محاربة العنف والظلم وكافة أشكال التمييز الديني والعنصري .٩

العمل على إحترام الحريات العامة، والدفاع عن حرية اإلنسان وحقوقه األساسية والسعي لتعزيزها والعمل على الحفاظ  .١٠
  الهرمل-بكوتعزيز التراث الثقافي لمنطقة بعل

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
سامي مدحت .  د- عبداهللا محمد الشل.  د-عباس محمد ياغي.  د-علي صبري بك حماده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مارون جان نجيم.  د-  علي محمد دندش-لوم حسن توفيق مظ-عاصم صبحي عباس-الطفيلي
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     عباس محمد ياغيكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٨٦ علم وخبر رقم -" دير عمار-شباب المحبة"جمعية باسم  -٣
   الضنيةقضاء المنية. م.م.هاوس التجارية ش مكتب شركة بيز -فر المنية الجديد مقابل مخ- الشارع العام-دير عمار: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة الطالب الذين ال يجدون من ينفق عليهم حتى يستكملوا دراساتهم .١

 البحث عن المواهب وتنميتها .٢

 إقامة دورات علمية وتربوية وثقافية على كافة المستويات من أجل تفعيل عمل الشباب .٣

 اإلهتمام بالشباب من خالل التواصل معه في شتى المجاالت .٤

 مقاالت مع إنشاء مجلة ومواقع الكترونية تتواصل مع المجتمع وبث نشاطاتهاطباعة النشرات وال .٥

 جتماعية النافعةي المجتمع مع القيام باألعمال اإلالقيام باألعمال الخيرية على جميع األطر ف .٦

 داف المشابهةهالتعاون مع كافة الجمعيات والهيئات ذات الغايات واأل .٧

 ل اإلجتماعي والخيريفي العم) للجنس األنثوي(إتاحة الفرصة .٨

 نشر اسلوب الحوار والتواصل اإلجتماعيين .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -مد غسان نحله مح-  غازي عبد القار نحله- يحي ابراهيم عيد-فهد عبداهللا حاج احمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد مصطفى المصري-عبد القادر غسان نحله
  فهد عبداهللا حاج احمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٠١ علم وخبر رقم -" رأس المتن-جمعية الرابطة اإلجتماعية"جمعية باسم  -٤
   قضاء بعبدا-ل ملك السيد سامي امين غزا-٢٢١١ العقار رقم - شارع المرجه-رأس المتن: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية هي
 تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية ألعضاء الجمعية .١

 السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية  وثقافية لرأس المتن وساكنيها .٢

 تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال االجتماعي والثقافي .٣

  مذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ال
 - وليد خليل ابو نكد- فؤاد سليم بو رسالن- عصام سليم صالحه- سامي امين غزال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اديب محمد غرز الدين- وليد عارف نويهض- سامي عارف مكارم
  سامي امين غزال السيد: اه الحكومةممثل الجمعية تج

  

  أد /٢٢٠٧ علم وخبر رقم -"منابع الخير والعطاء"جمعية باسم -٥
   قضاء عكار- الطابق األول- ملك مصطفى محمد خضر-١٥٨٠ العقار رقم - جانب البحيرة- الشارع العام-الكواشرة: مركزها
  : أهدافها
 القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية .١
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 ة اإلجتماعية للفقراء واأليتام والمعوزينالرعاي .٢

 إقامة مشاغل ومشاريع إستثمارية لصالح األيتام والفقراء والعمل الخيري .٣

 سس من العلم واألخالق والصفات الحميدةأتنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على  .٤

   وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
 - خالد احمد خضر-  مصطفى محمد خضر- احمد محمد بدرسطه-احمد خضر عاطي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خالد ناجي خضر- خيراهللا سليمان يوسف-خالد حسن محمد
   مصطفى محمد خضرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٢٠ علم وخبر رقم -"ما الرسولجمعية القديس تو"جمعية باسم  -٦
   ملك وقف الروم الملكيين الكاثوليك- حي الكاثوليك-صور: مركزها
  : أهدافها

  :الهدف من تأسيس الجمعية، العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خالل
 إقامة والمشاركة في مخيمات األوالد والشباب الترويجية والتثقيفية واالجتماعية .١

 قامة النشاطات الثقافية واإلجتماعية على جميع أنواعهاإ .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
يا عبداهللا  باتريس-  تانيا سالم الباشا- شادي انطوان باشا- األب بشاره رائف كتوره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فادي يوسف خيراهللا-خيراهللا
  شادي انطوان باشا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٢٢ علم وخبر رقم -"بيت الثقافة للتغيير الديمقراطي"جمعية باسم  -٧
   بناية فرج-IX القسم رقم -١٤٣٩ العقار - دوار ابو ديب-  حي الرمل-صور: مركزها
  : أهدافها

  .فية، تربوية، بيئية، تنمويةاجتماعية، ثقا
  :تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع في مدينة صور وجوارها وتهدف الى

 توجيه نحو تنشأة أخالقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرساالت السماويةال .١

 التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على األخالق .٢

 تستخدم التقنيات workshops و seminarsضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل إقامة دورات تثقيفة ومحا .٣
 الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة

 كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير .٤

رونية تعكس  والصوري خاصة بشتى الوسائل فيها إصدار نشرة ورقية والكتالتواصل بين مكونات المجتمع الجنوبي .٥
 اوجه النشاط في مدينة صور وجوارها

التدريب على العمل البيئي من خالل إقامة ورش عمل تهتم بالمحافظة على النظافة في البر والبحر، وطرق معالجة  .٦
 النفايات المنزلية والصرف الصحي

  الزراعة واالعمال الحرفية والمهن الحرةالتاالهتمام بالعمل التنموي في مجا .٧

  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 
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 معين -جوزيف نقوال براضعي.  د-ابراهيم عبد اللطيف فرج.  د-حسين علي حمود. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   غزوان شريف حلواني- حازم حسين الخليل-مد سليمان جام مح- منيف عبد الكريم فرج-  عصام علي حب اهللا- محمد حلواني

  محمد سليمان جام محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢٢٣ علم وخبر رقم -")وفرة(جمعية رعاية األسرة الفلسطينية واللبنانية"جمعية باسم  -٨
  الطابق السادس) وفرة(ألسرة الفلسطينية واللبنانية ملك وقف رعاية ا- بناية النجاح- شارع االستقالل- المال-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المحافظة على كينونة األسرة وعدم تفككها .١

 تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر .٢

 رفع المستوى المعيشي لألسر في ظل الظروف الصعبة .٣

  وتنميتهرعاية وتأهيل األسر إجتماعياً وصحياً وتربوياً لتقوم بدورها في إصالح المجتمع .٤

 تفعيل وتمكين المبادرات الفردية والجماعية الهادفة الى تأسيس مشاريع إقتصادية تسهم في تنمية المجتمع .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبد اللطيف -  هبه مصطفى مركيز- غسان مصطفى شهاب-صريابراهيم ناجي م: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يوسف سليم الحايك-محمد خير عراجي
   غسان مصطفى شهابالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /٢٢٤٧ علم وخبر رقم -"Commune، جمعية كوميون"جمعية باسم  -٩
 ملك حليم - بناية لواندوس-١٧ القسم رقم -١٣٠٩م  العقار رق- خلف مصرف سوسييتي جنرال- األوتوستراد-جونيه: مركزها
   قضاء كسروان-الشويري
  : أهدافها
 التسويق والمساعدة على الخلق واإلبداع على المستوى الفردي والجماعي .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ريم طه اسماعيل- حليم سمير الشويري- نانسي اديب عيسى-نيللي فرنسوا باز: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون

  حليم سمير الشويري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢٦٧ علم وخبر رقم -"اإلتحاد للتنمية الريفية"جمعية باسم  -١٠
   قضاء عاليه- ح ملك فادي وهبي صب-٤٨/٦ العقار رقم -مجدليا: مركزها
  : أهدافها
 التنمية الريفية بجميع اشكالها .١

 تأسيس مصانع صغيرة لتنمية الريف .٢

 دعم الحرفيين والصناعيين والمزارعين .٣

 تأهيل الثروة الزراعية والمحافظة على البيئة .٤

   المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع
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 عماد -  فادي وهبي صبح- عائده ديب ضاهر- بسام عاطف المهتار-نادر منذر حيدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عاطف المهتار

  بسام عاطف المهتار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢٧٢ علم وخبر رقم -"حبات الرمان"جمعية باسم  -١١
   قضاء عكار- ملك صدقي صاغية-١٦٧  العقار رقم-قبوال: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية
إيجاد مساحات تربوية بديلة صديقة لألطفال تعتمد البساطة عنواناً للفرح وتحترم الكرامة االنسانية وال تمارس أي  .١

ر الحر واإلحساس المرهف والعمل عية عبر تنمية التفكيوتشجع على إطالق إمكاناتهم اإلبداتمييز طبقي أو مذهبي 
 الخلوق البيئي

بث الروح في الحياة القروية والقيم البيئية والترابط العميق بين الناس واألرض وتنمية مقومات الحياة القروية  .٢
 اإلجتماعية والزراعية والحفاظ على الثروات الحرجية والمائية والعمرانية التراثية

ر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عب .٣
االهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين 

ورة والتلفزيونية والسينمائية  ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصالجمعيات
واإلنترنت وغيرها من وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف 

 المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية

  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب
 - منا باصيل حداد- ايفا هاني مخول- ايلينا فينالي يفسوكوفا-يم توماايكاترينا سل. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نسرين عصام عثمان-  ماهر صدقي صاغية- فداء محمد كاظم الزعبي-جميل فؤاد انطونيوس
  دقي صاغيةماهر ص السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 Association of Social& جمعية التجمع الثقافي اإلجتماعي في البقاع، " جمعية باسم -١٢

Cultural Society in Bekaa"- أد /٢٢٨٦ علم وخبر رقم  
   قضاء زحلة- ملك علي احمد الحاج-١٣٣٤ العقار رقم -  طريق الشام-تعلبايا: مركزها
  : أهدافها

اطن، واإلرتقاء بمستوياته اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية عبر تنظيم ورعاية نشاطات ال تتوخى تهدف الجمعية الى إنماء المو
  :الربح، تشمل هذه النشاطات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

 اإلهتمام بالنشاطات الثقافية الهادفة إلنماء اإلنسان فكرياً وثقافياً .١

 لنصح واإلرشادالعمل على نشر قيم التكافل اإلجتماعي وا .٢

 المساهمة في إنشاء مراكز صحية وتعليمية ومركز تعليم مهني وتقني وجامعي .٣

 تنظيم دورات تدريب وتأهيل وتقوية في مختلف المجاالت .٤

 تقديم خدمات صحية وإجتماعية للمحتاجين والمرضى .٥

  النهوض بالمجال الثقافي والتربوي والبيئي .٦
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 فة الوسائل ومن ضمنها المساهمة في إنشاء مجلة للجمعيةاإلعالم واإلعالن في مجاالت الجمعية بكا .٧

  مع الجمعيات العاملة في المنطقةتوطيد أواصر العالقات .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ماجد -زكريا محمود ابو شاهين.  د-علي سليم البسط.  د-شيميبالل ملحم الح. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اسامه عبد الغني عبد الواحد- طارق محمد السيد- ابراهيم سعيفان
    ماجد ابراهيم سعيفانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣١٣ علم وخبر رقم -"الجمعية االنمائية الثقافية في بلدة ديعال"جمعية باسم  -١٣
   قضاء صور- ٦٣ العقار رقم -دبعال: هامركز

  : أهدافها
 انماء وتعزيز الروابط االجتماعية والثقافية والتربوية وبث روح التعاون بين المواطنين والمساعدة فيما بينهم .١

 تقديم الخدمات والمساعدات الطبية والصحية واالجتماعية والتربوية والثقافية والعمل على محو األمية .٢

 ريبية وندوات ومؤتمرات علمية وصحية وطبية وثقافية وتربوية وترفيهيةتنظيم دورات تد .٣

 المساهمة في انشاء المعاهد والمدارس والمراكز التعليمية واالجتماعية والتربوية والنوادي االجتماعية .٤

 المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات .٥

  األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين و
 مصطفى محمد علي -  مصطفى علي فاعور- علي محمد عطيه-خضر محمد كمال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عبود
  خضر محمد كمال السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣١٨رقم  علم وخبر -"Women in Frontنساء رائدات، " جمعية باسم -٤١
   قضاء المتن- أ٧٢ القسم رقم - ٢٣٢ العقار رقم -الزلقا: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى تعزيز دور المرأة ذات خبرات واسعة ومتخصصة وحثها الى الواجهة لكي تستطيع لعب دور  .١
  ريادي في المجتمع اللبناني وتساهم في تطويره وتحديثه

   أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة
   جويل فؤاد ابو فرحات-  ندى نبيل صالح-باوال سليم عيراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ندى نبيل صالحة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٣٣٦ علم وخبر رقم -"ع والعمالتالنادي اللبناني لهواة الطواب"جمعية باسم  -١٥
   قضاء بعبدا-  ملك وارف قميحة-١٩ القسم رقم - ٣٨٦١ العقار رقم -  شارع فرحات-الطيونة: مركزها
  : أهدافها

 مساعدة هواة جمع الطوابع والعمالت في لبنان على تنمية الهواية وتيسير فرص التعاون بينهم .١

  بالهوايةإعداد النشرات والكتيبات والمجالت الخاصة .٢

 اقامة الندوات والمحاضرات ونشر البحوث والدراسات التي تتعلق بالهواية .٣
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توثيق أواصر الصداقة بين النادي واألندية والمنتديات المشابهة في الوطن العربي والعالم وتبادل المعلومات والخبرات  .٤
 في هذا المجال

المرتبطة التي تساعد على تعريف الهواة بالمعالم الجغرافية اإلهتمام بالنواحي الفنية والتاريخية والعلمية والثقافية  .٥
  والحضارية للجمهورية اللبنانية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   على احمد يموت- كمال جوزف ابو سمره-ياب مزيد سهيل بو ذ-وارف محمود قميحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وارف محمود قميحه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

● 5�� 6  �� ٢٠١٢ آ���ن ا�ول,+� �� �* وا�7
  

:  للجمعية المسماة١٨/١٠/٢٠١٠أد، تاريخ /١٧٦٠ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٧٥ تعديل رقم -١
 »Many Innocent Lives EverydaySave , E together.L.I.M.Sلنبتسم معاً، «

 S.M.I.L.E together, Save Many Innocentلنبتسم معاً، « المسماة ة الجمعي مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل

Lives Everyday « ١٨/١٠/٢٠١٠أد تاريخ /١٧٦٠الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء كسروان- ملك طانيوس يعقوب شقير-٣ شارع م-ذوق مكايل: هاركزم

  ضاء كسروانق - حنا ملك سعيد مراد وانطوانيت - الحرف-ذوق مصبح: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١٩/٨/٢٠٠٤أد، تاريخ /٧٤ لبيان العلم والخبر رقم ٢٢٠٦ تعديل رقم -٢
 »G.I.S.Eألعمال رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي إلدارة ا«

رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي إلدارة « المسماة ة الجمعي إسم وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ١٩/٨/٢٠٠٤أد تاريخ /٧٤الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » E.S.I.Gاألعمال 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »)L.C.U(خريجي الجامعة رابطة أصدقاء و«: إسمها
  »E.S.I.Gرابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي إلدارة األعمال «: بدالً من
  : غايتها
التواصل مع خريجي الجامعة اللبنانية الكندية ثقافياً وإجتماعياً وتعزيز العالقات معهم ومتابعة أوضاعهم في الحياة  .١

اون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية واألكاديمية والعلمية والثقافية العملية والسعي إلقامة ودعم عالقات التع
 ومتابعة النشاطات الجامعية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل واإلنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة

 والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية واألكاديمية

  لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا
  : بدالً من
التواصل مع خريجي المعهد العالي والدولي إلدارة االعمال ثقافياً وإجتماعياً وتعزيز العالقات معهم ومتابعة أوضاعهم  .١

الصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية واألكاديمية والعلمية في الحياة العملية والسعي إلقامة ودعم عالقات التعاون و
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والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل واإلنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة ومتابعة النشاطات 
 الجامعية واألكاديمية والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية

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

:  للجمعية المسماة٢٩/٣/٢٠١٠أد تاريخ /٤٦١رقم  لبيان العلم والخبر رقم  ٢٢٢١تعديل  -٣
 »CMC( ،Charity Mohamad Cheaib(مؤسسات محمد شعيب الخيرية«

 CMC(،Charity Mohamad(مؤسسات محمد شعيب الخيرية« المسماة ةالجمعيإسم يل أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعد

Cheaib « ٢٩/٣/٢٠١٠أد تاريخ /٤٦١الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
  :وأصبح على الشكل التالي

  »MCF( ،Mohamad Cheaib Foundation(مؤسسات محمد شعيب الخيرية«: هااسم
  »CMC( ،Charity Mohamad Cheaib(خيريةمؤسسات محمد شعيب ال«: بدالً من

  

 ١٧٩٢وتعديله برقم  ٢٧/٩/٢٠٠٤أد، تاريخ /١٠٠ لبيان العلم والخبر رقم ٢٢٦٥ تعديل رقم -٤
الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء لطائفة الموحدين «: للجمعية المسماة ٢/١٢/٢٠٠٨تاريخ 
 »الدروز

الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء لطائفة الموحدين « المسماة ةسم وغاية الجمعيأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل ا

   ٢/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٧٩٢وتعديله برقم  ٢٧/٩/٢٠٠٤أد تاريخ /١٠٠ى بيان العلم والخبر رقم لالحائزة ع »الدروز
  :وأصبح على الشكل التالي

   »SOCIAL & MEDICAL WELFARE FUND(DSM)الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء، « :اسمها
  »الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء لطائفة الموحدين الدروز«: بدالً من
   »الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء«: غايتها
 إغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العالج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية .١

  بنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ال
  : بدالً من
 اغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العالج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية .١

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

:  للجمعية المسماة٢٦/٧/١٩٥٤أد، تاريخ /٣٢٦ لبيان العلم والخبر رقم ٢٣٠٦ تعديل رقم -٥
 »رابطة الشبيبة الرشماوية الخيرية«

الحائزة على بيان العلم » لخيريةرابطة الشبيبة الرشماوية ا« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٦/٧/١٩٥٤ أد تاريخ/٣٢٦والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  :هاغايت

 تحسين البلدة ورفع مستواها المدني والبيئي واإلجتماعي والثقافي واإلعالمي .١
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نوعية المياه والهواء من الحفاظ على الطبيعة والقيام بحمالت تحريج وتوعية بيئية على أهمية الموارد الطبيعية وحماية  .٢
 التلوث وتشجيع استخدام الطاقة البديلة

العمل على دعم األسر األكثر فقراً وتنظيم حفالت إجتماعية في األعياد لمساعدة هذه العائالت على تخطي الصعوبات  .٣
 الحياتية وإدخال الفرحة الى قلوبهم

 قةتنظيم مهرجانات ثقافية وتراثية وسياحية وفنية إلنماء المنط .٤

 تنظيم دورات تدريبية لتعليم اللغات والتثقيف على األداء اإلعالمي وكيفية صناعة الخبر في وسائل اإلعالم .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
  والرياضي ورفع مستواها المدني واالدبي تحسين البلدة .١

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

:  للجمعية المسماة٢٥/٩/١٩٩٠أد، تاريخ /١٤٣ لبيان العلم والخبر رقم ٢٣٣٩ تعديل رقم -٦
 »الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة«

الحائزة على بيان العلم » الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة« المسماة ة الجمعيغاية علماً بتعديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات
   ٢٥/٩/١٩٩٠أد تاريخ /١٤٣والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي

  : هاغايت
 تنمية الروح الثقافية عن طريق المساهمة في إنشاء مدارس خاصة ال تتوخى الربح المادي .١

 ) حرفية- فنية- ترفيهة- إجتماعية-تربوية( مخيمات صيفية المساهمة في إقامة .٢
 المساهمة في إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطالب .٣

 إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية .٤

 التعاون والسالم وتطبيقها عملياًإعداد الطفل اللبناني إعداداً إجتماعياً وخلقياً ووطنياً وإيجاد البيئة األفضل لتحقيق روح  .٥

 المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم االيتام وذوي الحاالت الخاصة اإلجتماعية الصعبة .٦

  المساهمة في إنشاء مدارس مهنية وتقديم مساعدات مدرسية .٧
  قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف

  : بدالً من
 تنمية الروح الثقافية وذلك بإنشاء مدارس خاصة .١

 ) حرفية-  فنية-  ترفيهية- إجتماعية-تربوية(إقامة مخيمات صيفية  .٢
 إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطالب .٣

 إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية .٤

  م وتطبيقها عملياًالي إعداداً إجتماعياً وخلقياً ووطنياً وإيجاد البيئة األفضل لتحقيق روح التعاون والسإعداد الطفل اللبنان .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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:  للجمعية المسماة١٧/٨/١٩٨٨خ أد، تاري/٢١٧ لبيان العلم والخبر رقم ٢٣٤٤ تعديل رقم -٧
 »مؤسسة كامل السعيدي الثقافية«

الحائزة على بيان العلم » مؤسسة كامل السعيدي الثقافية« المسماة ة الجمعي إسم وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ١٧/٨/١٩٨٨أد تاريخ /٢١٧والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي

   »مل وعلية السعيدي الثقافيةجمعية كا «:اسمها
  »مؤسسة كامل السعيدي الثقافية«: بدالً من
  : غايتها

  :الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها
  المكتبات العامة لألطفال وغيرهمالمساهمة في إقامة .١

ي ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المساهمة في تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والفنية والتراثية بما ف .٢
 المجاالت

المساهمة في إنشاء مراكز ترفيه لألطفال وتنمية مهاراتهم العلمية والتنشئة البيئية واإلجتماعية وغيرها من األشغال التي  .٣
 تختص باالطفال واألحداث

 المساهمة في انشاء روضات أطفال ومراكز تأهيل وتدريب لألطفال واألحداث .٤

 اء وبناء وتملك األراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها ليؤمن تحقيق أهدافها وغاياتهاالمساهمة في شر .٥

 المساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات االهداف والغايات المماثلة في لبنان والخارج .٦

اً معها أو مع أحكام المساهمة في القيام بأي عمل آخر مكمالً أو متمماً لهذه األهداف والغايات أو ال يكون متعارض .٧
 القانون

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

  :الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها
ا ونشر الكتب والمنشورات التي تسهم في تحقيق إقامة المساجد والمدارس الدينية والعلمية والمكتبات العامة وإدارته .١

 هداف المؤسسة وغاياتهاأ

 والفنية والتراثية بما في ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المجاالتتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية  .٢

/ المحاسبة/ اللغات/ بيوترالكم/إنشاء مراكز التدريب الحرفي والمهني، الفني والتقني وتنمية المهارات في حقول الطباعة .٣
وغيرها من األشغال / التصنيع الزراعي/ الزراعة/ الفنون/ الخياطة/ الميكانيك/ اإللكترون/ الكهرباء/ إدارة األعمال

 والفنون والمهارات اليدوية األخرى

 مراكز التأهيل والتدريب للمعاقين ومأوى العجزة ودور النقاهة/ إنشاء وإدارة المياتم .٤

 رة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية غير المجانية وإعطاء المنح الدراسية في لبنان والخارجإنشاء وإدا .٥

 شراء وبناء وتملك األراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها بما يؤمن تحقيق أهدافها وغاياتها .٦

 جالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات األهداف والغايات المماثلة في لبنان والخار .٧
 القيام بأي عمل آخر يكون مكمالً أو متمماً لهذه األهداف والغايات أو ال يكون متعارضاً معها أو مع أحكام القانون .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  .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/بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك في هذه النشرة الرجاء إرسال ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ألخطاء تحصل بعض األحيانن اإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
  

  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
 
 

  

  

 


