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  كلية والقطاعية في التنمية ال
   بلدا١٨٧ً من اصل ٧٢لبنان في المرتبة : ٢٠١٣تقرير التنمية البشرية لـ  •

  إطالق مبادرة لإلنارة على الطاقة الشمسية في البلديات •

  للشركات الصغيرة والمتوسطة% ٠،٥ للتجارة بفائدة قرض من البنك اللبناني •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
   مليون دوالر اميركي من الكويت لتنفيذ مشاريع انمائية في المناطق١.٩ •

  حملة للترويج السياحي لمدينة بعلبك بتمويل ايطالي •

  ومشروع السقف العائلي " انماء القدرات في الريف" •

   بين اليونيفيل والشؤون االجتماعية لتنظيم العمل التنموي مذكرة تفاهم •

  نشاطات تشجير مختلفة في المناطق اللبنانية •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  ضعف اداء لبنان في مجال سالمة المرضى: الجامعة االميركية •

  اعفاء هبات الطوائف من الرسوم: مزيداً من االمتيازات •

 ت جديدة حول الخدمات للهيئة الوطنية لشؤون المعوقينقرارا •

 مشروع لتعزيز سياسات حقوق االنسان في سجون النساء •

 وجامعتي االميركية والقديس يوسف الطالق مركز صحة قلب المرأة" يدنا"بروتوكول تعاون بين  •

  تصفيات جائزة لبنان للسيدات المتميزات  •
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  في التربية والشباب
 مسابقة كأس الشركات الناشئةبادر وبنك عوده و •

  في طرابلس الفيحاء"الشباب في العمل"المرحلة الثانية من برنامج  •

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

  مساعدات اجنبية ومحلية لمؤسسات رسمية •

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •

 ارة الدفاع مساعدتين لوز •

  مساعدتين من الوليد بن طالل لهيئتين أهليتين  •
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��#�ت 
)�' ا��زراء  
  بلديات •
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 تعاونيات •
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 ثقافة •

  
 �� ٢٠١٣.ذار ,+� "�* و(

 ٢٠١٣ ر آذارشهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ آذار شهر للعلم والخبر تعديل •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 

   بلدا١٨٧ً  من اصل٧٢لبنان في المرتبة : ٢٠١٣تقرير التنمية البشرية لـ  •
 ،"تقدم بشري في عالم متنوع: نهضة الجنوب: " عنوانتحت ،٢٠١٣االمم المتحدة االنمائي تقرير التنمية البشرية لعام اطلق برنامج 
لـ  البشرية التنمية اتمؤشر من تضمن جملة كما بلبنان، خاصة وفقرة العربية المنطقة حول واحصائيات معلوماتوالذي تضمن 

 .األبعاد المتعدد الفقرو الجنسين بين المساواة عدم بعامل المعدل البشرية التنمية يمؤشر وصاًخص، و بلداً ١٨٧

 فئة التنمية مما وضعه ضمن ٠.٧٤٥نحو بلغ  ٢٠١٢ لعام  للبنان مؤشر التنمية البشرية ان،وجاء في التقرير االممي الجديد
 ارتفع بين عامي ان مؤشر التنمية البشرية في لبنان علماً ،لدا ب١٨٧ من أصل ٧٢ المرتبة واهله الن يحتلالبشرية المرتفعة، 

  ."٠.٧٤٥ الى ٠.٧١٤ من ٢٠١٢ و٢٠٠٥
 ازداد فيه متوسط العمر المتوقع عند ٢٠١٢ و١٩٨٠ لبنان في كل مؤشرات التنمية البشرية، فبين عامي ولفت التقرير الى تقدم

، فيما ارتفع الدخل القومي االجمالي للفرد في لبنان  نقاط٢�٩متوقعة بـ  الدراسة ال معدل سنوات، كذلك ارتفع نقاط٦.٢الوالدة بـ
  ".٢٠١٢ و١٩٩٠في الفترة الممتدة بين % ٧٧
 للبلدان في مجموعة التنمية ٠.٧٥٨، يعتبر أدنى من المتوسط ٠.٧٤٥البالغ و ٢٠١٢ان مؤشر التنمية البشرية لعام  " التقريروافاد

، مما ٠.٤٣٣  فبلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسيناما.  للبلدان في المنطقة العربية٠.٦٥٢ط البشرية المرتفعة وأعلى من متوس
من المقاعد البرلمانية تشغلها فقط % ٣.١ في لبنان  علماً ان،٢٠١٢ مؤشر بحسب بلدا ١٤٨ من أصل ٧٨ في المرتبة ضع لبناني

  ".نساء
 

  تإطالق مبادرة لإلنارة على الطاقة الشمسية في البلديا •
 ٨٠٠ تشمل تركيبوالشمسية   الطاقةتعتمد علىعامة النارة لإل جديدة مبادرة ،أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل

الخطة الوطنية "مبادرة في إطار هذه ال تقع. لمؤسسة كهرباء لبنان  تسدد متوجباتهاالتي البلديات  تلك إلى،قدم مجاناًت ، انارةعمود
معظم اإلنارة  تصبحأن بصل في مرحلة الحقة ت ل،على أن تتبعها مبادرات أخرى ،نوعهاولى من األ وهي تعتبر، "لكفاءة الطاقة

  .  على الطاقة المتجددة تعتمدالعامة في لبنان
ن  مليارات ليرة م٣ نجحت الوزارة في توفيربعد أن ف .فكرة بسيطة  المشروع يقوم على هذا الى أن الوزير باسيللفتوبالمناسبة، 

 في خدمة اإلنارة العامة التي تصبح منشآت النفط ل تلك االموال من حسابمجلس الوزراء بتحويل طالبتعملية دعم المازوت، 
 تدفع  كل بلدية،وبموجب المشروع الجديد تأخذ. أن معظم البلديات عليها مستحقات لكهرباء لبنانعلى اساس البلديات  تعود إلى

  اإلنارة قد حصلت عملياً على نفسها، فتكون البلديةقيمةالشمسية بال اعمدة إنارة عامة على الطاقة ،المستحقات جزئيا أو بالكامل

  .  مستحقات مستقبليةكهرباء لبنان، ووفرت على نفسهامجانا وسددت مستحقات 
لديات الى أن طلب قيمة  داعياً الب،لكيفية ملء االستمارة المطلوبة عرض مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوريبدوره، 
 أن تقدم نسخة عن يمكنها ، المتوجبة عليها، وبعد سداد القيمة واحدالمستحقة عليها من مؤسسة كهرباء لبنان في مهلة شهر الفواتير

  ".١٠١٥٦٥/٠١ الرقم وهوالذي وضعته الوزارة للمساعدة  هاتفيالخط ال"، معلناً عن "اإليصال الى المركز إلجراء المقتضى
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  للشركات الصغيرة والمتوسطة% ٠،٥رض من البنك اللبناني للتجارة بفائدة ق •
 في المئة لمدة زمنية ٠.٥والمتوسطة بمعدل فائدة   من نوعه خصصه للشركات الصغيرة فريداًاً قرض،البنك اللبناني للتجارةاطلق 

وتجدر اإلشارة إلى أن البنك اللبناني للتجارة يقدم  . الحجملشركات الصغيرة والمتوسطةا بتطويرمن التزامه  محددة، وذلك إنطالقاً
الصغيرة والمتوسطة أكان في مجال  المنتجات والخدمات لتسهيل العمليات المصرفية التي تقوم بها الشركات مجموعة شاملة من

هذه   على أن تختارالسياحة، أو الخدمات، أو العقارات، حيث يحرص مستشارو البنك الزراعة، أو الصناعة، أو التجارة، أو
اإلرشادات والنصائح من خبراء مصرفيين وتنظيم دورات  ويقدم البنك ايضا خدمات أخرى تشمل. الشّركات القرض األنسب لها

  .تطوير العالقات التجارية تدريبية والمساعدة في
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  

  ع انمائية في المناطق مليون دوالر اميركي من الكويت لتنفيذ مشاري١.٩ •
 مليون دوالر ١.٩ عقداً بقيمة ١١وقعت الهيئة العليا لالغاثة مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في لبنان على 

 لبنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الصندوق  في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك تطبيقاًانمائية صغيرةاميركي لتمويل مشاريع 
  :اما المشاريع فهي. الكويتي ولبنان

   قضاء مرجعيون،وادي خنسافي لترميم، بناء مساكن وبنى تحتية ل تعويضات -
   قضاء بعلبك، عرسال فيتأهيل وتجهيز دار الطفل اليتيم -
  )لم تذكر المنطقة (اعمال مدنية، كهربائية، طاقة شمسية واجهزة تدفئة فينكس غروب هومز -
  مستشفى فتوح كسروان الحكوميفي زة ومعدات طبية توريد وتركيب اجه -
   قضاء مرجعيون، قبريخا فيتأهيل وتجهيز ملعب رياضي -
   قضاء صور،حناويهفي اعمال مدنية، كهربائية وتزفيت طريق  -
   قضاء حاصبيا، شبعا فيانشاء اقنية ري وتركيب مضخات -
   قضاء عكار، بيت يونس فيتمديد شبكات صرف صحي -
   قضاء المنية الضنية، ايزال في ارتوازي مع تجهيزاتهحفر بئر -
   قضاء المنية الضنية، دبعل فيحفر بئر ارتوازي وانشاء جدران دعم -
  . قضاء المنية الضنية، كفرحبو فيحفر بئر ارتوازي وانشاء جدران دعم -
 

  حملة للترويج السياحي لمدينة بعلبك بتمويل ايطالي •
والذي لمدينة بعلبك والبقاع الشمالي  سياحياً ، يهدف الى الترويج المرحلة الجديدة من مشروع،اطلق وزير السياحة فادي عبود

 ز المقومات السياحية والثقافيةيعمل هذا المشروع على ابرا.  والسفارة االيطالية من مكتب التعاون االيطالييحظى بدعم مالي
 تدريبية للعاملين في القطاع السياحي وتخريج اكثر من خمسين عامالً  دورةتنظيم، حيث تم نحو سنةانطلق منذ قد لمدينة بعلبك، و
  .فيها تطوير الخدمات السياحية بهدففي مدينة بعلبك، 

 العريقة  منشورات ترويجية هامة، خريطة، دليل سياحي، كتيبات تبرز مأكوالت بعلبكشمل انتاج ف،أما الجزء الثاني من المشروع
  .في المرحلة المقبلة اإلعداد لموقع إلكتروني خاص بمدينة بعلبك وجوارها ى ان يتم عل، وطرق تحضيرهاوالمتنوعة

التركيز على مناطق مثل بعلبك ان الترويج الصحيح هو الخطوة االساسية لتفعيل النشاط السياحي، وان "وبالمناسبة، اعتبر عبود 
ق اللبنانية كافة، وتوجيهه نحو السياحة البيئية الثقافية  تعريف السائح على المناطمن خاللل في تعزيز السياحة المستدامة يدخ
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 ضمن خطة الوزارة في االنتقال من سياحة الفصل الواحد الى سياحة يدخل"ولفت الى ان هذا العمل . "والطبيعية، الدينية وغيرها
   ".كل الفصول في كل لبنان

 

  ومشروع السقف العائلي " انماء القدرات في الريف" •
السقف  "، مشروع تعاون ال مركزي تحت عنوانانماء القدرات في الريف وبلدية اودوس في منطقة تارب الفرنسيةاطلقت جمعية 
مخصصة بين القطاعين العام والخاص،  (EPPL) الى انشاء شراكة محليةيهدف هذا المشروع الجديد . في الجنوب" العائلي اللبناني

فور   على عاتقه أموراً عدة الجديد سيأخذالمشروعوعلم ان . لديات والمجتمع األهلييكون محورها الب ،لالسكان االجتماعي اللبناني
 تأمين صيانتها وتحقيق ،ألسرا على ها توزيعساكن، كيفية تنفيذ الموالتي تتضمن، العمل دراسة االطار القانوني وخطة هانجاز

 هذا المشروع معنيين مباشرة ن منمستفيدياللجعل  روسةمد  خطة تنفيذ العمل على، بموجب المشروعكما سيتم. استدامتها المالية
تجدر االشارة الى ان االتحاد االوروبي سيقوم بتوفير التمويل الالزم لتنفيذ دراسات المرحلة االولى لهذا . في ادارة مساكنهم

  .المشروع
  

  مذكرة تفاهم بين اليونيفيل والشؤون االجتماعية لتنظيم العمل التنموي  •
 بان ، تقضيالمشترك بين الطرفين التنموي إلى تنظيم العمل مذكرة تفاهم تسعى ،لشؤون االجتماعية وقوات اليونيفيلوقعت وزارة ا

لك في اطار آلية عمل مشتركة، تضع وزارة الشؤون مراكزها الموجودة في نطاق عمل اليونيفيل بتصرف قوات االمم المتحدة وذ
تبادل للداتا والمعلومات حول الى  كما انها تنص. ر تنظيما وفائدة للمواطن الجنوبيواكث المشاريع اكثر جدوى بهدف ان تصبح هذه
 تقييم رض، بغ على حد سواءلي وتلك التي قامت بها اليونيفقامت بها الوزارة اإلحصاءات التي استناداً الىالعائالت الفقيرة، 

  . المحليةالحاجات
  

  نشاطات تشجير مختلفة في المناطق اللبنانية •
 ١٢٠تنظيم حملة تشجير شارك فيها طالب ثانوية المهدي في بعلبك وشملت غرس : لدية بعلبك بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء ب-

  شجرة حرجية في نطاق غابة الشهداء الواقعة على التالل المطلة على المدينة
عة االرض الموازية لجامع الوفاء في منطقة  غرسة ليمون وزيتون لتشجير قط٢٥٠تقديم :  جمعية العزم والسعادة لبلدية طرابلس-

  الضم والفرز وتحويلها الى حديقة عامة 
اطالق مشروع تشجير منطقة العريض المحاذية للبلدة، لغرس اكثر من :  بلدية كوكبا بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية-
   آالف شجرة صنوبر مثمرة   ٣
اطالق حملة : تعاون مع بلدية قب الياس وجمعية الثروة الحرجية والتنمية وجمعية سوا للتنمية قطاع المرأة في تيار المستقبل بال-
   آالف شجرة صنوبر وسنديان في تلة تشرف على البلدة ٤لتشجير " االرض لكم"
  اج البلدة غرسة صنوبر في خر٢٠٠٠غرس :  جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع بلدية كفرشوبا والكتيبة الهندية-
اطالق حملة تشجير واسعة تشمل :  الجيش اللبناني بالتعاون مع جمعية لبنان اخضر من جديد والوكالة االميركية للتنمية الدولية-

  آالف شتلة حرجية في كل من قيتولي، حبوش، شمسطار، سوق الغرب، فيع في الكورة١٠غرس 

 غرسة صنوبر في ابل ٢٥٠٠تنظيم حملة تشجير شملت غرس : للبناني جمعية جذور لبنان بالتعاون مع اليونيفيل والجيش ا-
  السقي

غرس ألف غرسة صنوبر في اشاش، :  شركة ستاربكس بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية واكاديمية الريادة الخضراء-
  قضاء عاليهشمال زغرتا وألف غرسة اخرى من اشجار السنديان والصنوبر والخروب في الرملية وبتاتر، 
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  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 

  ضعف اداء لبنان في مجال سالمة المرضى: الجامعة االميركية •
 في "الجامعة األميركية"األستاذ المشارك في السياسة واإلدارة الصحية في كلية العلوم الصحية في  اعدها  التيدراسةالاظهرت 

 في كثير من المجاالت المتعلّقة بسالمة ثقافة سالمة المرضى في لبنان، ضعف اداء لبنانب تعلقةوالم بيروت، فادي الجردلي،
 مستوىالجود عدد كاف من العاملين الصحيين، وعدم المرضى، والسيما في ما يختص بالرد غير العقابي على الخطأ الطبي، و

  .  سالمة المرضىضعف سياسات تعزيزلتواصل مع المرضى، ول المتدني
: متوزعين على النحو التاليو اشخاص يعملون في تلك المستشفيات، ٦٨٠٧ مستشفى و٦٨ التي شارك فيها وبحسب الدراسة

 مسؤوالً عن الجودة والسالمة ١١٥، %)١٣,٧( تقنياً ٩٣٠، %)١( صيدلياً ٦٩، %)٣,٧( طبيباً ٢٥١، %)٥٧,٨( ممرضاً ٣٩٣٤
كما  أن األخطاء الطبية تُستعمل ضدهم، ،من الكوادر الطبية والموظفين% ٨١,٧ اعتبر ،%)٣( موظفين اداريين ٢٠٤و%) ١,٧(

 نتيجة ضعف في إدارة الخدمات الصحية  جاءت بليكونوا المسؤولين عنهان أن هذه األخطاء، حتى لو لم  م%٨٢,٣ تخوف
من المشاركين % ٤٠وقد أشار أقل من . لتغييروالنظام الصحي، تُحفَظ في ملفّاتهم الشخصية بدالً من استعمالها من أجل الدفع نحو ا

 كوادرمن % ٦٦،٩في الدراسة إلى توافر عدد كاف من الموارد البشرية في أماكن عملهم للنهوض بأعباء العمل، وبينما يعمل 
ديد في القيام بأمور كثيرة بسرعة كبيرة عندما يتعرضون لضغط شعلى % ٧٢،٧ رغم لساعات طويلة، في حين يالطواقم الصحية

لمعلومات عبر األقسام والوحدات خرى، السيما النقص في تبادل ا االمشاكلال  الكثير منوقد توصلت الدراسة الى تحديد. العمل
فقط من الكوادر الطبية % ٣٨,٩واضافت الدراسة، ان . من المشاركين% ٧٢،٦ورد على لسان وذلك وفقاً لما  المستشفى، داخل

طرح االسئلة % ٤٣.١لدى اكتشافهم االشياء التي يمكن ان تؤثر سلباً في رعاية المرضى، بينما يخشى يفصحون علناً عن االخطاء 
انه ال % ٦٠ان االخطاء ال تحصل بالصدفة، واجاب نحو % ٦٠كذلك اعتبر اكثر من . عندما يشعرون بأن هناك خلالً او خطأ ما

  . يتم التبليغ عن االخطاء الطبية
ثمة حاجة ماسة بأن يضع صانعو السياسات الصحية والعاملون في مجال الرعاية الصحية، " الى ان وخلص الجردلي في دراسته

اجراءات موحدة قابلة للمقارنة لتقويم اداء المستشفيات والمؤسسات الصحية ورصده، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بسالمة 
  ".االمان، ويبقى المسؤولون عن رعايتهم غير خاضعين للمساءلة الى السالمة و سيظل عدد كبير من المرضى يفتقدالمرضى، وإال

  

  اعفاء هبات الطوائف من الرسوم: مزيداً من االمتيازات •
ى الطوائف من الرسوم والضرائب  أعفى بموجبه الهبات الواردة إل،١٥٩/١أصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 

قرار الهبات المقدمة من مستثنياً يرية أو مؤسسات، ونظمات دولية أو جمعيات خ كانت مقدمة من جهات حكومية أو مفي حال
  : وجاء في القرار.أشخاص طبيعيين

، ٢١٠ والقانون رقم ٢٥/٦/١٩٧٧، تاريخ ٦٤ تعفى من الرسوم والضرائب وفقا ألحكام المرسوم االشتراعي رقم :المادة االولى"
لهبات الواردة إلى الطوائف المعترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي إليها ، شرط موافقة وزير المال، ا٢٦/٥/٢٠٠٠تاريخ 

بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة اإلجتماعية واإلغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية 
  .صول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيهأو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقا لأل

، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من في المادة االولى اعالهال تستفيد من اإلعفاء المنصوص عنه : المادة الثانية
  .أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعاله

  ". على االرساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره قيطبيبلغ هذا القرار حيث يلزم، و :المادة الثالثة
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  قرارات جديدة حول الخدمات للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين •
 عدد من  خاللهعقدت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين اجتماعها الدوري برئاسة وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور، ناقشت

  :ت اآلتيةالقضايا واتخذت القرارا
  .٧٧/ ٤٨ الموافقة على الصيغة المعدلة لمرسوم تعويض البطاقة للمعوقين رقم -
  .التوافق على درس القرارات الصادرة عن وزارة المال والمتعلقة بإجراءات االستشفاء للمعوقين في المستشفيات الخاصة -
  .صمعقد لقاء مع وزير االتصاالت للبحث في بعض االجراءات المتعلقة بال -

 إصدار تعميم يطلب من كل الوزارات إحالة التعاميم والمذكرات والقرارات ،رئاسة مجلس الوزراءكذلك طلب ابو فاعور من 
  . المتعلقة بحقوق المعوقين إلى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لدرسها

  

  مشروع لتعزيز سياسات حقوق االنسان في سجون النساء •
قراطي  لبنان، والتجمع النسائي الديم-س دار األمل، مركز األجانب التابع لكاريتا كل منتعاون مع بال  "دياكونيا"أطلقت جمعية 
 يهدف هذا المشروع الجديد ".تعزيز سياسات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان "اً تحت عنواناللبناني، مشروع

 السياسات طويري والوكالة الدولية السويدية للتعاون االنمائي، الى تالممول من قبل االتحاد األوروبو الذي يمتد سنتين ونصف،
بما يكفل احترام حقوق النساء السجينات كجزء من المتبعة في سجون النساء، وإرساء آليات سياسية قائمة على اساس الحقوق، 

لعمل على تحسين اوضاع سجون النساء  استنادا الى خبرة دياكونيا وشركائها في مجال ا المشروعوقد تم تصميم. حقوق االنسان
   .جهن في المجتمعهن، ودعم تأهيلهن تمهيدا إلعادة دم لحقوقهن وواجبات السجينات زيادة وعيوالتي رمت الىفي لبنان، 

كما األنشطة وحمالت المناصرة، بللتعريف ) www.lebanonprisons.org(وفي اطار المشروع، تم اطالق الموقع االلكتروني 
  .تحسين سجون النساء والسجون عامة في لبنانحول كيفية معلومات ال لموقع المذكور بتقديموم ايقس
 

  وجامعتي االميركية والقديس يوسف الطالق مركز صحة قلب المرأة" يدنا"بروتوكول تعاون بين  •
تمهيداً إلطالق أعمال ذلك و الجامعة األميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف،بروتوكوالً للتعاون مع " يدنا"وقعت جمعية 

  من اجلسليماناللبنانية االولى وفاء ميشال  التي أسستها "يدنا"الذي سيكون باكورة مشاريع جمعية ، "مركز صحة قلب المرأة"
الفحوص الوقائية تقديم خدمات بالذي يضم احدث التجهيزات الطبية، و الجديد سيقوم المركز. الهتمام بشؤون اجتماعية وصحيةا
 ، كماعند النساء  تصلّب الشرايين بغية مواجهة أمراض القلب والشراييننوتخطيط القلب والكشف المبكر ع لعالجات األوليةوا

  . التثقيفية الحمالتاطالق سيهتم بإجراء البحوث العلمية، ونشر التوعية و
 

  تصفيات جائزة لبنان للسيدات المتميزات  •
 امرأة للتصفيات النهائية للجائزة التي أطلقت بدعم من اتحاد غرف التجارة ١٥ تأهل ،"تجائزة لبنان للسيدات المتميزا"أعلنت 

وكشفت الهيئة عن اسماء المتأهالت للتصفيات النهائية ". الجديد"والصناعة والزراعة في لبنان، مطلع العام الماضي، وبرعاية قناة 
، الدكتورة جراحة قلب صدر وشرايين، الدكتورة بلقيس غالييني كاديميةطبيبة أالدكتورة أمية مشرفية : وهن وفقاً للترتيب االبجدي

مالكة ، سعاد أبو شاهين مديرة تنفيذية في جمعية اهلية، ريما سعادة الترك مديرة عامة لشركة، روال موسى طبيبة أسنانديما تنيان 
مديرة الوكالة الوطنية طمة سحمراني، لور سليمان  فاالمختارة، مالكة ومديرة عامة الكاديمية، فاطمة حيدر ومديرة عامة لشركتين

، مديرة المباني باالنابة في وزارة االشغال العامة والنقل، المهندسة منى عبد اللطيف مالكة ومديرة عامة لشركة، ليلى عبيد لالعالم
، الدكتورة ندى عالء الدين ية لفندقمالكة ورئيسة تنفيذ، المهندسة نجوى شالال الخوري رئيسية تنفيذية لشركةالدكتورة ناديا شعيب 

 .المسؤولة التنفيذية للمسرح العالمي، ونهال عبد الغني قليالت استاذة جامعية ورئيسة مختبر
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أنه سيتم اإلعالن قريبا عن موعد الحفل الختامي وأسماء الفائزات بالجائزة في الفئات " جائزة لبنان للسيدات المتميزات"وأكدت 
بة األعمال األولى، المهنية األولى، معيار القيادة، معيار التخطيط المالي واالستراتيجي، معيار اإلنجازات صاح: السبع التالية

  .الوظيفية، معيار المساهمات االجتماعية، ومعيار االبتكار
  

  في التربية والشباب
  

  بادر وبنك عوده ومسابقة كأس الشركات الناشئة •
 العالمية،  النسخة اللبنانية من مسابقة كأس الشركات الناشئة بالتعاون مع بنك عوده،) لمبادربرنامج الشباب ا( "بادر"اطلقت مجموعة 
  .  مليون ليرة لبنان١٠٠ بقيمة مالية وعينية معلنة عن جوائز
 ١٢ لماضي، على ان يتم اختيار المشاريع الـ نيسان ا٣٠ أصحاب المشاريع إلى التقدم للمسابقة خالل مدة أقصاها وقد دعت بادر

 أيار الى ١٧ سيخضعون خالل الفترة الممتدة من ١٢وعلم ان المتأهلين الـ .  أيار المقبل٧المتأهلة للمرحلة نصف النهائية في 
.  المتأهلة للمرحلة النهائية٧ تموز المقبل اختيار المشاريع الـ ٣٠ لمرحلة توجيه وتدريب اولى، على ان يجري في ، تموز٢٥

تقوم لجنة التحكيم بعملية الجوجلة سالخامس من تشرين الثاني، الى  األول من آب نب ثانية تمتد موبعد مرحلة توجيه وتدري
 تشرين الثاني اإلعالن عن الفائزين الثالثة األول خالل ملتقى ١٩ تشرين الثاني، على أن يتم في ١٢النهائية في 

  .ادة األعمال في إطار األسبوع العالمي لريالذي سيعقد  ،Networking 961التشبيك
 Kauffman  برنامج عالمي، معترف به من مؤسسة كوفمانهو" كأس الشركات الناشئة" أن مسابقة هافي بيان" بادر"وأوضحت 

Foundation ًأن لبنان سيكون الدولة الثانية في المنطقة العربية التي مضيفة ،األميركية المعروفة بدعمها لريادة األعمال عالميا 
فضالً عن الدعم الذي الفتة إلى الدعم المالي السخي الذي يقدمه بنك عوده في تنظيم هذه المسابقة، و، Startup Cup تنظم مسابقة

مؤسسة وللمنطقة العربية،  MIT ، ومنتدى LBAمالئكة األعمال اللبنانيون" شبكة ، شركائها االستراتيجينتحظى به المسابقة من
  . بيريتك

 

   في طرابلس الفيحاء"لشباب في العملا"المرحلة الثانية من برنامج  •
اطلق اتحاد بلديات الفيحاء بالتعاون مع منظمة الشباب العالمية والمعهد العربي النماء المدن وغرفة التجارة والصناعة والزراعة 

اء، بهدف تأمين في الفيح" الشباب في العمل"، المرحلة الثانية من برنامج "BIAT" تطوير االعمال في طرابلس  في الشمال وجمعية
وعلم ان تلك . طرابلس، الميناء والبداوي: مدن الفيحاء الثالثفرص عمل جديدة للشباب، على ان يشمل نطاق عمل البرنامج 

 ألف دوالر لثالث جمعيات تحصل كل واحدة منها على ٧٥  قدرها منح بقيمة إجمالية٣المرحلة الجديدة من البرنامج تتضمن تقديم 
ربطهم بسوق العمل لف دوالر من أجل تصميم وتنفيذ مشروعها المجتمعي الريادي الهادف لبناء قدرات الشباب و أل٢٥منحة بقيمة 

 الجمعيات ومساعدتها في متابعة تلك من أجل بناء قدرات ية تدريب البرنامج تنظيم ورشاتفي إحدى مدن الفيحاء، كما سيتضمن
  . وتقييم مشاريعها وتنفيذها بنجاح

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

 

  مساعدات اجنبية ومحلية لمؤسسات رسمية •
سياسات التسويق " ألف دوالر اميركي لتنفيذ مشروع بيئي يحمل عنوان ٩٥٠:  صندوق مرفق البيئة العالمي لوزارة البيئة-

  "لية في لبنانوتطوير القوانين من اجل دمج االدارة المستدامة لالنظمة االيكولوجية البحرية والساح
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   ألف يورو لتمويل الدراسات وتعزيز قدرات المجلس ٧٠٠:  الوكالة الفرنسية للتنمية لمجلس االنماء واالعمار-
 الذي يرمي الى تطوير اساليب وطرق العمل Custom Med ألف يورو لتنفيذ مشروع ١٢٠: االتحاد االوروبي لوزارة المالية -

  الجمركي
  مجموعة من المواد والتجهيزات لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين: رة الشؤون االجتماعية الدولة االيطالية لوزا-
 ألف ٥٩٠ مجهزة بتقنيات امنية خاصة قيمتها نحو BMW سيارات من نوع ٣:  الحكومة االلمانية لوزارة الداخلية والبلديات-

  دوالر اميركي للمديرية العامة لالمن العام
   ألف دوالر اميركي للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي١٣٢ سيارات قيمتها نحو ٨: لوزارة الداخلية والبلديات السفارة االلمانية -
 آالف دوالر اميركي للمديرية العام ٩سيارة مستعملة من نوع تويوتا قيمتها نحو :  السفارة االلمانية لوزارة الداخلية والبلديات-

  لقوى االمن الداخلي
 ماليين ليرة لبنانية للمديرية العامة ٥ مكيفات هواء قيمتها حوالي ٥: يات المتحدة االميركية لوزارة الداخلية والبلديات سفارة الوال-

  لقوى االمن الداخلي
 ألف دوالر اميركي تشرف عليه ٢١معدات النشاء مصنع خياطة قيمتها نحو :  مركز ريستارت لوزارة الداخلية والبلديات-

  لقوى االمن الداخليالمديرية العامة 
 آالف دوالر اميركي للمديرية ١٠٥ قيمتها نحو GMC سيارات من نوع ٣:  السيد فايز كامل رسامني لوزارة الداخلية والبلديات-

  العامة لالمن العام 
  

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •
تزويد البلدة بشبكة للمياه النظيفة وذلك : بلدية علي النهري في البقاعالتابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي ل" عيش لبنان" مبادرة -

  بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية
تقديم باص نقل كبير : في كفردينس في البقاع" قلوب من نور"التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لجمعية " عيش لبنان" مبادرة -

  عالج الفيزيائي وأثاث لصفوف الدراسة وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية وتزويد مركز الجمعية بمعدات لل
 طابعة برايل لدعم عملها في مجاالت االعاقة ٢٠تقديم باص مجهز للمعوقين اضافة الى :  السفارة اليابانية لمؤسسة الهادي-

  السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل
دعم مشروع نموذجي لتحويل سطح مركزها الكائن في جسر الباشا الى بستان من : Arc en Cielمعية  السفارة االلمانية لج-

  الخضر المتنوعة
ن / منح تعليمية سنوية لطالب من البلدة وذلك لمتابعة تحصيلهم٦تقديم :  جمعية اصدقاء لبنان في ايطاليا لبلدية زبدين في النبطية-

  في احدى الجامعات االيطالية
 منحة دراسية للدراسة في جامعات قطاع غزة يستهدف الطالب ٥٠تقديم : رة التربية والتعليم العالي في حكومة غزة وزا-

  الفلسطينيين المقيمين في المخيمات اللبنانية
  

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
 ألف دوالر ١٧للعالج الفيزيائي قيمتها معدات طبية مخصصة :  نادي روتاري عاليه لمركز التنمية والتأهيل في السمقانية-

  اميركي 
  توفير اجهزة دعم السمع لخمسة اطفال ومراهقين مصابين بضعف السمع :  نادي الليونز بيروت بالتعاون مع مركز بيكو للسمع-
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اني على طالب الصف الث" طبسون طبسون" ألف نسخة من كتابها ٢٥توزيع :  جمعية جبل موسى لطالب المدارس الرسمية-
  اساسي في كل المدارس الرسمية في كل المناطق اللبنانية

 

  مساعدتين لوزارة الدفاع  •
   ألف دوالر للجيش اللبناني٣١٣معدات بقيمة :  لوزارة الدفاع الوطنيBioteck S.A.L شركة -
  ش اللبناني ألف دوالر اميركي للجي٦٠ سيارات من نوع جيب بقيمة ٤:  السيد محمد شرارة لوزارة الدفاع الوطني-
 

  مساعدتين من الوليد بن طالل لهيئتين أهليتين  •
انجاز مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية ولتجهيز مطبخاً صناعياً وقاعة للطعام في دير القديس :  بلدة دير ميماس في مرجعيون-

  ماما الشهيد 
  تأهيله وتجهيزه :  مركز زرعون االجتماعي في المتن الشمالي-
 

  عية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتما •
   ألف دوالر لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى االمن الداخلي١٢معدات واجهزة بقيمة :  الكورية-
  انشاء نظام جديد لتنقية المياه في بلدة الطيري في منطقة بنت جبيل :  االيرلندية والفنلندية-
لمعمل فرز النفايات في قبريخا تشمل قبان لوزن الشاحنات ومكبس كرتون وبالستيك، اضافة الى بناء تجهيزات :  االندونيسية-

  غرفة جديدة في المعمل 
  تعمل على الطاقة الشمسية لبلدة جديدة مرجعيون " لمبات "ة بعشرتزويد:  االسبانية-
  االسد الثقافي في مركز باسل " إبحار"مولد كهربائي لمركز صور الثقافي :  االيطالية-
  لذوي االحتياجات الخاصة في صور" مصان"مولد كهربائي لمركز :  التركية-
  

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

الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بأصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وفقاً للصيغة التي أعدتها وزارة  -
 على أن تصدر بمرسوم عادي ٢٠١١اد المتعلقة بتوزيع حصة البلديات واتحادات البلديات عن عام المالية وفصل المو

 في الفقرة وعلى تكليف وزير وباالستناد الى المرسوم المتعلق باصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل المبين
ات وضع آلية تسمح للبلديات التي تقتطع قيمة نفقات خدمات النظافة في نطاقها من حصتها من الصندوق الداخلية والبلدي

ليها من اقتطاعات ناتجة عن تنفيذ العقود العائدة لتلك الخدمات في عالبلدي المسقل، بالمشاركة في مراقبة عملية ما يتوجب 
  )٥/٣/٢٠١٣جلسة . (نطاق كل منها

 )٥/٣/٢٠١٣جلسة (رة الداخلية والبلديات لمشروع نظام االجراء في بلدية الغبيري الموافقة على عرض وزا -

الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات لمشروع عقد ادارة وتشغيل وصيانة مركز الطوارىء التابع التحاد بلديات  -
 )١٢/٣/٢٠١٣جلسة . (الضاحية
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 بنى تحتية/ تنمية •

 بين الحكومة ٣٠/٧/٢٠١٢الموقعة بتاريخ ) المنحة(رمي إلى إبرام إتفاقية المساعدة الفنية الموافقة على مشروع مرسوم ي -
أ بشأن الدعم المؤسسي إلدارة المياه بالبقاع الغربي، .ألف د/ ١٨٠/اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية، المتضمنة هبة بقيمة 

رحلة الثانية وعلى مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على  الم-وذلك في إطار مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي
 بين الحكومة اللبنانية والبنك االإسالمي للتنمية، بشأن المساهمة في ٣٠/٧/٢٠١٢إتفاقيتي إستصناع ووكالة موقعتين بتاريخ 

مجلس النواب   المرحلة الثانية وعلى مشروع مرسوم بإحالته على -تمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي
 )٢٠/٣/٢٠١٣جلسة (
 

 زراعـة •

 ٢٠١٣تصاد والتجارة موضوع زراعة القمح والشعير واستالم محصوليهما لموسم عام الموافقة على عرض وزارة االق -
 )١٢/٣/٢٠١٣جلسة (

 )٢٠/٣/٢٠١٣جلسة ( فقط ٢٠١٣الموافقة على عرض وزارة االقتصاد والتجارة اعادة العمل بدعم الشمندر السكري للعام  -

 )٢٠/٣/٢٠١٣جلسة (الموافقة على طلب وزارة الزراعة دعم مزارعي التفاح في تصريف انتاجهم  -
 

 تعاونيات •

منح وزارة المالية سلفة مالية  (٢٦/٦/٢٠١٠ تاريخ ١٠٩الموافقة على مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم  -
على أن تسري احكام .) م.م.ستهالكية واالنتاجية في لبنان شلتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية اال

جلسة .(هذا القانون على حقوق الدائنين والمصارف وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب
٥/٣/٢٠١٣(  

  

 تربية وتعليم •

 لتمكين التالمذة النازحين من سوريا من التقدم الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تحديد الوثائق الثبوتية -
المتحانات الشهادات الرسمية على أن تكون الوثائق المقدمة عبر مفوضية االمم النتحدة لشؤون الالجئين، صادرة عن 

 )٥/٣/٢٠١٣جلسة . (المراجع الرسمية

جلسة (عة العزم للعلوم والفنون الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة العزم التربوية بانشاء جام -
٥/٣/٢٠١٣( 

 قضاء -الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لرهبانية القلبين االقدسين بانشاء معهد جامعي في منطقة ادما -
  )٥/٣/٢٠١٣جلسة (كسروان باسم معهد راهبات القلبين االقدسين الجامعي للتكنولوجيا 

 

  صحة واستشفاء •
ارة الصحة العامة موضوع تسيير اعمال مستشفى حاصبيا الحكومي وتحريك حسابه المالي لحين الموافقة على عرض وز -

 )٢٠/٣/٢٠١٣جلسة (تعيين مجلس ادارة ومدير ومفوض حكومة لديه 
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  ذوي االحتياجات الخاصةحقوق •

 وللرعاية االجتماعية للعام الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية تجديد اتفاقات المساهمة لرعاية وتأهيل المعوقين -
 وعلى تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات االهلية والدينية ١/١/٢٠١٣ مع اعطائها مفعوالً رجعياً ابتداء من ٢٠١٣
 )١٢/٣/٢٠١٣جلسة  ( ابتداء من تاريخ تصديقها من آخر مرجع مختص٢٠١٣لعام 

 ثقـافة •

جلسة (٢٠١٣ لالحتفاء بمدينة طرابلس عاصمة للثقافة االسالمية لسنة على عرض وزارة الثقافة التحضيراتالموافقة  -
١٢/٣/٢٠١٣( 

 
      ��  ٢٠١٣.ذار   ,+�"�* و(

  

  أد /٣١٣ علم وخبر رقم -"ARDIأرضي، " جمعية باسم -١
  ٤٩٣ العقار رقم - شارع ساسين- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 تثبيت المزارع اللبناني في أرضه .١

اد زراعي تثقيفي للمزارعين والعمل على تطوير الزراعة وايصال التقنيات الحديثة الى المزارع وتأهيل توفير إرش .٢
المزارعين إلنتاج سلع نظيفة، سليمة، عالية النوعية ومنافسة ومساعدتهم على إجراء دراسات الجدوى اإلقتصادية 

 لزراعات جديدة أو لتطوير زراعاتهم

تماعياً ومساعدتهم على تنمية وتطوير الزراعة وتأمين فرص عمل لهم عبر مساعدتهم دعم المزارعين إقتصادياً وإج .٣
 على استصالح أراضيهم الزراعية واستثمارها

 تسهيل حصول المزارعين على التأمينات الصحية واإلجتماعية وعلى ضمان مشاريعهم ضد الكوارث الطبيعية .٤

 بتصرف المزارعيندراسة األسواق الداخلية والخارجية ووضع المعلومات  .٥

يها في القرارات أتقديم مشاريع وإقتراحات القوانين التي تؤدي الى تنمية وتطوير الزراعة وتحسين وضعها وإبداء ر .٦
 والمراسيم والقوانين المتعلقة بالزراعة وكل األمور التي تؤدي الى حماية المزارعين ومصالحهم والدفاع عنهم

ة من أجل يمع كافة المنظمات والمؤسسات العاللية ودولية والتواصل معقد مؤتمرات زراعية وإقامة معارض مح .٧
 النهوض بالقطاع الزراعي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - جوال جورج واكيم-  فادي خليل المصري-ل يمني بشير الجمي-فيليب جورج رزق. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مريام جورج رزق

  فادي خليل المصريمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣١٦ علم وخبر رقم -"المجلس الوطني للعلم اللبناني" جمعية باسم -٢
    قضاء المتن-ق الثاني الطاب- بناية جيمكو- مستديرة المكلس-١٤ القسم رقم -٢١٩٠ العقار رقم - سن الفيل:مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى ما يلي
 نشر العلم اللبناني على مساحة لبنان والدول العربية والعالمالمساهمة في  .١
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 تعزيز اإلنتماء الوطني عبر نشر الحس الوطني وتعزيز التربية الوطنية .٢

 مع على ثقافة العلم اللبنانيالتحفيز على حب العلم اللبناني والعمل على انتشاره عبر توعية المجت .٣

 إبراز الوجه الحضاري للتاريخ اللبناني والتعرف على جميع المناطق اللبنانية .٤

 تأهيل المواطن إلدراك حقوقه وواجباته .٥

 المساهمة اإليجابية في بناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع .٦

 إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته .٧

 شبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على استقطاب الكفاءات الوطنيةتطوير القدرات ال .٨

 اإلنفتاح على كافة فئات المجتمع دون استثناء .٩

 المساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه .١٠

 إقامة حفالت التكريم وتوزيع االوسمة والجوائز والمنح .١١

 عقد المؤتمرات والمحاضرات وإقامة حمالت وحفالت التبرع .١٢

 تتبرع من أجل أغراض دراسية، بيئية، مساعدات إنمائية وإنسانية أو غيرها يحق للجمعية أن  .١٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  رما ملحم فرحات نو-  عادل فيليب حنين- الن عادل حنين-فيليب عادل حنين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فيليب عادل حنين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣١٨ علم وخبر رقم -"oundation Flephbet A" جمعية باسم -٣
   ملك سامي اغناطيوس- C بلوك -٥ القسم رقم -١١٠٦ العقار رقم - شارع مار يوسف-جبيل: مركزها
  : أهدافها

 صادي والسياحي والثقافي واإلجتماعي االقتتفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد .١

 تفعيل النشاط اإلجتماعي واإلنمائي في المدينة والسعي في تطوره .٢

 العمل على التنسيق بين النشاط اإلجتماعي والسياحي في المدينة .٣

 التعاون والتنسيق مع اإلدارات الرسمية المحلية .٤

  المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة 
طالل الياس .  د- كلود جوزيف ضوميط- نجوى فيكتور باسيل- زياد حليم الحواط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 مارتين - زياد صالح الحايك- اسكندر روجي نجار-  جهاد بدوي ازعور- ايوب عزيز برق- سامي ادوار اغناطيوس-مقدسي
   انطوان جان طويله-فرنسيسميشال 

  سامي ادوار اغناطيوسالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٥٥ علم وخبر رقم -"l’Auroreجمعية باسم  " جمعية باسم -٤
 - ملك السيدة لطيفة ديب الحاج-  سنتر نصار-/١٢A/ القسم رقم-٢٤١٢ العقار رقم - الشارع العام-برج البراجنة: مركزها

  داقضاء بعب
  : أهدافها
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مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً وعائالتهم ومرضى  .١
يتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق واأل

 والمؤسسات المخصصة لخدمة هذه الفئات وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة خالل المساهمة في إنشاء المراكز
وطوارىء وإسعاف وتطبيب وإستشفاء وتأهيل داخل المنزل وخارجه عن طريق المساهمة في انشاء المستوصفات 

قيام بالحمالت والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين األدوية وخاصة المزمنة منها وال
الصحية والعالجية والوقائية، والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي واإلجتماعي ومراكز الرعاية اإلجتماعية وإنماء 

 إلنسانية وتقديم المساعدة في التصدي ومواجهة المشاكل اليوميةاالقدرات 

 التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء رفع المستوى التعليمي للعائلة وتنمية القدرات الفردية وذلك عبر نشر .٢
 ريضية والصحية ودور حضانةم التعليم والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمعاهد

مة قسم عارض الفنية والثقافية والمساهمة في إقاة والخياطة واألشغال الحرفية والمالمساهمة في إقامة دورات لمحو األمي .٣
 )ورش عمل(تدريب وتأهيل

المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ودورات تدريبية على الكمبيوتر  .٤
 ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها

لعجزة ودور رعاية للفقراء المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي لأليتام ومدمني المخدرات والمعوقين وا .٥
 والمسنين والمشردين

 وتنسيقها محلياً والطبي واالجتماعيات لرفع المستوى الثقافي والصحي تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضر .٦
 والنشرات والدوريات، توعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل االطفال واقليمياً ودولياً واصدار المطبوعات

  في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمةألطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهموتدريب ا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   هدى محمد رياض بزي-اني رنا حسين حور- وسام يوسف رحال- سليمان علي فنيش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  هدى محمد رياض بزية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"رابطة قدامى كلية العلوم اإلدارية والمالية في جامعة الحكمة" جمعية باسم -٥
  أد /٣٥٦
   قضاء بعبدا-والمالية كلية العلوم اإلدارية - جامعة الحكمة- ملك مطرانية بيروت المارونية-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها

استمرار التواصل والتعاون والتآخي بين خريجي كلية العلوم اإلدارية والمالية وتعزيز أوضاع المنتسبين بما يعود  .١
 بالفائدة على األعضاء المنتسبين للرابطة، لجهة دعمهم ثقافياً وعلمياً

عام والخاص من اجل المساعدة في تأمين عمل السعي لدى المراجع المختصة واصحاب الشأن في القطاعين ال .٢
 ألعضائها العاطلين عنه

 مة مالية وإدارية عصرية الى المراجع الرسمية بما يعود بالفائدة على الوطنظالمشاركة في تقديم اقتراحات أن .٣

 تقديم الدعم لنشاط الجامعة ولطالبها المحتاجين، مادياً ومعنوياً، باالمكانات المتوافرة .٤

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
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 -نطوان الياس سامر ا- ماريان انطوان بعينو- طون الياس شربل أن-رامي سمير الشدياق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يوسف رينون نهرا

  ي سمير الشدياقرام السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٥٧ علم وخبر رقم -"جمعية اإلنشاء والتطوير" جمعية باسم -٦
 - ملك جمال الحوت- بناية برج البشائر-١٣ القسم رقم -١٧١٦ العقار رقم - شارع جبل العرب- المصيطبة-بيروت: مركزها

  الطابق الرابع
  : أهدافها
 والمعوزين واصحاب اإلحتياجات الخاصة وذوي الدخل المتدني نالمساهمة في إنشاء المرافق الخيرية لخدمة المحتاجي .١

 واأليتام المحافظة عليها

 العمل على تطوير األساليب التعليمية ومساعدة األطفال والشباب وتوجيههم .٢

 مساعدة المحتاجين في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية .٣

 تطوير اساليب التدريب والعمل ألصحاب المهن الصغيرة .٤

 ي إنشاء وتطوير وصيانة المساكن والمآوي لذوي الدخل المحدود والمتدني والمحتاجينالمساهمة ف .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   خير الجزائرلي سعاد محمد- جمال نعيم الحوت-وسام محمد الميس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جمال نعيم الحوتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٥٨ علم وخبر رقم -"جمعية غفران اإلجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٧
   قضاء عكار-  ملك سالم عبد القادر البراج- ٢٦٨ العقار رقم -ببنين: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين .١

 في إنشاء مراكز صحية ومستوصفات نقالة وثابتةالمساهمة  .٢

 المساهمة في إنشاء معهد مهني وأكاديمي .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ناديا حسين عيد-م عبد القادر السراج سال- ايمان قاسم الحجة-غفران سالم السراج :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يحي سالم السراج فاطمة علي غمراوي-ميرفت خالد السراج
  ة ميرفت خالد السراجالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"Lebanese Voice Associationالجمعية اللبنانية للصوت، " جمعية باسم -٨
  أد /٣٧٧
 - مكتب المحامي محمد وليد عبداهللا ناصر-  بناية سنتر المتحف-٣٦ القسم رقم -١٠٠١ العقار رقم - األشرفية-بيروت: مركزها

  الطابق السابع
  : أهدافها
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  :إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام باألعمال التالية
 تفعيل وتعزيز اإلعتناء بالصوت للمحترفين وغير المحترفين .١

 وت من فن الصوتخلق صلة وتقريب طب الص .٢

 خلق وعي جديد وقانوني وتربوي وإجتماعي لإلعتناء بنظافة الصوت وتمرينه وتقويم النطق والمساعدة الطبية .٣

تأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر واألفكار والعمل جماعياً  .٤
 ضمن نطاق أهداف الجمعية

لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة باإلهتمام فيما يخص ... رات الختنظيم مؤتمرات ومحاض .٥
 مشاكل وأمراض الصوت والحنجرة

 إقامة عالقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس األهداف .٦

الشخصي بين االعضاء واالشخاص الثالثين وفقاً لما ترتئيه إصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول  .٧
 الهيئة االدارية بالنسبة لموضوع المساعدات اإلجتماعية

 القيام باي شخص لتحقيق أهداف الجمعية .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ي لسلس-محمد ملهم بسام جابر.  د-ميشال اميل الحاج.  د-عبد اللطيف حسين حمدان. د: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
   ماهر مصطفى الكستي- انطون عقل

  عبد اللطيف حسين حمدانكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٤٣ علم وخبر رقم -"جمعية شباب التنمية" جمعية باسم -٩
   ملك نعمت خالد الزعبي وإفضال خالد الزعبي- شارع الحرية- التل-سطرابل: مركزها
  : أهدافها
 األعمال الخيرية .١

 تنمية روح التعاون والتآلف بين الشباب .٢

 نشر وتشجيع العمل الثقافي واإلجتماعي واإلنمائي والفني والتربوي وكل ما يتعلق بالشأن العام .٣

  وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للق
    بالل طه التدمري-  يحي ابراهيم يركشتو-محمد علي غصوب سليم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بالل طه التدمريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Center for Defence of Civil مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، " جمعية باسم -١٠

s and LibertiesRight"- أد /٤٤٥ علم وخبر رقم  
 ملك جان يعقوب ابي عاد، جوزيف وسامر -١٠٠١/١٨ العقار رقم - شارع اوتيل ديو- المتحف-  األشرفية-بيروت: مركزها

   الطابق الرابع- جان ابي عاد
  : أهدافها

  .ريع إنمائية واجتماعية ومشاريع مرتبطة بحقوق اإلنسان والحريات العامةإن موضوع هذه الجمعية هو القيام بنشاطات ومشا
  :وايضاً تعمل هذه الجمعية على األمور التالية
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 القيام باألبحاث والدراسات الحقوقية واإلجتماعية وغيرها ونشرها .١

 إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية فيما يخص موضوعها .٢

 صين في كل ما يتعلق بنشاطهاتدريب المساعدين والمخت .٣

 المساهمة في إقامة المراكز الخاصة لمساعدة الفقراء والمنكوبين والذين إنتهكت حقوقهم وغيرهم من المحتاجين .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   مايا نديم الدغيدي- رنا خالد النظام-دياال عبداهللا شحاده: لسيداتا/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة مايا نديم الدغيديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٥٢ر رقم علم وخب-"جمعية الفرح اإلعالمية اإلجتماعية" جمعية باسم -١١
   الدين ملك علوان عبد العزيز شرف-٢٠ القسم رقم -٢٠٤٨ العقار رقم -صور: مركزها
  : أهدافها
 جتماعية والمساهمة في البرامج التربوية واإلعالميةإقامة النشاطات الثقافية واإل .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ناصر - رنده محمد بشير بزي- غادا حسين دايخ-زيات فاتن قاسم - عصام محمد هاشم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علوان عبد العزيز شرف الدين- عال احمد كوراني-سلمان امون

   علوان عبد العزيز شرف الدينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

des et anadiennes Cdes nionU إتحاد الكنديات والكنديين من لبنان، " جمعية باسم -١٢

iban Ldu anadiensC"- أد /٤٥٧ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- كلك انيس روفايل-١٤٨ القسم رقم -٣٢٩ العقار رقم - الشارع العام-الزلقا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في اقامة الحفالت المتعلقة باألعياد الوطنية الكندية: اجتماعية .١

 المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية: ثقافية .٢

 دل العالقات على أنواعها بين لبنان وكندا ومن بينها الثقافية، اإلجتماعية والتجاريةتشجيع تبا .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 بيار نجيب ملحم - بدو نصر سيمون ع- حسن محمد حجيج-كارول جورج شلحد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ويرجين منياس اوسبيان- علي احمد مهنا-مغامس
  كارول جورج شلحد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

● 5�� 6  �� ٢٠١٣,+� .ذار �� �* وا�7
  

:  للجمعية المسماة٢٢/٥/٢٠١٢أد، تاريخ /٨٧٨ لبيان العلم والخبر رقم ٣٢٨ تعديل رقم -١
 »allah FoundationAt، عطااهللا فوندايشن«
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الحائزة على بيان » Atallah Foundationعطاهللا فوندايشن، « المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعي
   ٢٢/٥/٢٠١٢أد تاريخ /٨٧٨العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »Antoine G. Atallah Foudationأنطون جبرائيل عطاهللا فاوندايشن، «: إسمها
  »Atallah Foundationعطاهللا فاوندايشن، «: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٢٨/١٠/٠٢٠١أد، تاريخ /١٨٦٢ لبيان العلم والخبر رقم ٣٧٠ تعديل رقم -٢
 » الفتوح-إتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان«

 -إتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان« المسماة ةالجمعيأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم 
   ٢٨/١٠/٢٠١٠أد تاريخ /١٨٦٢الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الفتوح

  :وأصبح على الشكل التالي
    » الفتوح وجبيل-إتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان«: اسمها

  » الفتوح-األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروانإتحاد لجان «: بدالً من
  

جمعية «:  للجمعية المسماة٢١/٦/١٩٨٩أد، تاريخ /٨١ لبيان العلم والخبر رقم ٤٤٤ تعديل رقم -٣
 »الرسالة لإلسعاف الصحي

ائزة على بيان العلم الح» الرسالة لإلسعاف الصحيجمعية « المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢١/٦/١٩٨٩أد تاريخ /٨١والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
المساهمة في تنمية الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين كافة وتعزيز الوعي حول الصحة اإلنجابية والصحة   .١

بجودة عالية باإلضافة الى )  والوقائيةيصية والعالجيةالتشخ(الرعاية الصحية األولية المدرسية وكذلك تقديم خدمات 
 شراف والرصد والرقابة والتقييماإلسعاف األولي واإلنقاذ مع السعي الدائم لتطوير نظم اإل

 تقديم مختلف الخدمات الطبية واإلسعافية واإلنقاذية للمواطنين .٢

سعافات األولية وكذلك واإلاكز الطوارىء ومدارس التمريض إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية واإلجتماعية ومر .٣
  وحث الشباب على التطوع واإلنخراط فيهاإنشاء فرق المسعفين والمسعفات

اإلدمان على المخدرات والتدخين وسائر اآلفات اإلجتماعية والصحية الخطرة التي توعية الشباب والناشئة من مخاطر  .٤
 تهدد مجتمعنا

ريمة لهم ومساعدتهم في كافة المجاالت لتمكينهم من التكيف تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلعاقة عبر تأمين حياة ك .٥
واإلندماج في مجتمعهم مهنياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً لزيادة انتاجيتهم واستقالليتهم مع السعي لتأمين خدمات تأهيلية 

اإلجتماعي، التأهيل متكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة من ضمنها التشخيص والعالج، التأهيل الجسدي، التأهيل النفسي 
 التربوي والتأهيل المهني

المساهمة في توعية المواطنين على مخاطر األلغام والذخائر العنقودية وتعزيز برامج مساعدة ضحايا األلغام وتأهيلهم  .٦
 ودمجهم في المجتمع
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ستمر للبرامج وتصويبها بما  المبادرات المحلية والتقويم المشاركة في العملية التنموية وتشجيعتمكين الفئات المهمشة للم .٧
 يتالءم مع حاجات الناس وتطلعاتهم

 القيادية مستقبالً إشراك الشباب في البرامج التنموية، ال سيما التعليمية والتدريبية منها، وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات .٨
 وضمان مشاركتهم في بناء المجتمع

لمياً، والشراكة مع القطاعين العام والخاص في البرمجة والتخطيط تعزيز التنسيق مع الهيئات األهلية، محلياً، إقليمياً وعا .٩
 والتنفيذ، من أجل تنمية مستدامة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 تأمين الرعاية الصحية واإلجتماعية بشتى الوسائل .١

  على تأمين اإلسعاف الصحي واإلنسانيالعمل .٢

 تنظيم جهود المتطوعين من األطباء والممرضين وغيرهم كي يتمكنوا من القيام بأعمالهم اإلنسانية على الوجه األكمل .٣

إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية والتصوير األشعي والصيدليات ومستودعات األدوية والمراكز  .٤
  الفقراء والمعوزينالصحية لمعالجة

 تقديم مختلف الخدمات الطبية واإلسعافية واإلنقادية للمواطنين .٥

  إنشاء مدارس للتمريض واإلسعافات األولية .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

يدنا، «:  للجمعية المسماة٦/٣/٢٠١٢أد، تاريخ /٣٦٤رقم  لبيان العلم والخبر ٤٥٣ تعديل رقم -٤
adonaY« 

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » YADUNAيدنا، « المسماة ةالجمعي مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٦/٣/٢٠١٢أد تاريخ /٣٦٤

    :وأصبح على الشكل التالي

   بناية طانيوس الخوري-٩ و٨ القسمين -٤٧٠٣لعقار رقم  ا- شارع كريستال باالس-بعبدا: مركزها
   قضاء المتن- ٩ القسم رقم -١٩٩١ العقار رقم -سن الفيل: بدالً من

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

:  للجمعية المسماة٣/١١/٢٠١٠أد، تاريخ /١٩١٩ لبيان العلم والخبر رقم ٤٦٤ تعديل رقم -٥
 »نسمات«

أد تاريخ /١٩١٩الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » نسمات« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
٣/١١/٢٠١٠   

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
 بيئيةالمساهمة في إنشاء معهد دراسات ابحاث علمية و .١

 العمل على إقامة نشاطات بيئية وتربوية واجتماعية .٢
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 العمل على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع جمعيات لبنانية وعربية ودولية .٣

 المساهمة في إنشاء نشرة دورية تغطي نشاط الجمعية .٤

 العمل على إقامة دورات تدريبية من أجل تنمية الفرد في المجتمع .٥

 طات يعود ريعها لألعمال الخيريةالمساهمة في إقامة عدة نشا .٦

 المساهمة في تنمية المجتمع من خالل التدريب المهني .٧

 المساهمة في إقامة مخيمات صيفية لألوالد ومخيمات تدريبية للعمل التطوعي .٨

 المساهمة في إنشاء مستوصفات في المناطق اللبنانية .٩

ئة لطالب المدارس والجامعات بالتنسيق مع العمل والمساهمة على إنشاء جائزة سنوية ألفضل مشروع صديق للبي .١٠
 الوزارات المعنية

 المساهمة في العمل على إقامة المعاهد والمدارس والجامعات على إختالف درجاتها بما فيها التعليم العالي .١١

المساهمة في العناية بشؤون المقعدين والعجزة والمشردين وااليتام وذوي االحتياجات الخاصة ومدمني المخدرات  .١٢
 المساهمة في العمل على تأهيلهم بحياة كريمة والمساهمة في إنشاء المشاغل الالزمة لهمو

المساهمة في تأسيس النوادي اإلجتماعية والثقافية واالدبية والنوادي والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات  .١٣
الحديثة واللغات وكل ذلك بهدف والمساهمة في إقامة المعارض ومراكز المعلوماتية ووسائل اإلتصال والتكنولوجيا 

 المساهمة على تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته

 المساهمة في تشجيع ودعم وإقامة االنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والمساهمة في إنشاء المراكز المتعلقة بها .١٤

 هما على كافة الصعدالمساهمة في العمل على تمكين المرأة والمساهمة في دعم العناية بالطفل وتأهيل .١٥

 المساهمة في إنشاء مراكز دراسات إحصائية .١٦

 المساهمة بالعمل على تبادل الخبرات من خالل التوأمة بين جمعيتنا وجمعيات أخرى محلية وخارجية .١٧

المساهمة في تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارىء وإسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق المساهمة في إنشاء  .١٨
 والمراكز والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة ومراكز التصوير الشعاعي والمساعدة في تأمين المستشفيات

 االدوية وخاصة المزمنة منها وذلك من خالل المساهمة بالقيام بالحمالت الصحية والعالجية والوقائية

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
  : بدالً من
 إنشاء معهد دراسات ابحاث علمية وبيئية .١

 إقامة نشاطات بيئية وتربوية وإجتماعية .٢

 التواصل وتبادل الخبرات مع جمعيات لبنانية وعربية ودولية .٣

 إنشاء نشرة دورية تغطي نشاط الجمعية .٤

 مجتمعإقامة دورات تدريبية من أجل تنمية الفرد في ال .٥

 إقامة عدة نشاطات يعود ريعها لألعمال الخيرية .٦

 العمل على تنمية المجتمع من خالل التدريب المهني .٧

 إنشاء مستوصفات في المناطق اللبنانية .٨

  إنشاء جائزة سنوية ألفضل مشروع صديق للبيئة لطالب المدارس والجامعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية .٩
  أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة 
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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 ل أي تعليق إلىالرجاء إرسا
 ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١ خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع المتحف الوطني،: 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.acrtd.www - org.lkdg.www :مواقع الكترونية
 

 
 


