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      ٢٠١٣ شباط/١١٢العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  ٢٠٠٠ مليون في ١.٥ مقابل ٢٠١٥ مليون شخص سكان بيروت في ٢ •

  ٢٠١٢في % ١٩تراجع تسليفات كفاالت  •

 ٢٠١٢في الصادرات الزراعية في % ٨وزيادة  •

 اطالق النظام االلكتروني الرسمي لتبادل الوظائف": امالوطنية لالستخد" •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  بمساعدات وزارة الزراعة" المستقبل"تشكيك  •

  مسابقة للجمعيات للحصول على الشهادة الوطنية الخضراء  •

 اختتام برنامج الدعم االقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة  •

  لتوعية الطالب حول تنمية الريف" حكايات من ضيعتنا"نوارة تطلق  •

  لتعزيز البحوث والتدريب في مجال تربية النبات" ايكاردا"مذكرة تفاهم بين االميركية و •

   بلديات ٩ ألف يورو من االتحاد االوروبي لدعم مشاريع لـ ٦٢٠ •

   ٢٠١٢ع من  فرصة عمل في الفصل الراب١٥٢صندوق التنمية االقتصادية يخلق  •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 غياب الرؤية في قانون الضمان الصحي االختياري •

  من اللبنانيين يعتبرون الحكومة غير فاعلة اجتماعياً% ٧٨و...  •

 )www.cnss.gov.lb(اطالق الموقع االلكتروني الرسمي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  •
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  الستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية االولية اطالق الخطة ا •

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وكاريتاس حول العمالة في الخدمة المنزلية •

  وزارة التربية والبرنامج الوقائي لحماية االوالد من التحرش الجنسي •

  بروتوكول تعاون بين وزارتي الشؤون والصحة لدعم االسر االكثر فقراً •

 جتماعية تطلق خط ساخن لالبالغ عن المشردين والشؤون اال... و •
 

  في التربية والشباب
 بالعمقالسفارة االميركية ترعى تبادل اكاديمي الكتشاف اميركا  •

   سنوات٣ ماليين دوالر لتمويل المنح الدراسية في الجامعة االميركية خالل ٢٥.٥ •

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

 سسات رسمية من جهات مختلفةمساعدات اجنبية لمؤ •

 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية  •

 مساعدات اجنبية ودولية الغاثة النازحين •

 مساعدات من مؤسسات خاصة لوزارة الدفاع •

 ولدار الفتوى...  •

 مساعدات اهلية اجتماعية لجهات محلية  •

  هيئات اهلية ومحلية٧مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

 لوكالة االميركية للتنمية الدولية لمؤسستين رسميتينمساعدتين من ا •

  مساعدتين من قوات الطوارئ في لبنان •
 
 

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 صحة واستشفاء  •

  قروض/ تنميــة •

 تنمية اقتصادية •

 تنمية اجتماعية •

 بيئة وتنمية •

 زراعـة •

 قانون الجنسية/ حقوق •

 سجون/ حقوق •
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 حقوق فلسطينيين •

 مساعدات •

 تربية وتعليم •

 كوارث طبيعية/ تعويضات •

 جمعيات أجنبية •

  
 �� ٢٠١٣ ���0/آ���ن ا,+� "�* و(

 ٢٠١٣ الثانير كانون شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣مراسيم للعلم والخبر شهر كانون الثاني  •

 ٢٠١٣ الثاني كانون شهر للعلم والخبر تعديل •

  

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

  كلية والقطاعية في التنمية ال

  ٢٠٠٠ مليون في ١.٥ مقابل ٢٠١٥ مليون شخص سكان بيروت في ٢ •
 ٤,٤ و٢٠٢٠في ماليين شخص  ٤,١ توقع برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصول عدد سكان المدن في لبنان الى

  . ١٩٩٠ مليون في ٢,٥و ٢٠٠٠  ماليين في٣,٢ و٢٠١٠ في  ماليين٣,٧ مقارنة بـ٢٠٣٠ماليين في 
بين % ٠,٦ و٢٠٢٠ و٢٠١٠بين % ٠,٩  مقداره بمعدل سنوي مركب عدد سكان المدن في لبنان نمو المنظمة الدولية توقعتكذلك
 ما% ١,٤بلغ  حقق نمواً بمعدل سنوي مركب كما. ، وهو ادنى معدل نمو بين الدول العربية خالل الفترتين٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي

 ايضاً خالل ، مسجال٢٠٠٠ و١٩٩٠ما بين % ٢,٨و ، مسجالً النمو األبطأ في العالم العربي خالل هذه الفترة،٢٠١٠ و٢٠٠٠بين 
   .أبطأ نمو في المنطقة  سابعتلك الفترة

 مليون ٢,١، و٢٠١٥ مليون شخص في ٢الى   عدد سكان العاصمة بيروتارتفاعفي موازاة ذلك، لفتت توقعات االمم المتحدة الى 
 في ١,٢٩ و١٩٩٥ في ١,٢٧ و٢٠٠٠ في ١,٥ و٢٠٠٥ في ١,٨ و٢٠١٠ في ١,٩بـ  مقارنة٢٠٢٥ في ٢,١٤ و٢٠٢٠في 

١٩٩٠ .  
 ٢٠١٥بين % ٠,٥٥ و٢٠١٥و ٢٠١٠ بين% ٠,٩٧كذلك، يتوقع ان يسجل عدد سكان بيروت نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 

  . مدينة عربية خالل الفترات الثالثة٣٢األبطأ بين  مو، مما يشكل الن٢٠٢٥ و٢٠٢٠بين % ٠,٤٢، ٢٠٢٠و
 

  ٢٠١٢في % ١٩.٤٢تراجع تسليفات كفاالت  •
في عدد التسليفات الممنوحة من المؤسسة الى % ١٩.٤٢، تراجعاً سنوياً ملحوظاً بلغ ٢٠١٢للعام " كفاالت"سجلت عمليات مؤسسة 

 إلى  بحسب مصادر المؤسسةويعود هذا التراجع. الذي سبقهل العام كفالة خال ١٢٧٢ مشروعا خالل العام بكامله مقارنةً مع ١٠٢٥
انعكس سلباً على معظم القطاعات  اللبناني في ظّل التوتّرات السياسية اإلقليمية والمحلية، األمر الذي التباطؤ الذي يشهده االقتصاد

   . منهاوالصناعة والسياحة االقتصادية في لبنان، ال سيما الزراعة
 ٢٠٧,٩١بلغ الحجم اإلجمالي للقروض المكفولة ، االعتماد اللبناني حصاءات كفاالت ووحدة االبحاث االقتصادية في بنكء الوبنا

 ماليين ليرة، ٢٠٣,١٩الواحدة إلى   مليون دوالر اميركي، مع ارتفاعٍ في متوسط قيمة الكفالة١٢٨,٤٥يوازي  مليارات ليرة او ما
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والصناعة  %٣٨,٧٣  األكبر من التسليفات تركّزت في قطاعي الزراعة، علماً ان الحصةر مليون دوال١٣٧,٩٢او ما يوازي 
  %. ١٧,٢، تالهما قطاع السياحة %٣٨,٣٤
 ٩,٥٠مليار ليرة او ما يوازي  ١٤,٣٢ بلغت قيمتها مشروعاً ٧٢ عدد المشاريع المكفولة خالل شهر كانون االول  مجموعوقد بلغ

يظهر   في المقابل،.٢٠١١ مليون دوالر في شهر كانون االول من العام ١٣,٠٦بقيمة  عاً مكفوالً مشرو٩٠ دوالر، مقابل يينمال
استحوذتا على الحصة األكبر من إجمالي التسليفات  التوزيع الجغرافي لمحفظة التسليفات أن منطقتي بيروت وجبل لبنان قد

 الجنوب والنبطية تيمنطق ام، تليه٢٠١٢من العام حتى شهر كانون االول % ٤٧.٤١  مسجلتانكفاالت المدعومة من قبل
 %.١٣,٥٦والشمال % ١٧,٤٦  مع، ثم البقاع%٢١,٦٦

يصل . المصارف، للقطاعات المذكورة سابقاً  تقدم ثالثة أنواع من القروض المدعومة عبر"كفاالت"شركة تجدر االشارة، الى ان 
سنوات، مع فترة  ٧سدد على فترة ي  على ان  دلها بالعمالت األجنبيةمليون ليرة أو ما يعا ٦٠٠الحد األقصى لقيمة القرض إلى 

المبالغ المتوجبة عليه، على أن تحتسب الفوائد المترتبة   أشهر وسنة، ال يدفع خاللها المقترض للمصارف٦ بين ة تتراوحسماح أولي
، مع %٧طريق مصرف لبنان بمقدار  انية عن من دعم تؤمنها الخزينة اللبنكفاالتالقروض المكفولة من قبل  كما تستفيد. عنها

على   الحصولومن الشروط األساسية لنيل موافقة. الفائدة على الليرة والعمالت األجنبية تتعلق بمعدالتالتي بعض االستثناءات 
فاالت بحسب لالطالع على توزيع الك.  المقترح تنفيذه جدوى اقتصادية للمشروع بدراسةقدمالت هو "كفاالت"القرض المضمون من 

 :القطاعات والمناطق يرجى مراجعة الوصلة التالية
9152/node/ar/org.lkdg.www://http 

  

  ٢٠١٢في الصادرات الزراعية في % ٨زيادة و •
على صعيد مساندة ، ٢٠١٢ خالل العام ازاتها انج عددت فيهبياناً" ايدال"اصدرت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 

، ومساندة المشاريع االستثمارية وتوفير الحوافز Agromap و Agri Plus برنامجي من خالل والصناعات الغذائية ةقطاعي الزراع
ئة األعمال  إلى تعزيز بيتمر في سعيهاوالتسهيالت لها عبر الشباك الواحد إلصدار التراخيص، مؤكدة في الوقت عينه انها تس

  .وتفعيلها، وإبراز لبنان كخيار مثالي ومقصد آمن لالستثمارات
 إلى تحقيق نمو في حجم الصادرات الزراعية، حيث "ايدال "أشارت إحصاءات، على صعيد برنامج تنمية الصادرات الزراعية

عن الفترة عينها من % ٨ارها  ألف طن من الخضر والفاكهة، بزيادة مقد٣٦٨ تصدير ٢٠١٢سجلت األشهر العشرة األولى من 
٢٠١١ .  

 ة المحلياالصعدة عمل على ات نشاطا وحدثا من مؤتمرات وندوات وورش٣١في " ايدال"، شاركت  والتسويقوعلى صعيد الترويج
  بهدف الترويج للمناخ االستثماري في لبنان والتعريف بالفرص المتوافرة في العديد من القطاعاتة وذلكالعالميو ةاإلقليميو

العديد من البعثات والوفود إلى الخارج بهدف اإلطالع على إمكانية فتح أسواق جديدة بارسال " ايدال "قامتكما . اإلنتاجية الواعدة
  .أمام المنتجات اللبنانية، السيما في أوروبا الشرقية

 مراجعة تتعلق بمشاريع ٣٥ نحو ، عبر الشباك الواحد إلصدار التراخيص،٢٠١٢ في البيان انها تلقت خالل عام "إيدال"ذكرت و
، توفر وبعد دراسة هذه المراجعات بعناية.  على قطاعات الصناعة والفنادق والتكنولوجياتجديدة أو بتوسعة مشاريع قائمة توزع

  بشكلمشاريع ٥ تم إنجاز وبناء على ذلك،. منها المعايير والشروط التي ينص عليها قانون تشجيع االستثماراتمراجعة  ١١ في
 ٢٢٣ بقيمة(في قطاع الصناعة، واثنان )  مليون دوالر٢٤ بقيمة(كلي بعد موافقة مجلس اإلدارة أو مجلس الوزراء، كان اثنان منها 

وبنتيجة ذلك، بلغ . في مجال التكنولوجيا)  مليون دوالر١,٠٩وقيمته (في قطاع السياحة، فيما جاء المشروع الخامس ) مليون دوالر
  . فرصة عمل مباشرة٧١٧فرت قد و مليون دوالر و٢٤٧,٧ اريعمجموع قيمة تلك المش
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  اطالق النظام االلكتروني الرسمي لتبادل الوظائف": ستخدامالوطنية لال" •
يربط الباحثين عن  الرسمي لتبادل الوظائف على موقعها اإللكتروني، الذياطلقت المؤسسة الوطنية لالستخدام النظام االلكتروني 

لباحثين عن لخفض تكلفة المعلومات "يهدف هذا النظام المعلوماتي الى. ، وذلك بعدما اعادت تجديده مجاناًعمل بأصحاب العمل
يشكل وسيلة سهلة انه تعزيز فرص ربط المرشحين المناسبين بالوظائف المناسبة، كما الى عمل وأصحاب العمل على حد سواء، و

 ، أيام في األسبوع٧ ساعة يومياً و٢٤ستخدمين الدخول إلى الموقع  للموقد صمم النظام بحيث يسمح. وآمنة للبحث عن عمل
  ".بزيادة سهولة وكفاءة عملية البحث عن عمل وعرض الوظائفو

المؤسسة الوطنية " و"العمل الدولية منظمة" ثمرة تعاون ألربعة سنوات بين "نظام تبادل الوظائف اإللكتروني" والجدير ذكره، ان
نظام تبادل «إلى  ويمكن الولوج. "الوكالة الكندية للتنمية الدولية"الحكومة الكندية من خالل   دعم مالي من، وقد حاز على"لالستخدام

لغات العربية والفرنسية وبال lb.gov.neo.www لالستخدام عبر الصفحة الرئيسية للمؤسسة الوطنية» الوظائف اإللكتروني
  .واإلنجليزية

  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

  بمساعدات وزارة الزراعة" المستقبل"تشكيك  •
تحقيقاً حول ما اعتبرته فضيحة في وزارة الزراعة، متعلقة بكيفية منح المساعدات المالية للجمعيات " المستقبل"نشرت صحيفة 

 مليون دوالر وذلك بحسب ١،٩ مليون ليرة اي ما يوازي نحو ٨٢٩ والتي بلغ إجمالها مليارين و٢٠١٢اللبنانية التعاونية في العام 
  . ١ت/١٤٠القرار رقم 

أي مطلّع على القرار يدرك تماما مدى استنسابية وزير الزراعة حسين الحاج حسن في منح "واشارت الصحيفة الى ان 
الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز واألشجار االستوائية في  ( مليون ليرة٢٥٠فبعض منها تجاوز الـ. المساعدات

، وهو مبلغ يفوق ما حصلت عليه جمعيات محافظة جبل لبنان مجتمعة، في حين حصلت التعاونيات أو الجمعيات )الجنوب
  ." مليونا٢٠ ماليين ليرة و١٠الزراعية االخرى على مساعدات تراوحت بين 

اذ حصلت محافظة . الالفت ان الجزء األكبر من المساعدات ذهب لمحافظات ذات لون مذهبي وطائفي معين"": المستقبل"واضافت 
وهذا يعني ان . من المساعدات% ٢٠،٢٥من المبلغ االجمالي، تليها محافظة الجنوب التي حصلت على % ٣٦البقاع على اكثر من 

في حين حصلت محافظة الشمال وعكار على . لمبلغ االجماليمن ا% ٥٧محافظتي البقاع والجنوب حصلتا معا على اكثر من 
من المجموع، ومحافظة بيروت على % ٧،٦، ومحافظة جبل لبنان على %١٧من المجموع، ومحافظة النبطية على % ١٧،٣
١،٦."%  

 المزارعين في لبنان وقد استندت الصحيفة الى اعداد المزارعين للتشكيك في مصداقية توزيع تلك المساعدات، الفتةً الى ان نسبة
، وفي النبطية %١٥، في الجنوب %١٨، في البقاع وبعلبك الهرمل %٢٩، في عكار والشمال %٢٢في جبل لبنان : تتوزع كاآلتي

١٦ .%  
مثال كيف "عن المعيار الذي اعتمدته وزارة الزراعة في توزيع المساعدات، وقال " المستقبل"وتساءل مصدر زراعي بحسب 

 في المئة، في ١٧,٣ في المئة من المزارعين، على مساعدات لم تتجاوز الـ ٢٩شمال وعكار التي تستحوذ على تحصل محافظة ال
 في المئة من المساعدات، كما حصلت ٣٣،٣ في المئة من المزارعين على ١٨حين حصلت محافظة البقاع التي تستحوذ على 

وختم مصدر ".  في المئة؟٧،٦على مساعدات لم تتعد الـ ) ارعين في المئة من النسبة االجمالية للمز٢٢(محافظة جبل لبنان 
ان األمر ليس قطبة مخفية بل تعمد واضح لمن تؤول إليه مساعدات وزارة الزراعة اليوم وفي عهدة الوزير حسين : "الصحيفة قائالً
  ".الحاج حسن
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  مسابقة للجمعيات للحصول على الشهادة الوطنية الخضراء  •
 لترشيح جمعيات أهلية للحصول على الشهادة الوطنية  خاصة لجنة١٨/١ناظم الخوري بقرار حمل الرقم شكل وزير البيئة 
  . وزارة البيئةالتي تمنحهاالخضراء األولى 

 مستشاري وزير البيئة غسان صياح وادمون أسطا والقضاة نبيل صاري ومروان عبود ،تضم اللجنة وفق المادة األولى من القرار
ساعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إدغار شهاب ومسؤولة البيئة والطاقة في برنامج األمم المتحدة  ومةووهيب دور

اإلنمائي جيهان سعود وممثل القطاع األهلي في المجلس الوطني للبيئة رفعت سابا ورئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد 
م للبيئة ربيع سالم ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية نجيب صعب والصحافي في جريدة المستقبل وأمين عام المؤتمر الوطني الدائ

جامعة واخيراً نبيل بو غانم والصحافي في جريدة األخبار بسام القنطار وممثل عن نقيب المهندسين في بيروت ومنال نادر، 
  .البلمند

إلى وزير البيئة، الئحة ترشيح لجمعيات أهلية، من الجمعيات التي تجاوبت مع تقدم اللجنة، : "وجاء في المادة الثانية من القرار
وزارة البيئة في تزويدها بالمعلومات المطلوبة، لمنحها الشهادة الوطنية الخضراء األولى من وزارة البيئة، وذلك خالل مهلة 

  : على أن١٥/٣/٢٠١٣أقصاها 
  .اسبة للقيام بهذا العملالمعايير التي تراها من/تقرر اللجنة المنهجية -
  .٢٠١٢ و٢٠١١يكون الترشيح مرتبطاً بمشروع أو مشاريع أنجزت أو انتهى إنجازها في العامين  -
حماية نوعية المياه، حماية نوعية الهواء، حماية موارد األرض، : توزع المشاريع إلى قطاعات محددة، على سبيل المثال -

  .رة السليمة للنفايات الصلبة، الحوكمة البيئية السليمةالمحافظة على التنوع البيولوجي، اإلدا
  .ترفق الئحة الترشيح بتقرير يبين المنهجية المتبعة ونتائج تطبيقاتها -
 ".تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً، بمن فيهم رؤساء الوحدات الفنية في الوزارة -

  

  ي المناطق الفقيرة اختتام برنامج الدعم االقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون ف •
 الذي "الدعم االقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان"اختتم وزير الزراعة حسين الحاج حسن مشروع 

 Olio Delالذي اشتهر باسمساهم هذا المشروع .  مليون يورو٣.٣وفرت له وزارة الشؤون الخارجية االيطالية تمويالً بمقدار 

Libano ، حيث عمل على العديد من القطاعات الزراعية والسيما قطاع الزيتون تنميةفي سنوات، ٣ والذي تم تنفيذه على مدى ، 
  انتاج تعريف المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة السيما في مجال،تطوير البنية التحتية الزراعية في المناطق المستهدفة

 الوسائل الحديثة للقطاف ومعامالت ما بعد القطاف واالستخدام البيئي اآلمن لمخلفات انتاج ىعلالزيتون وزيت الزيتون وتعريفهم 
مشروع إلى أكثر من لوصل عدد المزارعين المستفيدين من اهذا وقد  .تسميد حقول الزيتونلزيت الزيتون من الزيبار والجفت 

 الدورات االرشادية في مختلف  توفيرباإلضافة إلى ورشة تدريب حقلية ٧٢ ورشة عمل و٢٥٠ مزارع، كما تم تنظيم ٣٠٠٠
  . المناطق اللبنانية

  

  لتوعية الطالب حول تنمية الريف" حكايات من ضيعتنا"نوارة تطلق  •
، وهي حملة توعية موجهة الى طالب "حكايات من ضيعتنا" نوارة، حملة -أطلق المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف 

 .لمدارس الرسمية والخاصة في لبنان مدتها ثالث سنوات، تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العاليالمرحلة المتوسطة في ا
  تشكل احد نشاطات مشروع التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكان الريف في لبنان، الذي ينفذه مرصد نوارة المذكورةالحملة

اوكل تنفيذ ، والذي  من الحكومة االيطاليةدعم مالياون مع وزارة الزراعة، وببالتعو االيطالية، CTM Onlus جمعية بالشراكة مع
  ".اصدقاء الدمى"فرقة لالحملة التوعوية 
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يحتوي على تسع قصص " حكايات من ضيعتنا" أن كتاب  الى الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة"نوارة"رئيسة وبالمناسبة، اشارت 
أدوار النساء والرجال في الريف، االقتصاد، الزراعة والغذاء، الثقافة، البيئة والتراث، العمل ك تعالج مواضيع متنوعة،غير مكتملة 

 يةجتماعية، وذلك في سعي من المشروع لتطوير المدرسة الريفاالقانونية والتحديات الالتعاوني، العمل البلدي واالنتخابات، و
  .والحفاظ على كيان الريف كوجه أصيل في كينونة الوطن

  

  لتعزيز البحوث والتدريب في مجال تربية النبات" ايكاردا"مذكرة تفاهم بين االميركية و •
 تعزيزمذكرة تفاهم تهدف الى " ايكاردا "الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز وبيروت في األميركية الجامعةوقعت 

 المركز وفرسيوبموجب مذكرة التفاهم المذكورة، . الغذائي لألمن مهمة مختلفة لمحاصيل النبات تربية مجال في والتدريب األبحاث

، ومن بيروت في األميركية للجامعة له، مقراً سوريا في حلب مدينة من يتّخذ الذي ،الربحي وغير المستقل الدولي البحثي "إيكاردا"
 استخدام عبر المحاصيل لتربية المتقدمة التقنيات مجال في خبرته من اإلفادة فرصة والغذائية الزراعية العلوم كلية مع التعاون خالل

. أوفر مردوداً وتنتج واألوبئة واآلفات والحرارة الجفاف تقاوم ، التحمل على وقدرة صالبة أكثر محاصيل إلنتاج الحيوية، التكنولوجيا
 كلية في العليا، الدراسات وطالب الجامعيين للطالب الزراعة في متخصصة تدريب برامج توفير من الجامعة ونتيجة لذلك، ستتمكن

 التابع الزراعية األبحاث مركز في الزراعية ألبحاثل دعمال  المذكرة في توفيرستساهم كما ة،الجامع في والغذائية الزراعية العلوم

  .البقاع منطقة في للجامعة
 

   بلديات ٩ ألف يورو من االتحاد االوروبي لدعم مشاريع لـ ٦٢٠ •
 بدعم مالي من االتحاد قيمته ت بلديات واتحاد بلديات نفذةأفضل تسعة مشاريع لتسعنتائج التحاد األوروبي  في مقر بعثة ااعلنت
اما البلديات الفائزة .  وتنوعت المشاريع التسع بين برامج بيئية وثقافية واجتماعية وانمائية وسياحية وسياحة بيئية. ألف أورو٦٢٠
 اتحاد اضافة الى، الهرمل، حمانا، اتحادات بلديات جزين، الهرمل، جبل عامل )النبطية(ة ، عز)طرابلس(زغرتا إهدن، المينا : فهي

  .البلديات في منطقة اودوس الفرنسية الذي يعمل في لبنان بالتنسيق مع جمعية التنمية الريفية في لبنان
  

   ٢٠١٢ فرصة عمل في الفصل الرابع من ١٥٢صندوق التنمية االقتصادية يخلق  •
، عبر مكون ٢٠١٢أن عدد المشاريع الخاصة الممولة خالل الفصل الرابع من العام " وق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةصند"أعلن 

وبذلك .  فرصة عمل جديدة١٥٢ مليارات ليرة ، خالقا ٣.٨ مشروعا خاصا بقيمة إجمالية بلغت ١٥٣بلغ " خلق فرص العمل"
، وحتى نهاية السنة الماضية ٢٠٠٣ة من قبل الصندوق، منذ بدء العمل في العام والمتوسطة الممول يصبح عدد المشاريع الصغيرة

للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة . (جديدة  فرصة عمل٤٦٥٠ مليارات ليرة، خالقا ١٠٥قرضا بقيمة إجمالية قدرها  ٧٠٣٨
  ) ١٠٩ و ١٠٦مجال عددي 

  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

  رؤية في قانون الضمان الصحي االختياريغياب ال •
الخبير في  عرضها ،"صنع السياسات العامة في لبنان، ومنها قانون الضمان الصحي االختياري كنموذج دراسي"بينت دراسة حول 

العناصر التي السياسات العامة ومجموعات الدعم الدكتور فادي الجردلي الطبيعة المعقدة لعملية صناعة السياسات العامة في لبنان و
في " معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"نظمها وقد كشفت الدراسة التي قدمت خالل ندوة . تؤثر في هذه العملية
أن النوايا الطيبة حول صنع " اشار الجردلي في دراسته الى ، حيث غياب أية مقاربة منظمة في صنع القرار، الجامعة األميركية

  ".ت كافية لوحدها التخاذ القرارات المتعلقة ببرامج رئيسية من السياسات العامةالسياسات ليس
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 الوطني الصندوق في االختياري الصحي الضمان سياسة أن إلى، ٢٠١٢ ونيسان ٢٠١٠ التي اجريت بين ايلول الدراسة وخلصت

 طيران شركة من موظف ١٥٠٠ صرف عن جمتن اجتماعية مشكلة لمعالجة الحكومة اتخذته سياسيا قرارا كانت االجتماعي للضمان

 التغطية من األفراد الفآ حرمان الى ذلك أدى وقد .٢٠٠١ العام في هيكلتها إلعادة  وضعتضخمة نتيجة خطة األوسط، الشرق

 .وعائالتهم المصروفين األفراد لتغطية االختياري الصحي الضمان مشروع اعتماد حينها تقرر الحكومة جعل ما وهذا، الصحية
وقد أظهرت دراسة الجردلي ان سياسة الضمان االختياري التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، لم تكن مبنية على 

وقد حددت الدراسة العقبات الرئيسية التي أعاقت تطبيق سياسة .  الى عدة مشاكلفضتاألدلة العلمية والمنهجية المالئمة، وا
لم يشترك االطراف الفاعلون والمؤثرون في القطاع الصحي في تطوير هذه السياسة، لم تؤخذ : الضمان الصحي االختياري كاالتي

مالحظات من قاموا بتطبيق هذه السياسة باالعتبار، لم يتم استخدام الشواهد العلمية في وضع أو صياغة هذه السياسة العامة بل أتت 
االموال المترتبة عليها من قيمة الضمان االختياري كما لم تقم بتغطية العجز ، لم تقم الحكومة بدفع واخيراًتبعا العتبارات سياسية، 

  .وفقاً لما تعهدت به
  

  من اللبنانيين يعتبرون الحكومة غير فاعلة اجتماعياً% ٧٨و...  •
 المتخصصة في استطالعات الرأي العام واالستشارات، عن إصالحات شبكات األمان ،Gallupكشف مسح أجرته مؤسسة 

من اللبنانيين يعدون الحكومة مسؤولة في الدرجة األولى عن % ٨٣,٤تماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن االج
  ).١(%، واألهل واألصدقاء )٥,٤(%، والمنظّمات الدينية )٨,٤(%مساعدة الفقراء في بلدهم، تليها الجمعيات الخيرية 

 فاعلة حيال توفير شبكات األمان  غيرروا الجهود المبذولة حالياً من حكوماتهمعتبامن اللبنانيين % ٧٨وأشار المسح إلى أن 
منهم أن % ١٦و،  اجماالًمن اللبنانيين أن تستهدف برامج شبكات األمان اإلجتماعي الفقراء في بلدهم% ٨٤ فضل فيمااالجتماعي، 

  .الحتياجات الخاصةوذوي اتستهدف هذه البرامج فئات محددة من المجتمع كاألرامل واليتامى 
منهم % ٣٤ اعتماد برامج شبكات األمان االجتماعي المشروطة، بينما وافق نرفضويمن اللبنانيين % ٦٦ االستطالع أن كذلك، بين

من اللبنانيين المنتمين إلى الطبقة % ٩٠ أن واظهر االستطالع ايضاً، .على فرض شروط معينة على المستفيدين من هذه البرامج
من اللبنانيين المنتمين إلى الطبقة الغنية، أيدوا إصالح نظام الدعم % ٨٥من المنتمين إلى الطبقة الفقيرة، و% ٨٩,١الوسطى، و

غالبية اللبنانيين المشمولين في االستطالع فضلوا إنفاق األموال المدخرة من اإلصالحات على تحويالت وان  ،الحكومي في لبنان
  . تثمارات في مجالي التعليم والصحةمالية تستهدف الفقراء، وعلى اس

 

  )lb.gov.cnss.www(للصندوق الوطني للضمان االجتماعي اطالق الموقع االلكتروني الرسمي  •
" الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"سليم جريصاتي الموقع االلكتروني الرسمي لـاطلق وزير العمل 

)www.cnss.gov.lb(٢٠٠٨ منذ الصندوقالى انجاز المناسبة ب المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ، بينما لفت، 
ة على األراضي اللبنانية،  جميع مكاتبه المنتشربحيث اصبحتالمرحلة األولى من المخطط التوجيهي العام ألنظمة المعلومات، 

  .نة ومربوطة بقاعدة معلومات رئيسية في المركز الرئيس للصندوقنممك
يشكل ركيزة أساسية لتفعيل التواصل المباشر عبر شبكة االنترنت بين الصندوق "  الرسمي إلى أن الموقع االلكتروني كركيوأشار

المعامالت الخاصة بأصحاب العمل، والسائقين العموميين والمخاتير، ويتضمن الموقع، نماذج . "وجميع مكونات المجتمع اللبناني
 الجداول الطبية خصوصا الئحة األدوية ،كذلك. والطالب الجامعيين واألطباء وعمال البحر، وبراءة الذمة وتعويض نهاية الخدمة

كما يتضمن البيانات اإلحصائية . كاتبهالمعمول بها في الصندوق، ولوائح المتعاقدين مع الصندوق، وعناوين مراكز الصندوق وم
حول أعداد المضمونين وتوزيعهم بحسب الجنس والفئات العمرية، أعداد المؤسسات، المعدل العام لألجور، واألوضاع المالية 

ضافة إلى ويقدم الموقع خدمة استالم الشكاوى عبر البريد االلكتروني، وايضاحات واستشارات قانونية، إ. للفروع الثالثة العاملة
  .آخر أخبار الصندوق
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  اطالق الخطة االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية االولية  •
حول الخطة االستراتيجية " االونيسكو بيروت"اطلقت وزارة الصحة العامة خالل مؤتمر وطني عام عقد في قصر االونيسكو اعالن 

  ". مركّزين على صحتك..  مركزا١٧٠ً، صحتك بالدني"الوطنية للرعاية الصحية االولية وذلك تحت عنوان 
 على ة/ المواطن الى تسهيل حصول،نخرط فيها عدد كبير من الجهات الرسمية والمدنيةي التي ،تهدف هذه الخطة الوطنية الجديدة

ام لوزارة  وفقاً للمدير الع الخطةالخدمة الصحية، توسيع شبكة المراكز الصحية العاملة، وتخفيض الفاتورة الصحية، كما ستؤدي
تعزيز الشراكة مع القطاع األهلي، تحسين نوعية الخدمات وجودتها، القيام : ة التالي االهدافالصحة، الدكتور وليد عمار، الى تحقيق

 عمار قائالً انه بموجب هذه الخطة سيتم تطوير اضاف و،بزيارات منزلية للكشف المبكر وربط المراكز بالمستشفيات الحكومية
 إحالة المريض من المركز إلى المستشفى، متابعة المريض بعد مغادرته المستشفى، تعزيز برنامج يجريية بحيث التدخالت الصح

، وزيادة الموازنة المخصصة لدعم مراكز الرعاية الصحية "منظمة اليونيسف"و" جمعية الشبان المسيحية"األدوية المشترك مع 
 ستشمل الخطة، وفقا لوزير الصحة علي حسن خليل، استصدار ذلكك. عامةمن موازنة وزارة الصحة ال% ٢األولية التي تمثل 

 : ن مراجعة الوصلة التالية/ لالطالع على نص االعالن يمكنكم.قوانين وآليات عملية تعزز وضع مراكز الرعاية الصحية األولية

9154/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

  مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وكاريتاس حول العمالة في الخدمة المنزلية •
  في مجال مساعدةعمل األب سيمون فضول مذكرة تفاهم لتنسيق ال" لبنان- كاريتاس"وقّع وزير العمل سليم جريصاتي ورئيس 

  تبادل الخبرات والتدريب الخاص:مجاالتكافة ال  في الطرفينوقد نصت المذكرة على تعاون. العمال االجانب في الخدمة المنزلية
. ، وتنسيق الجهود في مجال متابعة حاالت انتهاك الحقوقةاالجتماعي ، تنظيم دورات متخصصة للمساعداتبمجال العمال االجانب

 اللواتي/ عاملين الذينمن العامالت وال المختص بإيواء األجانب"  لبنان-كاريتاس" أهمية تطوير مركز على المذكرة ايضاً شددتوقد 
  .ن مع أصحاب العمل/الخاصة بهم متابعة كافة المسائلمما يمكنه من ن لمشاكل، /يتعرضون

  

  وزارة التربية والبرنامج الوقائي لحماية االوالد من التحرش الجنسي •
اق تفاهم ُأطلق بموجبه  اتفبنك لبنان والمهجرو للشرق االوسط وافريقيا Kid Proofوقعت وزارة التربية مع كل من مؤسسة 

 من دعوم مالياًهذا البرنامج، الميأتي تنفيذ .  الذي ينفذ في إطار مشروع حماية األطفال من التحرش الجنسيProtectedبرنامج 
افق بنك لبنان والمهجر، بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، بعد أن تولى المركز التربوي للبحوث واالنماء لبننة البرنامج ليتو

موضوع سالمة ، ويهدف الى ادخال مع مقتضيات التربية، والقيم الروحية، واالخالقيات االجتماعية والوطنية السائدة في لبنان
 .هن للذات ولآلخر/االطفال الجسدية والفكرية في صلب العملية التعليمية التربوية، مما يساعد على حماية االطفال ويعزز احترامهم

لكل  وذلك كتابا تطبيقيا مخصصا للتالمذة، كتاب ارشاد ألولياء االمور، كتاب ارشاد ودليل للمعلم على انتاج كما يشتمل البرنامج
  مواضيعحول) شخصيا او عبر االنترنت(ت / سيشمل تنفيذ سلسلة دورات لتدريب المعلمين، كمامستوى من مستويات الصفوف

ات والمواطنة الصالحة، السالمة على االنترنت والتكنولوجيا، السالمة النفسية،  السالمتين البدنية والشخصية، االخالقي:مختلفة منها
  .الحياة الصحية

  

  بروتوكول تعاون بين وزارتي الشؤون والصحة لدعم االسر االكثر فقراً •
 بموجب ،تينوقع وزيرا الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور والصحة العامة علي حسن خليل البروتوكول االستشفائي بين الوزار

 أسرة إستوفت شروط ١٨٨٠٠ نحو التغطية الصحية الشاملة ل بموجبهؤمنت، والذي س"البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا"
 األسر من الحصول على الطبابة واالستشفاء المجانيين في المستشفيات تلك ستتمكن ونتيجة لذلك، . األولىتهالبرنامج في مرحل
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 أكد أبو فاعور خالل حفل التوقيع أن التوازنات الطائفية أو المذهبية لم تكن أبداً واحدة من أهداف فيما. لحكوميةاللبنانية الخاصة وا
 .هذا البرنامج على اإلطالق

 

  والشؤون االجتماعية تطلق خط ساخن لالبالغ عن المشردين ... و •
ألشخاص  داعياً كل المواطنين الى االبالغ عن أي حالة ،١٧١٤اطلق وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور الخط الساخن رقم 

 البشرية  هذه الحاالت لعدم امتالكها الفرق على تقصيلوزارةا واشار ابو فاعور الى عدم قدرة. مشردين أو ليس لهم من يعيلهم
   ".هؤالء المشردين جزء من كرامتنا" أن ، مؤكداًالالزمة

  

  في التربية والشباب

  بالعمق ترعى تبادل اكاديمي الكتشاف اميركا السفارة االميركية •
 ٢٠١٣برنامج الشرق األدنى وجنوب آسيا لطالب المرحلة الجامعية للعام األكاديمي "اعلنت السفارة االميركية في بيان عن اطالق 

مدة عام أكاديمي،  لمعات االميركيةالمشاركين الذين سيلتحقون بالبرنامج، سيمكثون في الجا"وأشار البيان إلى أن ". ٢٠١٤ -
ويسجل الطالب في مواد أكاديمية، يتخللها مادة عن الدراسات . يتشاركون خالله المسكن مع طالب أميركيين داخل الحرم الجامعي

يشاركون في أعمال خدمة اجتماعية، ونشاطات ثقافية وتدريب عملي، ويتوجه البرنامج كما . األميركية، باإلضافة إلى مواد تدريبية
  ". الذين يتابعون عامهم المدرسي األخير ولطالب الجامعات في السنة االولى، الثانية والثالثةللطالب
 المشاركين، بما في ذلك كافة نفقاتكسائر البرامج التي ترعاها السفارة األميركية، تتكفل الحكومة األميركية ب" إلى أنه  البيانواشار

  ". البرنامج، تتم على أساس الجدارة المشاركة فيالمنافسة في"مؤكدة ان ، "لصحيتذاكر السفر ذهابا وايابا، والسكن والتأمين ا
جزء من المبادرة العالمية للحكومة هو برنامج تبادل الطالب الجامعيين من الشرق األدنى وجنوب آسيا، " ان ت السفارةواوضح

الطالب القياديين، ليكتشفوا بالعمق المجتمع األميركية للمرحلة الجامعية، وهو مصمم لتوفير الفرصة لمجموعة متنوعة من 
األميركي، والثقافة األميركية والمؤسسات األكاديمية من خالل اإلنخراط في تبادل أكاديمي حقيقي في الواليات المتحدة األميركية، 

دعا البيان  واخيراً، ". طالبا من لبنان للمشاركة في هذا البرنامج٥٠، أرسلت السفارة األميركية أكثر من ٢٠٠٧ومنذ العام 
: على اإلنترنت على العنوان التاليله  زيارة الصفحة المخصصة الىالتقدم للبرنامج بالراغبين 

html.nesa/scholarships/gov.usembassy.lebanon://http  . ٢٠١٣ اذار ١ الطلبات هيعلماً ان آخر مهلة الرسال.  
  

   سنوات٣ ماليين دوالر لتمويل المنح الدراسية في الجامعة االميركية خالل ٢٥.٥ •
 مليون ٢٥.٥أعلنت الجامعة االميركية في بيروت انها تمكنت في غضون ثالث سنوات فقط، من جمع مساعدات مالية بلغت قيمتها 

ين دوالر عن المبلغ المستهدف الذي كانت حددته لهذه الحملة، مشيرة الى انها دوالر لتمويل المنح الدراسية، بزيادة خمسة مالي
تنوعا من الطالب، بما يؤدي إلى إغناء التجربة األكاديمية والشخصية  تستطيع من خالل هذه المنح، استقطاب مجموعة أكثر"

 ".للطلبة

 شهرا، يتألفون من ٣٤في الحملة التي استمرت متبرعاً  ٤٣٨٦ عددهم  مجموعالمانحين البالغ" ان  في بيان لها الجامعةتوأوضح
  ". بلدا حول العالم٤١ تتوزع علىمجموعة متنوعة من األشخاص، وفي عدادهم أفراد ومنظمات وشركات ومؤسسات 

والر  مليون د١٧.١ إلى ٢٠٠٢-٢٠٠١ مليوني دوالر في ٢.٦ من  ليرتفع الى أن برنامج المنح الدراسية تطور ايضاًوأشار البيان
تفوق " الوكالة األميركية للتنمية الدولية"وخالل األعوام الخمسة الماضية، حصلت الجامعة أيضا على منح من . ٢٠١٢-٢٠١١في 

مبادرة الشراكة الشرق " ماليين دوالر من خالل ٧.٥ كما حصلت على ، مليون دوالر لدعم برامج المنح الدراسية٢٦.٧قيمتها 
 ". في المنطقةلتقديم المنح لطالب" أوسطية



 11 

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

  مساعدات اجنبية لمؤسسات رسمية من جهات مختلفة •
 ماليين دوالر اميركي وذلك لدعم برنامج المساعدة االنتخابية اللبنانية ٦هبة عينية قيمتها :  برنامج االمم المتحدة االنمائي-

  ٢٠١٣لالنتخابات النيابية 
 ألف دوالر اميركي للمديرية العامة لقوى االمن ٣٠سيارتين قيمتهما : اللمانية في لبنان لوزارة الداخلية والبلديات السفارة ا-

  الداخلي
سيارة للجامعة اللبنانية وذلك ضمن اتفاقية تمويل مشروع دعم تعليم :  السفارة الفرنسية في بيروت لوزارة التربية والتعليم العالي-

  سية في الجامعة اللبنانيةوتعلم اللغة الفرن
 دوالر اميركي ٢٠٠ قيمتها ألف وUPS اجهزة ١٠:  سفارة الواليات المتحدة االميركية في لبنان لوزارة الداخلية والبلديات-

  للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
 مليون ليرة لبنانية للمديرية ٣٠قيمتها  كونتينرات ٦:  سفارة الواليات المتحدة االميركية في بيروت لوزارة الداخلية والبلديات-

  العامة لقوى االمن الداخلي
سكورة وقطع ومجموعات ضخ عامودية تعود :  لوزارة الطاقة والمياهDAI الوكالة االميركية للتنمية الدولية ممثلة بمؤسسة -

  لمشروع اعادة تأهيل محطة ضخ جعيتا 
 االف دوالر اميركي ٧تجهيزات مختلفة قيمتها :  لوزارة الداخلية والبلديات مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-

  للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
 دوالر اميركي لمشروع تعزيز القدرات الوطنية في ٩٠٠ آالف و٨خادم حاسوب قيمته :  االسكوا الدارة االحصاء المركزي-

  طاقةمجال احصاءات الطاقة النامية واعداد ميزان ال
 ألف غرسة زيتون من انتاج ٦٠:  اكساد لوزارة الزراعة– المركز العربي لدراسات المناطق الجغرافية واالراضي القاحلة -

  لتوزيعها على الجهات العاملة في المجال الزراعي في لبنان) اكساد(المركز العربي 
 مليون ليرة ٩٨٣كتب باللغة االنكليزية قيمتها مليار و : لعالي الجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية لوزارة التربية والتعليم ا-

  لبنانية للتوزيع على المدارس الرسمية
 ٥ بقيمة Beirut City Centerتنفيذ اشغال وتأهيل وصيانة التقاطعات والطرقات المحيطة بمركز :  شركة تطوير الضاحية-

   مليون ليرة لبنانية٢٠٠مليارات و
 عبوة دواء لتوزع على المرضى والمحتاجين لها عبر مركز توزيع االدوية في ١٢٣٢: الصحة العامة شركة مرساكو لوزارة -

  الكرنتينا
 ألف دوالر اميركي لترميم لوحة العذراء مريم في المتحف ٦٥تغطية تكلفة اعمال بقيمة :  السيدة مي ميقاتي لوزارة الثقافة-

  الوطني 
 

  حلية مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية وم •
  تقديم معدات للمعوقين واسرة واجهزة تنفس وكراسي متحركة:  دولة الصين الشعبية لوزارة الشؤون االجتماعية-
  تقديم اجهزة كمبيوتر:  سفارة جمهورية الصين الشعبية لمطرانية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك-
 ألف يورو لتمويل برنامج لنيل شهادة الدبلوم ٦٦٧:  بيروت برنامج تامبوس التابع لالتحاد االوروبي للجامعة االميركية في-

  المهني في التكنولوجيات الخضراء في لبنان ومصر
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تقديم سيارة نقل :  راشيا-في المحيدثة " نجمة الصبح"التابعة لبرنامح االمم المتحدة االنمائية لتعاونية " عيش لبنان"مبادرة  -
  صغيرة ومعدات مطبخ

تقديم ألف هدية ألكثر من ألف طفل ومسن لبناني : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي الطفال ومسنين" عيش لبنان" مبادرة -
  من مختلف البلدات والقرى اللبنانية بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية

 ألف يورو لتمويل جزء من ٤٠٠تقديم :  الدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيةJTI Japan Tobacco Internationalشركة  -
  كلفة اعادة تأهيل وتحديث مصنع الفرز التابع للمؤسسة والواقع في بكفيا

 

  مساعدات اجنبية ودولية الغاثة النازحين •
   ألف دوالر لمساعدة الحكومة على تطبيق خطة اغاثة النازحين من سوريا٢٠٠ مليون و١٩:  الحكومة االلمانية للحكومة اللبنانية-
 ألف دوالر اميركي لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين الى االراضي ٧٠٠: ة النروجية لوزارة الشؤون االجتماعية الحكوم-

  اللبنانية
 ألف دوالر اميركي لدعم جهود اغاثة النازحين ٥٣٦:  مفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين لوزارة الشؤون االجتماعية-

  نانيةالسوريين الى االراضي اللب
 ألف دوالر االميركي لدعم جهود اغاثة النازحين ٢٦٨:  اليونيسيف لوزارة الشؤون االجتماعية– منظمة االمم المتحدة للطفولة -

  السوريين الى االراضي اللبنانية
غير غذائية  خيمة ومعدات ومواد ٦٧٢:  في المملكة المتحدة لوزارة الشؤون االجتماعيةShelter Box Trust الجمعية الخيرية -

  لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين 
مستوعب يتضمن : العاملة في جمهورية ألمانيا االتحادية لوزارة الشؤون االجتماعية" المنتدى األلماني السوري" الجمعية الخيرية -

   طرداً من المالبس المستعملة لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين ١٨
  

  وزارة الدفاعمساعدات من مؤسسات خاصة ل •
آلة طبية لتعريف الجراثيم ودرجة مقاومتها للمضادات الحيوية تقدر قيمتها :  لوزارة الدفاع الوطني.BIOTECK S.A.L شركة -

   ألف دوالر اميركي للجيش٥٠بحوالي 
   ألف دوالر اميركي للجيش٣٦جيب تقدر قيمته بحوالي :  شركة رسامني يونس للسيارات لوزارة الدفاع الوطني-
   ألف دوالر اميركي للجيش٢٨بيك آب تقدر قيمته بحوالي :  شركة مانا اوتوموتيف لوزارة الدفاع المدني-
   ألف دوالر اميركي للجيش٣٠سيارتين من نوع جيب تقدر قيمتهما بحوالي :  السيد محمد عبد اهللا شرارة لوزارة الدفاع الوطني-
 آالف ٧معدات الكترونية تقدر قيمتها بحوالي : ة الدفاع الوطني لوزارYPL Power Services (LEB) S.A.R.L شركة -
   دوالر اميركي للجيش٦٤٠و
  ألف دوالر اميركي للجيش١٥٨ علبة دواء تقدر قيمتها بحوالي ٢٧٨٦٠:  لوزارة الدفاع الوطنيMerck Serono شركة -

 ألف دوالر اميركي ٤٠تقدر قيمتها بحوالي عتاد تأليل :  لوزارة الدفاع الوطنيAtom Medical Company s.a.r.l شركة -
  للجيش

   ألف دوالر اميركي للجيش ٢١عتاد تقدر قيمتها بـ :  لوزارة الدفاع الوطنيs.a.l  Delhamiyeh Development co شركة-
  

  ولدار الفتوى...  •
- Per distributionالد االجتماعية ألف يورو لمؤسسات الدكتور محمد خ٣٠ألبسة جديدة قيمتها :  لدار الفتوى  
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- SIM – BUYيورو لمؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية٥٠٠ ألف و١٥ألبسة جديدة قيمتها :  لدار الفتوى   
- Inter Grobhander GmbHألف يورو لمؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية١٥ألبسة جديدة قيمتها :  لدار الفتوى   
- Zhejiang joyful day Houseware co LTDألف دوالر ١٥ لحافاً قيمتها ٣١٦٨ كرتونة تحتوي على ٥٢٨:  لدار الفتوى 

  اميركي لمؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية 
   آالف دوالر اميركي لمؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية٥ألبسة واحذية مستعملة قيمتها : نور ادروت لدار الفتوى.  د-
  

 حلية مساعدات اهلية اجتماعية لجهات م •
   منحة جامعية ٣٤تقديم :  المؤسسة الدرزية للرعاية االجتماعية لطالب في الجامعة االميركية في بيروت-
 ألف دوالر ٦٥تقديم اجهزة كمبيوتر تقدر قيمتها بحوالي :  نادي روتاري عاليه لمؤسسات رسمية في منطقة عاليه والبقاع-

  ثة مختبرات كومبيوتر في بيصور وضهر االحمر وعاليه مؤسسة رسمية اضافة الى تجهيز ثال٢٨اميركي لـ 
 ألف دوالر اميركي كتعويض عن خسائرهم اضافة الى توزيع عدد من ٤٢:  رابطة كاريتاس لبنان لمتضرري انفجار االشرفية-

  االدوية 
  جتماعية في دوحة عرمون تأهيل وتجهيز دار للمسنين في مركز الشؤون اال:  جمعية عالمة الخيرية االجتماعية لوزارة الشؤون-
 مليون ليرة لبنانية جمعتها الشركة خالل حملة تبرعات اطلقتها خالل ١٤٤: SOS شركة سبينيس للجمعية اللبنانية لقرى االطفال -

  موسم االعياد
  

   هيئات اهلية ومحلية٧مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  رعاية الصحية االوليةانشاء وتجهيز مركز ال:  جمعية بيت بعقلين في منطقة الشوف-
  تدشين المستوصف الخيري التابع له:  عكار-  النادي الثقافي الرياضي االجتماعي في بلدة الجديدة الجومة -
  تأهيل وتجهيز المركز الذي يضمن معهداً للتمريض وقسماً لالدارة العامة:  فرع طرابلس– الصليب االحمر اللبناني -
  تجهيز غرف االحداث والمستوصفتأهيل و:  سجن االحداث في روميه-
   يتيماً ٦٠التكفل بملف :  صندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى-
  تأهيل وتجهيز القاعة الكبرى في المدرسة التابعة للجمعية :  مدرسة واهان تكايان اللبنانية االرمنية في منطقة برج حمود-
  تأهيل وتجهيز مبنى الروضات : سروان مدرسة مار يوحنا المعمدان في عين الريحانة في ك-
 

  مساعدتين من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمؤسستين رسميتين •
بطرام الرسمية، ثانوية خليل سالم الرسمية ـ بطرام، : " مدارس رسمية في الكورة، هي٣ترميم :  وزارة التربية والتعليم العالي-

  ".ومتوسطة كفرحاتا الرسمية
  دعم مشروع تشجير مشاع البلدة : ة بلدة الرمادي-
 

  مساعدتين من قوات الطوارئ في لبنان •
   عامود انارة يعمل على الطاقة الشمسية في بلدة كفرحمام ١٨تركيب :  االسبانية-
  ش ألف دوالر اميركي للجي١٣عتاد تأليل تقدر قيمتها بحوالي :  قوات االمم المتحدة المؤقتة في لبنان لوزارة الدفاع الوطني-
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��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��6�ا��5 و�
  استشفاءصحة و •

الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تسيير الوزير اعمال مستشفى المنية الحكومي وتحريك حسابه المالي لدى مصرف  -
 )١٧/١/٢٠١٣جلسة (لبنان او من يفوضه ذلك لحين صدور مرسوم تعيين مجلس االدارة 

وبيع ألجل بقيمة . أ.د/٨,٦٦٠,٠٠٠/لس اإلنماء واإلعمار الموافقة على اتفاقيتي قرض بقيمة الموافقة على طلب مج -
بين لبنان والبنك اإلسالمي للتنمية في إطار مشروع تطوير الخدمات الصحية اإلستشفائية في الجنوب . أ.د/٥,٤٥٠,٠٠٠/

 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة (وزارة الصحة العامة إلنشاء وتجهيز مستشفى صور وتفويض رئيسه بالتوقيع عليهما وفقاً لرأي 
الواردة في " المؤسسة العامة الدارة مستشفى النبطية الحكومي"الموافقة على مشروع مرسوم  يرمي الى تعديل تسمية  -

 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة  ("مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية" لتصبح ١٣/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٤٠٢٣المرسوم رقم 
شروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام األجراء الخاص في المؤسسة العامة إلدارة مستشفى راشيا الوادي الموافقة على م -

 )٢٩/١/٢٠١٣جلسة (الحكومي 
 المستأجر لصالح مستشفى قانا ١٥٠٥الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة إخالء المبنى القائم على العقار رقم  -

 )٢٩/١/٢٠١٣جلسة (الحكومي
 

  قروض/ تنميــة •
لموافقة على طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع إتفاقية قرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ا -

متعلقة بمشروع دعم اإلبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتفويض وزير المالية التوقيع عليها على أن تتولى 
 )٩/١/٢٠١٣جلسة (لبنان بفتح الحساب وزارة المالية الرقابة ويقوم مصرف 

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يتعلق بابرام اتفاقية القرض مع الوكالة  -
 والطلب الى ١٢/١٠/٢٠١٢الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان الموقعة بتاريخ 

 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة (نماء واالعمار االسراع بإعداد الدراسات واطالق عمليات التلزيم مجلس اال
 التفاقية هبة بين مفوضية المجموعة ١الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار الموافقة على الملحق التعديلي رقم  -

وعلى تفويض كل من وزير العدل ورئيس " دعم تحديث النظام القضائي"االوروبية والحكومة اللبنانية خاصة بتمويل مشروع 
 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة (مجلس االنماء واالعمار التوقيع عليها وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل 

الموافقة على طلب مجلس االنماء واالعمار ابرام اتفاقية القرض مع البنك األوروبي للتثمير لتمويل مشروع اوتوسترادات  -
 )٢٩/١/٢٠١٣جلسة (مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النيابي وعلى ) المرحلة الثانية(لبنان

 

 تنمية اقتصادية •

مشاريع التعاون االقتصادي "الموافقة على قبول هبة مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، للمساهمة  في تمويل  -
ض رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار التي يتم التوافق عليها الحقاً من خالل عقود موقعة بين الطرفين، وعلى تفوي" والفني

التوقيع على إتفاقية التعاون االقتصادي والفني المتعلقة بها، على أن يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالنسبة لمشاريع 
 )٢٩/١/٢٠١٣جلسة (التعاون 

 

 تنمية اجتماعية •

ة االجتماعية مع برنامج األمم المتحدة الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية إطالق مشروع تعزيز القدرة للتنمي -
 )٩/١/٢٠١٣جلسة ) (UNDP(اإلنمائي
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 بيئة وتنمية •

 :الموافقة على -
 تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري االتصاالت والداخلية والبلديات اعداد مشروع مرسوم يحدد الية توزيع  -١

منها على اساس المسجلين في البلدية و % ٨٠بته عائدات البلديات من شبكة الهاتف الخلوي على قاعدة احتساب ما نس
 على اساس السكان فيها وعلى أن تخصص هذه المبالغ من قبل البلديات للمشاريع التنموية% ٢٠

جلسة ( تكليف لجنة وزارية العداد تقرير عن عقود النفايات في المناطق اللبنانية وعرض دفتر شروط المناقصة  -٢
٩/١/٢٠١٣( 

زارة البيئة، كونها السلطة الوطنية المولجة متابعة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الموافقة على طلب و -
وبروتوكول كيوتو، منحها صفة المنسق الوطني إلجراءات التخفيف المالئمة وطنياً وحصر الموافقة على البدء بإعداد 

 )١٧/١/٢٠١٣ة جلس(إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً في لبنان بالوزارة 
 

 زراعـة •

 )٩/١/٢٠١٣جلسة (تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة وضع الية لتسويق زيت الزيتون اللبناني  -

 
 قانون الجنسية/ حقوق •

 متابعة درس التعديالت التي قد يقتضي إدخالها ٢١/٣/٢٠١٢ تاريخ ٤٦تكليف اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قراره رقم  -
قانون (لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، وكذلك دراسة ما يترتب من اإلجراءات التي وردت في تقرير اللجنةعلى بعض ا

 )١٧/١/٢٠١٣جلسة ) (الجنسية
 

 سجون/ حقوق •

فيذ أربعة سجون على تنتكليف مجلس اإلنماء واإلعمار دراسة عقد االتفاق المقترح إلعداد الدراسات الفنية واالشراف على  -
جلسة ( اللبنانية، وإبداء الرأي بالنسبة المقترحة ورفع تقريره بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خالل مهلة أسبوع األراضي

٢٢/١/٢٠١٣( 
 

 حقوق فلسطينيين •

ألف دوالر أميركي من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس / ٢٠٠/الموافقة على نقل إعتماد ما يوازي  -
برنامج األمم المتحدة /  الفلسطيني-ساهمة من الدولة في موازنة مشروع دعم لجنة الحوار اللبناني، م٢٠١٣الوزراء لعام 

)UNDP( والطلب إلى رئاسة رئيس اللجنة متابعة السعي لتأمين التمويل للمشروع من مختلف الجهات ٢٠١٣ عن عام 
 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة (والهيئات الخارجية 

 

 مساعدات •

مقدمة من مجلس وزراء الشؤون ) فقط خمسمائة ألف دوالر أميركي. (أ.د/٥٠٠,٠٠٠/مة بقيمة الموافقة على قبول مساه -
  )٢٩/١/٢٠١٣جلسة (اإلجتماعية العرب 

 

 تربية وتعليم •

 )١٧/١/٢٠١٣جلسة (الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي إخالء مبنى مدرسة قنية الرسمية النتفاء الحاجة إليه  -
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 ث طبيعيةكوار/ تعويضات •

 :الموافقة على التدابير التالية -
الطلب الى الوزراء المختصين االيعاز الى األجهزة العسكرية واألمنية واإلدارات والمؤسسات العامة المعنية والبلديات  -١

  ٧/١/٢٠١٣كافة رفع حالة التأهب النقاذ المواطنين نتيجة العاصفة التي تضرب لبنان منذ يوم االثنين 
التنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة الجراء مسح لالضرار الناتجة عن العاصفة التي ضربت مختلف تكليف الجيش  -٢

 تمهيداً للتعويض على المواطنين المتضررين، سواء باالرواح ام ٧/١/٢٠١٣المناطق اللبنانية منذ يوم االثنين 
 بالممتلكات

جلسة (ة لبنانية للتعويض عن االضرار اآلنفة الذكرمليار لير/ ٣/اعطاء الهيئة العليا لإلغاثة سلفة خزينة قدرها -٣
٩/١/٢٠١٣( 

  
 جمعيات أجنبية •

المعهد الديمقراطي الوطني "الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إستبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية األجنبية المسماة  -
 )٩/١/٢٠١٣جلسة  (، مركزه بيروت،)"National Democratic Institute- )NDI للعالقات الدولية،

استطالع رأي وزارة الصحة العامة في مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية االجنبية المسماة  -
 ”Premiére Urgence- Aide Medical Internationale” “PU-AMI“، " فرع لبنان- مساعدة طبية دولية-االغاثة االولية"

Liban Section”٢٢/١/٢٠١٣جلسة (   مركزه صيدا( 
جمعية انترناشيونال "عدم الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم  -

 )٢٢/١/٢٠١٣جلسة ( مركزه بيروت "International Cantholic Migration Comission كاثوليك ميغريشن كومشن، 

  
 ��  ٢٠١٣ ���0/,+� آ���ن ا"�* و(

  

 علم وخبر رقم -"FLAMENCO EN BEIRUTفالمنكو في بيروت، "جمعية باسم  -١
  أد /٢٣١٧
 الطابق - ملك يارد- بناية سري الدين- شارع الدكتور توفيق رزق-١١ القسم -١٧٦٦ العقار رقم - األشرفية-بيروت: مركزها
  الرابع
  : أهدافها

" FLAMENCO EN BEIRUT " "فالمنكو في بيروت "نشر وترويج وتسويق ثقافة الموسيقى اإلسبانية المعروفة بالـ .١
 ...) الغناء الخ- آلة القيتارة-الرقص اإلسباني(بأشكالها كافة 

 تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية كل ما له عالقة بالفن والموسيقى اإلسبانية .٢

 محددة مع مشاركة فنانين محليين وأجانب" Themes"تنظيم إجتماعات ذات مواضيع  .٣

 )Concerts(ومهرجاناتتنظيم حفالت  .٤
 تنظيم رحالت ثقافية .٥

 تبادل الخبرات الثقافية مع جمعيات أخرى مشابهة محلية أو أجنبية .٦

 تنظيم المحاضرات، وإنشاء مركز توثيق للمعلومات الفنية وإنشاء مكتبة .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 -مير شماس مارينا - رنده سليمان تقي الدين- ماري كلير حنا مراد-فاديا ابراهيم يارد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كالرا سليم حاتم

  فاديا ابراهيم يارد السيدة: ةممثل الجمعية تجاه الحكوم
  

LEBANESE ASSOCIATION FOR الجمعية اللبنانية للعلوم واألبحاث،" جمعية باسم -٢

)LASR(SCIENCE AND RESEARCH"- أد ٢٣٦٢ علم وخبر رقم  
  ماعي ملك جمعية التنمية والنهوض اإلجت-٣٢/٢٠٨٠ العقار رقم - منطقة الدكرمان العقارية-  سهل الصباغ-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في بناء الحضارة اإلنسانية وصناعة المعرفة ونهضة المجتمعات .١

 دعم وتشجيع التعليم العالي والبحوث العلمية في كافة الحقول .٢

 نشر الوعي العلمي عن طريق اصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم .٣

 تقديم االستشارات العلمية للجهات التي تطلبها .٤

 ندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون وأجانب في حقول العلم المختلفةتنظيم محاضرات و .٥

 توثيق الصلة بين العاملين في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية .٦

 التعاون وربط الصلة مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم .٧

 فيما بينهم وبين زمالئهم من الباحثين العرب وغيرهماللبنانيين الباحثين توثيق الصلة بين  .٨

 العمل على توفير المنح والدعم للمتفوقين والحد من هجرة األدمغة .٩

استخدام وسائل تقليدية وغير تقليدية في تحقيق ذلك وانشاء مؤسسات للتعليم العالي واألبحاث بهدف خدمة المجتمع،  .١٠
 ة التلفزة واألنترنت وغيرهماكالتعليم عن بعد بواسط

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
عماد احمد الحاج .  د-مصطفى محمد هاشم الجزار.  د-صالح الدين سليم ارقه دان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد خير علي فرج .  د-  العمرفواز علي. د -احمد
  كتور مصطفى محمد هاشم الجزار الد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣٦٣ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لإلقتصاد اإلجتماعي" جمعية باسم -٣
 الطابق -بناية ريشا -٣١ القسم رقم - ٣٦٣٦ العقار رقم - شارع مطر وبويز- ٧ منطقة الشياح العقارية رقم-الشياح: مركزها
   قضاء بعبدا-الخامس

  
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 نشر مبادىء وثقافة اإلقتصاد السياسي واإلجتماعي .١

 التعريف على مبادىء وأسس السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية .٢

القيام بدوره الفعال في تعزيز تفعيل دور المجتمع المدني في رسم السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية و .٣
 الشفافية والمساءلة

 تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الخاصة والعامة في مجال اإلقتصاد واإلجتماع .٤
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 نشر البحث العلمي اإلقتصادي واإلجتماعي والقانوني .٥

معارض ومؤتمرات ودورات ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إجتماعات و
يبية، وإنشاء مواقع إلكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع رتد

الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعالمية أخرى، والقيام بتحقيق 
و باإلشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات أخرى موضوعها منفردة أ

لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع االعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع 
 المذكور

  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني
نزار .  د-راكيل ريمون انطون.  د-ساره مظهر حريري.  د- هيكلجورجريان . د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   غنوى غسان الشلوق-مظهر حريري
   نزار مظهر حريريالدكتور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣٦٥ علم وخبر رقم -"عية اإلنماء للشؤون الخيريةجم"جمعية باسم  -٤
 الطابق - ملك موسى احمد مطر- بجانب مطعم السلطان ابراهيم- قاعة مطر- السان سيمون- منطقة الجناح-بيروت: مركزها
  األرضي
  : أهدافها

  : تربوية تعنى- ثقافية-اجتماعية
 تربية وإعداد الناشئة نحو المواطنية الصالحة .١

 ر المجتمع للقيام بواجبه نحو الوطنتفعيل دو .٢

 توثيق العالقة بين كافة فئات المجتمع وبث روح التعاضد واأللفة فيما بينهم .٣

 مساعدة ورعاية كل محتاج من اجل مستقبل أفضل .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عبداله محمد شحاده- احمد محمود عوض- احمد ناصر العلي-ابراهيم قاسم حسين: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

   فندي عوض الزهران-  موسى احمد مطر-خالد احمد مشلب مطر
   موسى احمد مطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣٨٦ علم وخبر رقم -"العونة"جمعية باسم  -٥
   ملك فايزة الخطيب-٤٣٤٠ العقار رقم -  شارع بساتين محرم-بلسطرا: مركزها
  : أهدافها
 مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته الظروف القاسية عن العمل .١

 اإلسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العالج والمداواة التي تترتب على كل معوز .٢

 ة ما بعد في المجتمعاإلهتمام بالتربية لبناء طفولة متوازنة نفسياً وشخصيات عامل .٣

 اإلهتمام بوضع المرأة الصحي واإلجتماعي وتأهيلها إلدارة عائلتها بشكل جيد .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - باسمه محمد الحدري-  فايزه فياض الخطيب-شلق أسيل رياض -زينه مصطفى الزعيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  أماني رياض شلق

  ة فايزه فياض الخطيبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٣٩٥ علم وخبر رقم -"جمعية منتجي الزيتون اللبناني"جمعية باسم  -٦
   قضاء المتن-ق االول الطاب- الجهة الشمالية- بلوك أ- بنايات هاربويان-  شارع ب ث١٠ -جل الديب: مركزها
  : أهدافها
 تأطير مزارعي الزيتون وفتح مجال اإلنتساب لكافة مزارعي الزيتون اللبنانيين الى الجمعية .١

 تنظيم نشاطات مع أعضاء الجمعية تهدف الى بلوغ أهدافها .٢

 تحسين نوعية وكمية الزيتون المنتج ومشتقاته عبر برامج محددة .٣

لزيتون ومشتقاته على الصعيد اللبناني، من خالل إنشاء وتطوير عالقات فعالة مع التعاون مع كل الفاعلين في قطاع ا .٤
 المؤسسات العامة والخاصة واالهلية المعنية بإنتاج الزيتون ومشتقاته وغيرها

 تأمين إرشاد زراعي للمزارعين .٥

 العمل على تطوير االنتاج الزراعي بالطرق الحديثة .٦

 بسعر افضل من خالل آليات متنوعة...) أسمدة، أدوية(تاج العمل على تأمين المواد الوسيطة لإلن .٧

العمل لتحسين تصريف اإلنتاج في السوق المحلي، من خالل حماية اإلنتاج اللبناني المطابق للمواصفات المطلوبة، من  .٨
ك زيت المضاربات الخارجية غير المشروعة ومن االغراق من الخارج، ومن خالل توعية اللبنانيين الى منافع استهال

 الزيتون عبر حمالت متنوعة ومناسبة، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية والبلدية واألهلية

العمل على توسيع اسواق التصدير من خالل جمع جهود المنتجين والدولة والجهات األخرى المعنية لتأمين تصدير  .٩
 الزيتون اللبناني ومشتقاته المطابق للمواصفات الدولية المطلوبة

شاريع واقتراحات قوانين ومراسيم وقرارات تؤدي الى تنمية وتطوير إنتاح الزيتون ومشتقاته وإبداء رأي تقديم م .١٠
 الجمعية في القرارات والمراسيم والقوانين والمعاهدات الدولية واإلقليمية والنائية، المتعلقة بإنتاج الزيتون ومشتقاته

   واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين
الياس داود .  د-نجيب الحاج علي عيسى.  د- نافذ ابراهيم االحمر. العقيد المتقاعد د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميشال جرجس هاشم-قطار
   ميشال جرجس هاشمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٤٠٢ علم وخبر رقم -"نشيري"جمعية باسم -٧
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني-  ملك روبير عاد-  الطريق العام-الدليبة: مركزها
  : أهدافها
تعمل الجمعية على الدفاع عن حقوق االنسان والحق الدولي االنساني وتعزيزهما، مع تركيز خاص على انتهاكات  .١

 ابعين للجالية السريالنكية بشكل خاصحقوق االنسان بحق العامالت األجنبيات بشكل عام والت

ء، ومنها على ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية االجرا .٢
مراجعة سائر السلطات والهيئات اللبنانية والدولية المختصة، وتنظيم الندوات والمحاضرات : صرسبيل التعداد ال الح
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التدريبية واإلهتمام بالعمل اإلجتماعي والصحي والتربوي، وتقوم بإصدار البيانات والنشرات والمطبوعات والحلقات 
 الدورية وغير الدورية وتوزيعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 األب هادي فؤاد - جاد جورج يعقوب- فادي ميالد نصار-روشانك شاعري يازدي: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

   غازي روبر عاد- تاتياني اسكندر نصار-العيه
  روشانك شاعري يازدي ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /٢٤٠٣ علم وخبر رقم-")ع(جمعية رابطة خريجي مدارس المهدي" جمعية باسم -٨

 قضاء - مبنى اإلدارة العامة لجمعية المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم-٣٩٠٨ العقار رقم - نزلة المرامل-عياألوزا: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
وخريجيها، وجمع شمل الخريجين وتقوية أواصر الصلة والتعاون بينهم، ورفع مستواهم ) ع(تدعيم الروابط بين مدارس مهدي

  :الثقافي، من خالل
 نشطة التربوية، العلمية، اإلجتماعية، الفنية، والتكريميةالبرامج واأل .١

  ونشاطاتها، ومنشورات دورية تعرف بالجمعية)ع(إصدار كتب توفيق إنجازات خريجي مدارس المهدي .٢

 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة وناد إجتماعي ثقافي .٣

  :تتبع مسارات الخريجين التعليمية ومواقعهم العملية في المجتمع، بهدف
 إرشادهم في اختيار التوجه المهني، وتحديد االختصاص بما يتناسب مع قدراتهم وحاجات سوق العمل .١

  في استكمال دراساتهم وتخصصاتهم الجامعية، ودعمهم مادياً ومعنوياًتهممساعد .٢

 المساهمة في تأمين فرص العمل لهم من خالل عالقات الرابطة بالجهات المعنية .٣

، )ع(وثهم الجامعية بما يتناسب مع اإلحتياجات التربوية والتعليمية واالدارية لمدارس المهديتوجيه الخريجين الختيار بح .٤
، تخصيصاً وعلمياً ومالياً )ع(وتشجيعهم على دعم جمعية المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم صاحبة مدارس المهدي

 وإجتماعياً وإعالمياً

  .وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للق
 خديجة - غالب ناظم العلي- بتول جعفر طبيخ- علي سلمان سلمان.  د-حيدر أحمد نعيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مصطفى حسن ضعون- حسن جهاد دياب-فؤاد شكر

  حيدر أحمد نعيم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٤٠٤ علم وخبر رقم -"جمعية محمد حسين برو الخيرية االجتماعية"جمعية باسم  -٩
 ك البلو-٥ القسم - ٦٩٣٦ العقار رقم - جانب مدرسة رأس بيروت- شارع المستقبل-  طريق المطار القديم-بئر حسن: مركزها

A-قضاء بعبدا- الطابق االرضي- بناية المروة   
  : أهدافها

  : واإلجتماعية والثقافية، وتهتم بالشؤون الزراعية والبيئية، من خاللعمال اإلنسانيةتمارس الجمعية األ
 فقراء ومعوزين وأيتام وأسر رعاية ذوي الحاجات الخاصة من أطفال ومسنين، والعناية بالحاالت االكثر حاجة من .١

 ةمتعفف
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 الحياتية واألعمال الحرفية المساعدة على رفع تنمية القيم اإليجابية، وتمكين العائالت واألطفال والشباب من المهارات .٢
 مستوى المعيشة داخل األسرة

رعاية الطفولة عبر األنشطة الثقافية والتربوية، ودعم المرأة وإرشادها وتدريبها بواسطة الندوات والحلقات الدراسية  .٣
ة واألعمال اإلجتماعية والخيرية والمحاضرات، في مجال رعاية األسرة واألطفال واألعمال المنزلية واإلسعافات األولي

 والمهنية والصحية والحرفية واإلنتاجية

القيام باألنشطة الصديقة للبيئة والحفاظ عليها، والتشجيع على حمايتها، وتأمين الشتول وزيادة التشجير والمساحات  .٤
 الخضراء

إقامة الندوات والحلقات ذات الصلة، تعزيز التمسك بالفضائل عبر التركيز على إحياء المناسبات الدينية والوطنية، و .٥
 وتوعية الناشئة على األخالق الحميدة والمثل العليا

 التعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات األهلية لتحقيق أهداف الجمعية .٦

  وافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد م
 علي - دينا محمود شامي- فرح فالنتينا كايد برو-د غسان شيتم مح- حسين محمد برو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رنده محمد برو- جونلالجين اليزابيت وسيلي جاكسون ستون ستون-حسين برو

   رنده محمد بروةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -"Vin Fondation Musée de la Vigne et duجمعية متحف الكرمة والنبيذ، "باسم جمعية  -١٠
  أد /٢خبر رقم علم و
 - شركة لوجيكس انفستمنتس-Burotec بناية -٢٣ القسم رقم -٣٤ العقار رقم -  شارع باستور-  منطقة الصيفي-بيروت: مركزها

  الطابق السابع
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 :لنبيذ من جوانبها المختلفة التاريخية والفنية والعلمية، وبشكل اكثر تحديداًتنمية ثقافة ا .١
 على الصعيد التاريخي، تشجيع البحوث حول تاريخ الكرمة والنبيذ في لبنان ونشر المعلومات ذات الصلة .٢

الكرمة ومختلف أنواعها، على الصعيد الفني، دراسة التأثيرات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على  .٣
 ونتائجها على مختلف أنواع النبيذ في لبنان

 على الصعيد العلمي، تطوير قطاع انتاج النبيذ في لبنان وتقنياته .٤

 إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف المتعلقة بالنبيذ والكرمة وإدارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بهما .٥

تعلق بالنبيذ والكرمة كالمحاضرات واألبحاث والندوات وغير ذلك من النشاطات تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية ت .٦
 قافيةثال

 نشر الوثائق والكتب والمجالت على أنواعها التي تعنى النبيذ والكرمة .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 يوسف -  غريغوري سركيس بجافجيان- سمعان فرنسوا باسيل-اسعد ديب سيف. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   انماري جورج جورج مايال- اسحق ناجي عدنان مرقص-يقظان حيدر

  اسحق ناجي عدنان مرقص السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم وخبر رقم -"ني، التربوي واالجتماعيرتقاء الذهتروم للتأهيل واإلأطياف سبك" جمعية باسم -١١
  أد /٢٢

   الطابق الثاني - سنترر عم- مدخل الطوارىء- مستشفى المظلوم- طرابلس:مركزها
  : أهدافها
تعنى الجمعية بتوفير التقييم النفسي، الذهني والسلوكي والطباع الشخصية والعالج التأهيلي لكل األفراد، ومختلف  .١

 عالجية متخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للتأهيل/ تربوية/ ليمية، وتوفر خدمات تع األعمار

: اإلضطرابات النفسية والذهنية(الثقافي واإلجتماعي لألطفال والمراهقين ذوي اإلحتياجات الخاصة التأهيل العلمي،  .٢
للغوية، الوسواس القهري، الفوبيا، الديسلكسيا، التوحد، النقص بالقدرة على التركيز والحركة الرائدة، اإلضطرابات ا

 وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة بالتشخيص والتأهيل والعالج) والقلق النفسي

التوجيه التربوي والتأهيل األسري لرفع المستوى الفكري والثقافي والصحي واالجتماعي حول حيثيات التربية المثالية  .٣
سرية بمختلف تركيباتها وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية ألوضاع األلألطفال والمراهقين وخصوصية كل ا

 والمؤتمرات والجلسات التوجيهية الخاصة والجماعية ونشر المعرفة والثقافة التربوية عند األهل والمدرسين

 سرة على مختلف أعمارهم وأدوارهمتوفير الجلسات العالجية الجماعية والفردية ألفراد األ .٤

  إنشاء مدارس ومراكز متخصصة بتعليم وتأهيل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلمالمساهمة في .٥

 تدريس المناهج التعليمية بطرق متخصصة .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 كريمان احمد رجائي علم - ريم مصطفى الحاج علي-ا محمد فريد سيجريريم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رشا محمد عدنان بك- رشاد محمد عدنان بك- الدين
  ريما محمد فريد سيجري كتورةدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٧ علم وخبر رقم -"حركة األمة"باسم سياسية  جمعية -١٢
   ملك الدكتور عبد الناصر جبري- شارع بشير جنبالط-١٦٨  العقار رقم- المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة التعايش المشترك .١

 التأكيد على عروبة لبنان والتمسك بامتداداته العربية واإلسالمية .٢

عليم بكافة أشكاله واتخاذ العلم كسالح وثقافياً قدر اإلستطاعة ونشر التوعية والت مساعدة العائالت اللبنانية مادياً ومعنوياً .٣
 لمواجهة كل االخطار التي تحيط بأهل لبنان

 إحياء السنن واألخالق الحميدة بين الناس حتى يعود لبنان رائداً كما كان وافضل على جميع األصعدة .٤

  لمراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ا
 عبد - عمر احمد زريقه- ميشال جوزيف دانيال عتيق-عبد الناصر عبداهللا جبري. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سعيد محي الدين حبيب عبد الحفيظ عيتاني - الرحمن شفيق الجبيلي
    عمر احمد زريقهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٠ علم وخبر رقم -"مع آمانحركة وتج" جمعية باسم -١٣
   الطابق األرضي- مبنى الضمان اإلجتماعي- البولفار-طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
 رفع مستوى التعاون والتنسيق بين أعضاء التجمع .١

 إتخاذ المواقف الموحدة للدفاع عن مصالح وطننا وقضاياه .٢

 نانيةإتخاذ المواقف الموحدة في الهيئات والنشاطات التمثيلية اللب .٣

 إقامة النشاطات الشعبية وندوات الحوار لنشر الوعي بين أفراد المجتمع .٤

تنظيم التوجيه اإلعالمي مع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لتوضيح مواقف التجمع من القضايا  .٥
 المطروحة ولمواجهة الطروحات اإلعالمية المغايرة للواقع والضارة في المجتمع

 يع المؤسسات اللبنانية التي تنسجم مع غاية التجمع وأهدافهالتنسيق مع جم .٦

 الدفاع عن مصالح أهلنا الثقافية واألدبية والسياسية واإلجتماعية في الشمال ولبنان .٧

 اإلنفتاح على األحزاب والجمعيات وفتح باب الحوار معها بما ينسجم مع غاية التجمع وأهدافه .٨

 برلمانية والشعبية والنقابية لدعم قضايا التجمعمتابعة المراجع المسؤولة الحكومية وال .٩

 لوطنلنشر مفاهيم التعاون بين أفراد المجتمع بما فيه خير  .١٠

 العمل على االصالح بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة .١١

 العمل على تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين من خالل فتح مراكز ومستوصفات خيرية ومراكز اجتماعية .١٢

 على فتح مدارس مجانية ومهنيات متعددة ومشاغل لتعليم المهن وغيرها من الوسائل التي تخفف األعباء عن العمل .١٣
 المحتاجين

اإلعداد لحركة شبابية واعية ومثقفة مدركة  الحتياجاتها وقادرة على تحقيقها عبر وضع حلول للمشاكل التي يعاني  .١٤
 يع ومتابعتها لتكون عوناً في تأمين هذه اإلحتياجات وتقديم مشارمنها المجتمع والفرد، عن طريق إعداد

تحفيز الشباب على محاربة الفساد والعادات السيئة كالمخدرات والخمر والقمار وغيرها من المفاسد عن طريق تفعيل  .١٥
قامة محاضرات وندوات ثقافية وإنشاء مراكز تعليم وتوجيه وصقل للمهارات إني وددوره في المجتمع األهلي والم

مواهب وإقامة دورات تدريب مهني معجل يحتاج لها سوق العمل، وتنفيذ المشاريع المصغرة وتقديم مساعدات ومنح وال
 دراسية وإعداد برامج توعية للفرد ولألسرة

إنشاء شبكة تواصل وتبادل بين الشباب اللبناني والعربي وغيره مما يصب في تعزيز اإلنتماء لقضاياه المحقة في  .١٦
 تصب في مصلحة المجتمع والوطنتنموية مجتمع وإقامة مخيمات توجيهية الوطن ولقيد ال

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد خضر - خانجي انور عبد القادر-بالل احمد القصعه.  د-محمد عمر الحزوري. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي-محمد خليل

  محمد عمر الحزوري. د السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Lebanese Association of Laser ،  بالليزرالجمعية اللبنانية لطب األسنان"جمعية باسم  -١٤

Dentistry"- أد /٥٠ علم وخبر رقم  
   بناية فيكتوريا تاور-نيش النهر كور- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
توطيد األلفة والتعاون االخوي والعلمي بين أعضاء الجمعية من جهة وبين بقية أعضاء جسم أطباء األسنان في لبنان  .١

 كافة
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 العمل على رفع المستويات المهنية واألدبية .٢

  العلميةتسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية بتنظيم المحاضرات والندوات .٣

تنسيق كل هذه األمور مع مجلس نقابة أطباء األسنان في لبنان، خصوصاً لجهة المساهمة في وضع برامج التعليم  .٤
 المستمر أو المؤتمرات المتخصصة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
فرح .  د-جهاد حسن ابو شقرا.  د- ريتا جورج الفغالي.  د-روزاني رفيق النبوت. د: السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون

  هدى البير الحالل.  د-جهاد مصطفى حبلي.  د-مشهور شعيب
  جهاد مصطفى حبليكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩١ر رقم  علم وخب-"جمعية قلم رصاص الثقافية االجتماعية"جمعية باسم  -١٥
 ملك ناصر أحمد -١٨ القسم -٤٣٨٩ العقار رقم - مقابل قرية الكفاءات-  شارع وزارة الشؤون االجتماعية-الحدث: مركزها
   قضاء بعبدا- الطابق الرابع- الزين

  : أهدافها
  :مة فيمعية هو العمل في المجاالت الثقافية واإلجتماعية والتربوية والعلمية، وغايتها المساهموضوع الجإن 

 بناء وعي ثقافي يسهم في ترسيخ القيم اإلنسانية واألخالقية، وتعزيزها فكراً وسلوكاً .١

 ترسيخ القيم والمفاهيم المدنية، والعمل على تفعيل الروابط االجتماعية الجامعة .٢

فادة منها واإلسهام تشجيع االنفتاح على العصر وإنجازاته اإلنسانية والعلمية والتكنولوجية، وتأهيل المجتمع واألفراد لإل .٣
 فيها

 اإلنماء الثقافي والفكري والمعرفي للفرد والمجتمع، والعمل على تنمية الكفاءات .٤

 إيالء عناية خاصة لألطفال وكبار السن، ووضع برامج تالقي حاجاتهم .٥

 اإلهتمام برفع مستوى المرأة الثقافي والمعرفي، وتفعيل حضورها في مختلف االنشطة العامة .٦

 ع المراهقين والشباب، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم المستقبليةمتابعة أوضا .٧

  :وللجمعية من أجل تنفيذ الموضوع المبين أعاله أن تسعى الى تحقيق األهداف اآلتية
 التربوي، ومتابعة الحاالت اإلجتماعية لألطفال والمراهقين وتقديم المشورة في مجال -تقديم خدمات اإلرشاد النفسي .١

 اإلرشاد األسري

 رجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بشؤون األطفال واألسرة وإجراء دراسات حول أدب األطفال والناشئةت .٢

  وتربوياً، ومساعدة المتفوقين منهمدعم التعليم المهني واألكاديمي وتوجيه الطالب مهنياً .٣

الصحية والزراعية وإصدار النشرات المساهمة في إقامة المراكز والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغوية و .٤
 والدوريات الخاصة بها

 المساهمة في إقامة األنشطة الموسيقية والتراثية والسياحية .٥

 إقامة الصالت والروابط الثقافية بين المؤسسات اإلغترابية الثقافية والمماثلة في الوطن األم .٦

  للمحاضرات ومراكز لغات ومعلوماتية وقاعاتالمساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب .٧

  إجتماعية تعنى باألسرة والطفل والمجتمع وتأسيس دور نشر ومكتبات- إصدار مجلة تربوية .٨

 دارس ودور حضانةمالمساهمة في إقامة مراكز ترفيهية وثقافية وعالجية ونوادي و .٩

طريقة التي تراها مناسبة، مع مؤسسات وجمعيات ويحق للجمعية من أجل تنفيذ هذه األهداف جميعها أو بعضها، أن تتعاون، بال
تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة في لبنان والخارج، وال سيما عن طريق التعاقد معها لمدة محددة، أو عن طريق تكليفها باإلدارة 
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جمعية، وبحقها  نشاطات الجمعية، بدون أن يمس هذا التعاون، بأي شكل حصل، باستقاللية الالعملية أو الفنية لكل أو لبعض
 . القانوني المطلق بالتصرف وحدها بأموالها ومقدراتها وصالحياتها ومشاريعها وأهدافها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   فاطمة موسى غازي- حسن رنا محمد-الحسينيعلي حسن : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة فاطمة موسى غازيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٤ علم وخبر رقم -" بادىء-حركة المبادرين اإلجتماعيين"جمعية باسم  -١٦
  ملك محمد فريد محمد خير- بناية الجزائر-٨ القسم رقم - ٣٩٨٤ العقار رقم - شارع الجزائر- كركول الدروز-بيروت: مركزها
   الطابق االول- سكريه
  : أهدافها
 تمييز اإلبداع وتوعية الشباب على الحاجة لإلبتكار واإلختراع من خالل برامج تدريبية وإعالمية والمهرجانات .١

 المساهمة في نشر فكرة الحرية والديمقراطية في لبنان .٢

 تبني الثقة بالنفس وتطور النمو الذاتيالنشاطات الفكرية والفنية والتقنية وتأمين البنية التحتية لها مدعومة ببرامج  .٣

 البحث والتطوير العلمي في سياق تطوير الضمير االجتماعي .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   خالد محمد فؤاد الحسن- يونسيفا عوضر -مازن محمد فريد سكرية: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مازن محمد فريد سكرية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٥ علم وخبر رقم -"جمعية العمل الطبي الخيرية"جمعية باسم  -٧١
  ية الضنيةن قضاء الم- مالويالر ملك مصطفى -٨٦٤ العقار رقم - مطحنة الجديدة- المنية: مركزها
  : أهدافها
 إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية واإلجتماعيةالمساهمة في  .١

 العمل على تسهيل وتطوير الخدمات الطبية .٢

  التنسيق مع هيئات المجتمع المدني والبلديات والهيئات المانحة لتأمين حاجات ومستلزمات الفقراء وذوي الحاجة .٣
  ة اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعي

 يوسف -ميشيل جوزيف معماري.  د- ربى سليم عويك-مازن مصطفى الرمالوي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   روال خالد دندن-عطيه عطيه

   مازن مصطفى الرمالويكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٣ علم وخبر رقم -"CREAM ASSOCIATIONRIGHT’Sصرخة الحق، "جمعية باسم  -٨١
 - الطابق االول-١٥ القسم -١٤٥٤ العقار رقم - ملك جورج نبيل نخول- بناية بشارة المعلم-  حي الموسيقى-جعيتا: مركزها

  قضاء كسروان
  : أهدافها
 تمكين األفراد لممارسة دورهم الريادي في المجتمع لتحقيق قيم العدالة االجتماعية .١

 لوعي بمفهوم دور الجندر وبيان اهميته في التنمية االجتماعية واالنسانية والتصدي الشكال التمييز كافةتنمية ا .٢
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 نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتفعيل الحقوق المحلية والدولية للطفل والمرأة بشكل خاص .٣

 تأمين توعية صحية وجنسية واجتماعية وحقوقية لألطفال واألحداث .٤

 ت والقوانين المحلية المرتبطة بحقوق االنسان لتراعي االتفاقات والمعاهدات والمبادىء الدوليةالعمل على تعديل السياسا .٥

العمل على القضاء على العنف ضد النساء واالحداث والعمل على توفير قاعدة بيانات ضمن مجموعة متكاملة من  .٦
 فالمعلومات حول المواد والمراجع والمصادر المعرفية المتخصصة في مجال العن

توعية واعالم وتدريب افراد المجتمع المدني عن الحقوق االساسية المكفولة لهم بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية  .٧
 لحقوق االنسان

 رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ومتابعتها .٨

 تقديم استشارات قانونية مجانية لألحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون .٩

 أمام القضاء المختص) معرضين للخطر والمخالفين للقانون(ية لقضايا االحداث متابعة مجان .١٠

لالحداث المعرضين للخطر المخالفين للقانون ) أطباء نفسيين ومرشدين اجتماعيين(توفير ارشاد اجتماعي متخصص  .١١
 ولذويهم

  د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع
 إيفا - جاد حنا مهنا-  سوزان يوسف خليفه- جميل نجيب شاهين-منيقول موسى غان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج صالح
  منيقول موسى غانمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٤م  علم وخبر رق-"اإلتحاد اللبناني للجمعيات البيئية"جمعية باسم  -٩١
   ملك نبيل عبداهللا سالم-١٧٦٦ العقار رقم - الشارع العام- حي البيادر-البترون: مركزها
  : أهدافها
 جمع الجمعيات البيئية في لبنان لتمثيلهم وكصفة تمثيلية جامعة بهدف توحيد الجهود للوصول الى مجتمع بيئي سليم .١

 وتحسينهمراقبة األداء البيئي في لبنان بغية التحرك لتطويره  .٢

 يير لهم للنشاطات والتعتوطيد العالقة بين الجمعيات البيئية وخلق متسع .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
رابطة  "- ساسين ساسين ضرغامشربل: ممثلة بالسيد" جمعية لبنان أخضر من جديد": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ابراهيم ادمون حداد: ممثلة بالسيد" جمعية كسروان البيئية واإلجتماعية "-دنيا نبيه بارود: ممثلة بالسيدة" سيدات دير االحمر
  شربل ساسين ساسين ضرغام السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤١ علم وخبر رقم -"eSave Beirut Heritag، أنقذوا تراث بيروت"جمعية باسم  -٢٠
   قضاء بعبدا-  الطابق الثاني- بناية جحا متى- شارع سعيد فريحة- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 إقرار قانون للحفاظ على األبنية التراثية .١

 حمالت توعية للمحافظة على الطابع التراثي .٢

لغير رسمية التي تتعاطى شأن البناء بهدف التواصل مع متعهدي البناء ومع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية وا .٣
 الحفاظ على الطابع األثري
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 العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على الطابع التراثي .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ميريم جورج الملكي- جوانا محمد خير حمور-جورجيوغي روجيه طراف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جورجيوغي روجيه طراف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  ٢٠١٣آ���ن ا���0/   �� ��ت ,+�
�ا�7* ●
  

المعهد "، استبدال اسم ممثل الفرع في لبنان للجمعية األجنبية المسماة ٩٧٧٩ مرسوم رقم -١
 ")National Democratic Institutw) NDIالدولية،للعالقات الديمقراطي الوطني 

 المتعلق بطلب استبدال اسم ١٠/٩/٢٠١٢ تاريخ ١٤٩٠١بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
 National Democratic Institutw المعهد الديمقراطي الوطني للعالقات الدولية، ": ممثل فرع الجمعية االجنبية المسماة

)NDI"(،مركزه بيروت ،  
  ،١٨/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤١٧٤/٥بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابهارقم 
  ،٨/١٢/٢٠١٢وز تاريخ /و/اع/٩٩٤١بعد موافقة المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم 

  بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
  ،٩/١/٢٠١٣لوزراء بتاريخ وبعد موافقة مجلس ا

  بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
  ،٩/١/٢٠١٣وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

  :يرسم ما يأتي
 Nationalالدولية،المعهد الديمقراطي الوطني للعالقات ": استبدل اسم ممثل فرع الجمعية االجنبية المسماة :المادة األولى

Democratic Institutw )NDI"(السيدة سمانتا جاين سموت: ليصبح،  بيروت: في لبنان، مركزه   

 السيد ادوار جوزيف هول: بدالً من

  
● 8�� 9  �� ٢٠١٣,+� آ���ن ا���0/ �� �* وا�:

  

:  للجمعية المسماة١/٣/٢٠٠٢أد، تاريخ /٢٧ لبيان العلم والخبر رقم ٢٣٨٤ تعديل رقم -١
 »جاهز لإلستعمالالجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون ال«

الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز « المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعي
   ١/٣/٢٠٠٢أد تاريخ /٢٧الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » لإلستعمال

  :وأصبح على الشكل التالي

  »Association du Beton Pret a L’Emploi du Liban(ABPEL)الباطون الجاهز لالستعمال، الجمعية اللبنانية لمنتجي «: اسمها
  »الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز لالستعمال«: بدالً من
 -  مكتب المحامي يوسف طانيوس شقير-سنتر فيغا-٢٧ القسم رقم -١١٤٧ العقار رقم - شارع اإلسباس-زوق مكايل: مركزها
   قضاء كسروان-ثالثالطابق ال
   مكتب المحامي فادي جمال الدين-  شارع استراليا- الروشة-بيروت: بدالً من
  : غايتها
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تنحصرغاية الجمعية في االمور التي من شأنها تحسين العاملين في قطاع الباطون الجاهز ورفع مستواهم والعمل على تقدمهم من 
  .جميع االوجه اإلقتصادية والصناعية والتجارية

  :تناول في أهدافها، على سبيل المثال ال الحصر، االمور التاليةوت
 تشجيع استعمال الباطون الجاهز لإلستعمال .١

تحسين جودة الباطون الجاهز لإلستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته ولآلالت المستعملة لتصنيعه واآلالت  .٢
 المعدة لنقله

 المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز لإلستعمالأو دعم المختبرات أو /المساهمة في إنشاء و .٣

تنظيم مؤتمرات واإلشتراك بها ونشر كتيبات وجمع وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز  .٤
 لإلستعمال

 المساهمة في تحسين مستوى أعضائها المعنوية والمادية والمرتبطة بمهنة إنتاج الباطون الجاهز لإلستعمال .٥

الدعم والمحافظة على أدبيات ومعنويات األعضاء التجارية في التعاطي فيما بينهم وعلى تطبيق مبادىء المنافسة الشريفة  .٦
 والمشروعة

 رسم سياسة تدريب اليد العاملة وتأهيلها على مختلف مستوياتها .٧

 تمثيل القطاع وأعضاء الجمعية تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة .٨

 دراسية وتدريبية لمستخدمي وعمال المصانعتنظيم دورات  .٩

 تقديم الخدمات واإلستشارات في محال عمل البناء .١٠

 تأمين اإلتصال الدائم بالهيئات والمنظمات اإلقتصادية الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات .١١

كما يحظر على األعضاء ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسية واإلشتراك في إجتماعات أو تظاهرات ذات طابع سياسي، 
  اجتماع تعقده الجمعيةيبحث أي موضوع حزبي أو سياسي في أ

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 تشجيع استعمال الباطون الجاهز لإلستعمال .١

ستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته ولآلالت المستعملة لتصنيعه واآلالت تحسين جودة الباطون الجاهز لإل .٢
 المعدة لنقله

 أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز لإلستعمال/إنشاء و .٣

 لجاهز لإلستعمالتنظيم واالإشتراك بمؤتمرات بها ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون ا .٤

 تمثيل أعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة .٥

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

جمعية «:  المسماة للجمعية٢/١٢/٢٠١١أد، تاريخ /١٩٥٣ لبيان العلم والخبر رقم ١عديل رقم  ت-٢
 »معاً إلنماء البقاع

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية معاً إلنماء البقاع« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢/١٢/٢٠١١أد تاريخ /١٩٥٣

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
  :لعمل علىالسعي مع الجهات المختصة للمساهمة وا
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مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحيد  .١
وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق واأليتام ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم من خالل المؤسسات 

 العامة من داخل وخارج لبنانالمخصصة لهم وقبول الهبات من الجمعيات والمؤسسات 

  المجتمع واإلنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسالمتمتين الصالت بين أفراد .٢

 وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية .٣
 ألهداف الجمعية

 العمل على نبذ العنف .٤

 قامة دورات للتدريب المهني والحرفيإة والعمل على التنمية الريفي .٥

مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لأليتام ومدمني  .٦
المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين وقبول الهبات والتقديمات من الهيئات اإلنسانية 

 وخارج لبنان بهدف تحقيق أهدافهامن داخل 

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

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

 جتمع واإلنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسالمتمتين الصالت بين أفراد الم .٢

تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج  .٣
 ألهداف الجمعية

 العمل على نبذ العنف .٤

 العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي .٥

  أة العاملةتنمية ودعم المر .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

جمعية «:  للجمعية المسماة٢٦/٦/١٩٩٢أد، تاريخ /١٦٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٥ تعديل رقم -٣
 »لبنانمالكي األبنية في 

الحائزة على بيان العلم والخبر » جمعية مالكي األبنية في لبنان« المسماة ةلماً بتعديل إسم الجمعيأخذت وزارة الداخلية والبلديات ع
   ٢٦/٦/١٩٩٢أد تاريخ /١٦٠رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »جمعية اتحاد مالكي األبنية في لبنان«: إسمها
  »جمعية مالكي األبنية في لبنان«: بدالً من

  

جمعية «:  للجمعية المسماة٢٠/٢/٢٠٠٨أد تاريخ /١٩٨لعلم والخبر رقم  لبيان ا٣٩ تعديل  رقم -٤
 »رثوذكسمار كبريال الخيرية للسريان األ

الحائزة على » رثوذكسجمعية مار كبريال الخيرية للسريان األ« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٠/٢/٢٠٠٨ أد تاريخ/١٩٨بيان العلم والخبر رقم 
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  :وأصبح على الشكل التالي
  : هاغايت

 مساعدة الفقراء والمحتاجين .١

 حضانة ورعاية مساعدة المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة الى .٢

   بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات واالمراض الدائمة والمستعصيةماالهتما .٣
  ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان

  : بدالً من
 وتسهيل أمورهم من خالل إنشاء دور ليواء األيتام ومساعدتهم واستقبال اللقطاء من االطفاإمساعدة الفقراء والمحتاجين،  .١

 لهم

 انة ورعايةن والمنبوذين ومن هم بحاجة الى حضمساعدة المشردي .٢

  اجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات واالمراض الدائمة والمستعصيةاإلهتمام بذوي الح .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   

:  للجمعية المسماة١١/٨/٢٠١٠أد، تاريخ /١٣٤٥ لبيان العلم والخبر رقم ٤٩ تعديل رقم -٥
 »مدرار«

  مدرار« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
  :وأصبح على الشكل التالي

  :غايتها
 األعمال الخيرية التي ال تتوخى الربح .١

األعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعالجية وإنمائية للفقراء والمعوزين واأليتام واألرامل ورعاية األسر وكفالة  .٢
 طالب العلمومساعدة 

القيام بأعمال اإلغاثة وقائياً وعالجياً وإنمائياً داخل األراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية  .٣
 والداخلية

 رعاية الطفولة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة من خالل القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم .٤

  الفرد والمجتمعإرشاد .٥

عبر مراكز تدريبية للقيام باألمور ام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعالً ومفيداً في المجتمع اإلهتم .٦
 اإلجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية

إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية األسرة واألطفال وغيرها من األعمال  .٧
 المتخصصة

 يام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحيةالق .٨

 إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة .٩

وكليات نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد  .١٠
 وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار اآلفات السيئة في المدارس

  من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئةترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي .١١

 يهية وتثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة ترفنشاطاتاإلهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة  .١٢
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 ريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغايةدمان على المخدرات وإقامة ورش تدمكافحة آفتي التدخين واإل .١٣

اإلهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات  .١٤
 المختصة

 إلسعاف واإلنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنيالتدريب للقيام بأعمال ا .١٥

 إقامة دورات محو األمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها .١٦

 إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات .١٧

 الحث على االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة .١٨

 ليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقينتقديم منح تع .١٩

 إقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية .٢٠

 تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم .٢١

 القيام بمعارض فنية وثقافية .٢٢

 إقامة كا ما من شأنه نشرالوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان .٢٣

 صعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلكرعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة وال .٢٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 األعمال الخيرية االسالمية التي ال تتوخى الربح .١

اء والمعوزين واأليتام واألرامل ورعاية األسر وكفالة األعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعالجية وإنمائية للفقر .٢
 ومساعدة طالب العلم

 القيام بأعمال اإلغاثة وقائياً وإنمائياً داخل األراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية .٣

 وبناء مراكز متخصصة لهمرعاية الطفولة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة من خالل القيام بنشاطات  .٤

 إرشاد الفرد والمجتمع على هدى االسالم .٥

اإلهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعالً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام باألمور  .٦
 اإلجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية

تطريز والطبخ ورعاية األسرة واألطفال وغيرها من األعمال إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة وال .٧
 المتخصصة

 القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية .٨

 إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة .٩

لمراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات نشر التربية والتعليم لمختلف ا .١٠
 للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار اآلفات السيئة في المدارس

 يئةترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على الب .١١

 اإلهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة .١٢

 مكافحة آفتي التدخين واإلدمان على المخدرات وإقامة ورش تددريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية .١٣

فيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات اإلهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء م .١٤
 المختصة

 التدريب للقيام بأعمال اإلسعاف واإلنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني .١٥

 إقامة دورات محو األمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها .١٦
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 مي والدراساتإصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العل .١٧

 الحث على االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة .١٨

 تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين .١٩

 إقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية .٢٠

 تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي واإلسالمي .٢١

 القيام بمعارض فنية وثقافية .٢٢

 عي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنانإقامة كا ما من شأنه نشرالو .٢٣

 رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك .٢٤

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

 ١٠١٩وتعديله برقم  ٢٤/٥/٢٠١١أد، تاريخ /٩٥٦والخبر رقم  لبيان العلم ٥١ تعديل رقم -٦
 »مارتش«: المسماةالسياسية للجمعية  ١٣/٦/٢٠١٢تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » مارتش«المسماة السياسية  ةغاية الجمعيمركز وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٣/٦/٢٠١٢ تاريخ ١٠١٩رقم  وتعديله ب٢٤/٥/٢٠١١أد تاريخ /٩٥٦

  :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الرابع- ١١٢٤ العقار رقم - شارع المعرض- المرفأ-بيروت: مركزها
 قضاء - الطابق السادس- ملك سمير معوض- سنتر ناريمان الشالوحي-٣٠ القسم رقم -٥٠١٢ العقار رقم - برج حمود: بدالً من
  المتن
  : غايتها

  :العمل على
ة المواطنين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الوطنية والمدنية، والسعي من أجل تحقيق المساواة لهذه الحقوق وعيت .١

 والواجبات

ائف والفئات عبر حوار مفتوح وصريح لإلعتراف من خالله باالعمال والتوصل الى مصالحة شاملة فيما بين جميع الط .٢
  وقبول اآلخرمتبادلالسابقة كما وإقامة إطار عملي لإلحترام ال

   المساهمة في تطبيق القوانين التي تؤمن الحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
  :العمل على
 والمواثيق والقرارات الدولية وتطبيق مضامينها، والحد من حالة الالعقوبة بناء دولة قادرة على اإللتزام باإلتفاقات .١

 والحماية السياسية للمجرمين

  حياة كريمة لكل لبناني ووضع سياسة اجتماعية تؤمن المطالب الحياتية والحريات العامةبناء دولة قادرة على تأمين .٢

  في الشؤون اللبنانية من أي صوب أتىوضع حد للجوء الى استجالء الدول االجنبية ووقف التدخالت .٣

 حصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية .٤

 محاربة التعصب .٥

  منع التوطين بشتى أنواعه .٦
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

 ٢٣٠وتعديله برقم  ٢/١٢/١٩٨١أد، تاريخ /١٢٠ رقم  لبيان العلم والخبر١٥٠ تعديل رقم -٧
 »التضامن الخيري في الشمال«: للجمعية المسماة ١٦/٢/٢٠١٠تاريخ 

الحائزة على بيان العلم »  الخيري في الشمالالتضامن« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم وغاية الجمعي
   ١٦/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٣٠ وتعديله برقم ٢/١٢/١٩٨١أد تاريخ /١٢٠والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 :في الحقل الخيري .١

  مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض -
  والعونتقديم المساعدات المادية والغذائية لكل عائلة فقدت معيلها وأمست في حالة مريرة تدعو للرأفة -

 :في الحقل الثقافي .٢

تنمية الروح التربوية عند االفراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل اآليلة لصقلهم ومحو أميتهم بوسيلة غير إنشاء  -
المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمات وزارة التربية ومساعداتها وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية 

  في ذلك الكتاب المدرسي ألبناء المحتاجينبما

  إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة واإلدارة المنزلية -
العمل على رفع مستوى التعليم من خالل إنشاء مدارس ومعاهد فنية عالية وجامعات للتعليم العالي والحصول على  -

  وكذلك العمل على إنشاء المدارس الخاصة المجانية لمختلف المراحل التعليميةتراخيصها المطلوبة من الدولة

 يواء وتعليم الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة، وإنشاء دور للمعاقين األيتامإ -

 حق تأسيس وتملك المؤسسات التي ال تتوخى الربح لما فيه مصلحة لجمعية والتي تعنى بالخدمات العامة والتنظيفات -

 :في الحقل الصحي .٣

 اإلسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العالج والمداورة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر -
 إنشاء مستوصفات مجانية وتزويدها باألدوية الالزمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة

 

  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
  : بدالً من
 :في الحقل الخيري .١

  مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض -
  والعونائلة فقدت معيلها وأمست في حالة مريرة تدعو للرأفةعتقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل  -

 :في الحقل الثقافي .٢

تنمية الروح التربوية عند األفراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل اآليلة لصقلهم ومحو أميتهم بوسيلة غير إنشاء  -
المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعداها وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية 

  ي ذلك الكتاب المدرسي ألبناء المحتاجينبما ف
 إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة واإلدارة المنزلية -

العمل على رفع مستوى التعليم من خالل إنشاء مدارس ومعاهد فنية عالية وجامعات للتعليم العالي والحصول على  -
 كذلك العمل على إنشاء المدارس الخاصة المجانية لمختلف المراحل التعليميةتراخيصها المطلوبة من الدولة و



 34 

 إيواء وتعليم الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة -

 في الحقل الصحي .٣

اإلسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العالج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية  -
 ت مجانية وتزويدها باألدوية الالزمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصةعبر إنشاء مستوصفا

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

     
  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
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