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      ٢٠١٣ يارا/١١٥العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية وكلية في التنمية ال
  ومن ثم الى تراجع٢٠٥٠ ألفاً في العام ٣٣ ماليين و٥: عدد سكان لبنان •

   ألف فرصة عمل سنويا٣٣ًلبنان بحاجة لـ : البنك الدولي •

   يورو لبرنامجي الجودة والتوأمة مع االتحاد االوروبي ماليين٥.٨وزارة االقتصاد  •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

 االنماء واالعمار وخطة للتنمية المستدامة في عكار بتمويل اوروبي •

 ٢٠١٣ مشروعاً خالل الفصل االول من العام ١٨٢صندوق التنمية االقتصادية يمول  •

  مصنعا٢٠ًلصناعات الغذائية لتأهيل تعاون بين االقتصاد ونقابة اصحاب ا •

 نشاطات تشجير أهلية مختلفة في المناطق اللبنانية •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 استدراج مشاريع لدعم حقوق االنسان واالصالح الديمقراطي: االتحاد االوروبي •

 عم امميتطلق هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني بد" اندي أكت" •

 وزارة الشؤون تطلق برنامجاً إلدماج النوع االجتماعي •

 مذكرة تفاهم بين بنك بيروت وكاريتاس لمساعدة المحتاجين •

  بروتوكول تعاون بين العمل ومؤسسة جهاد البناء لتعزيز فرص العمل •
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  التربية والشبابفي 
 ٢٠١٤ -٢٠١٣ لـ الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي تعلن عن المنح الدراسية •

 من حوادث السير سببها حالة السكر% ٣٣ الكحول عند اليافعين واحتساءمستوى % ٤٠ •

 تعاون بين الصحة واللبنانية لتدريب الطالب وتقديم الخدمات •

  

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

 مساعدات اجنبية ومحلية لمؤسسات رسمية •

  واخرى لوزارة الدفاع...  •

  اجنبية ومحلية لجهات اهلية مساعدات  •

   هيئات اهلية ومدنية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدتين اميركيتين لهيئتين اهليتين •

 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

 
 �� ��٢٠١٣#�ن   )'�"�& و%

 ٢٠١٣ ر نيسانشهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣  نيسانشهر للعلم والخبر تعديل •

  

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

  

  كلية والقطاعية في التنمية ال

  ومن ثم الى تراجع٢٠٥٠ ألفاً في العام ٣٣ ماليين و٥: عدد سكان لبنان •
 ان عدد سكان ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدةتشير التوقعات السكانية العالمية التي تعدها شعبة السكان في 

 متوزعين ألف نسمة، ٢٢٤ يبلغ حالياً أربعة ماليين و هو، فيما ألف نسمة٣٣ الى خمسة ماليين و٢٠٥٠ الـ لبنان سيصل في
  . امرأة١٠٠ رجالً لكل ٩٦ ألفاً من اإلناث، أي ١٥٦ ألفاً من الذكور ومليونان و٦٨مليونان و: كالتالي

 سنة ما بين ٧٢ الى ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ما بين   سنة٧١أن معدل األعمار المتوقعة عند الوالدة ارتفع من كما بينت االحصاءات 
 سنة بين ٧٥، و٢٠٢٠ و٢٠١٥ سنة بين ٧٤، و٢٠١٥ و٢٠١٠ سنة للفترة ما بين سنتي ٧٣، على ان يبلغ ٢٠١٠ و٢٠٠٥
 ٢٥,٢ بينت االحصاءات أن معدل وفيات األطفال في لبنان ارتفع من  كذلك.٢٠٥٠  سنة في٧٩، وأن يصل الى ٢٠٢٥ و٢٠٢٠

، ٢٠١٥ و٢٠١٠ في األلف بين ١٩، على أن يصل الى ٢٠١٠ و٢٠٠٥ في األلف بين ٢٢، والى ٢٠٠٥ و٢٠٠٠في األلف بين 
  . ٢٠٥٠ في األلف سنة ٩ونحو 
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   ألف فرصة عمل سنويا٣٣ًلبنان بحاجة لـ : البنك الدولي •
دور السياسات االقتصادية الكلية، واالستثمار : الحاجة الى توفير وظائف مناسبة" تحت عنوان ،ير صدر عن البنك الدوليخلص تقر

 ألف فرصة عمل سنوياً على مدار العشر سنوات ٢٣الى ان لبنان بحاجة الى تأمين ، "والعمل والتعليم وسياسات الحماية االجتماعية
  .من حجم القوى العاملة% ٢٤ سوى  ال يشكلن النساءوان% ٣٤لة في صفوف الشباب مرتفع ويبلغ  ان معدل البطامبيناًالمقبلة، 

على  مدير ادارة الشرق االوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، الى التشديد على أهمية الحوار اإلجتماعي ويهدف التقرير، بحسب
 بلحاج يضيفو". وتحقيق النمو المستدامالوطني تحريك اإلقتصاد مساهمة في بناء المقومات الالزمة لللحض كل الجهات المعنية 

ان هذا التقرير يتضمن استراتيجية ترمي الى تنسيق الجهود في القطاعات الحيوية، كاالستثمار والعمل، وتطوير المهارات : "قائالً
النشاطات اإلنتاجية وتوسيع دائرة توفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات السوق، تحفيز ل وذلكلحماية اإلجتماعية، لوسياسات 

  ".الحماية اإلجتماعية لتحقيق مستوى أشمل من التغطية
ن نخرج من دوامة االنشغال ألآن األوان "من جانبه، اكد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، روجيه نسناس، على انه 

امج عمل اقتصادي واجتماعي  ال بد من إرساء برنه، معتبرا ان التصدي للبطالة وللهجرة والتضخم أمر أساسي، لكن"باألزمات
  . من االرتقاء إلى ممارسة دوره ورسالته في هذه المنطقة وفي العالملبنانمكن تيلكي  ، وتنفيذهمتكامل

دالة  أن أكثر ما نحتاج إليه هو إعادة االعتبار الى ليبرالية اقتصادنا الميثاقية وبنية الع،بدوره، رأى وزير العمل سيلم جريصاتي
  . ازدهارهوكذلكتقراره االقتصادي ـ االجتماعي،  يستعيد لبنان اسلكياالجتماعية فيه، 

 أنه بحسب النتائج التي شاركت في إعداد التقرير، ،حنين السيد ،وختاماً، اشارت منسقة التنمية البشرية في لبنان واألردن وسوريا
 في المئة ١١يشاركون في سوق العمل، وان و في سن التوظيف ، لبنانان في المئة من سك٤٦التي توصل اليها البنك الدولي، فإن 

 .  في المئة يعملون في القطاع غير الرسمي٥٠من القوى العاملة عاطلون عن العمل، و

  

   ماليين يورو لبرنامجي الجودة والتوأمة مع االتحاد االوروبي٥.٨وزارة االقتصاد  •
ريف األعمال نقوال نحاس، ممثالً رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، أطلق وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تص

 ،سيجري توفيرها من االتحاد االوروبيوالذي ،  ماليين يورو٥.٨ اللذين تبلغ قيمتهما ، الجودة التوأمةيالمرحلة الثالثة من برنامج
  :  تنفيذهما وفقاً لما يليعلى ان يتم

  الفرنسية  AETS  تنفذه مجموعة شركات أوروبية بقيادة شركة، ثالث سنواتتهمدو ماليين يورو ٤.٤مشروع الدعم الفني بقيمة  -
والمؤسسة التشيكية للمعايير  BSI  شهرا تنفذه مؤسسة المواصفات البريطانية١٨ ته مليون يورو مد١.٤مشروع التوأمة بقيمة  -

   UNMZ والمقاييس واإلختبار
توفير الدعم الفني واالستشاري والتدريبي لإلدارات والمؤسسات ": هيفامج الجودة للمرحلة الثالثة  لخطة عمل برنالعناوينابزر أما 

 مؤسسة عامة في الدورات التدريبية المكثفة في مجال/ ادارة٤٠العامة، رفع مستوى الكفاية والفاعلية في األداء، اشراك نحو 
 الفني واإلستشاري لبعض المختبرات للحصول على شهادة ينديم الدعمتقاخيراً  نشر ثقافة الجودة وتعميمها، و، الجودةتطوير

  ".١٧٠٢٥اإلعتماد الدولي وفق مواصفة األيزو 
  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

  االنماء واالعمار وخطة للتنمية المستدامة في عكار بتمويل اوروبي •
 عكار وبلدية حلبا، الخطة االستراتيجية للتنمية المستدامة في محافظة  مع اتحادات بلدياتبالتعاون ،أطلق مجلس اإلنماء واإلعمار

  .  االتحاد االوروبيالذي يموله مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان وذلك في اطارعكار، 
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 ال كل منطالوضع القائم للمشاريع االساسية قيد التحضير في عكار والتي ست ، سامي فغالي،مدير المشروعوبالمناسبة، شرح 
 الف ١٢منها و ، مليون يورو١٧حدود ب والتي تقدر قيمتهاقطاعات الزراعة والبيئة والمياه والصرف الصحي والطرق الرئيسية 

 وضع خطة للمشروعونفقات ادارية اخرى بهدف  للدراسات  مرصودة فهي، المتبقيةموال أما اال. المقترحة الميدانيةيورو للمشاريع
  . شهرا١٣ ه تنفيذالذي سيستغرق

 مراحل اساسية ستعقد في نهاية كل منها ورشة ٤تحدث االستشاري سيرج يازجي عن اهداف الخطة لتنفيذ الدراسات وفق بدوره، 
  .عمل لتداول التوصيات واألخذ برأي المجتمع المحلي عبر مؤسساته البلدية والجمعيات والمؤسسات االهلية

  

  ٢٠١٣وعاً خالل الفصل االول من العام  مشر١٨٢صندوق التنمية االقتصادية يمول  •
، عبر ٢٠١٣خالل الفصل األول من العام  التي مولها  ان عدد المشاريع الخاصة،"صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية "كشف
ة عمل  فرص١٨٩  بذلكخالقاً مليارات ليرة لبنانية، ٤.٧ مشروعا خاصا بقيمة إجمالية بلغت ١٨٢، بلغ "خلق فرص العمل"مكون 
 الذي مولهالمشاريع الصغيرة والمتوسطة القروض المقدمة لعدد  الفصل االول، يرتفع مجموع  وبإضافة معطيات".جديدة

 مليارات ليرة لبنانية، ١١٠ ي قيمتها إجماليبلغ قرضا ٧٢٢٠الى ، ٢٠١٣ ولغاية آذار ٢٠٠٣ في العام هالصندوق، منذ بدء عمل
  ) ١١٢للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد  (.دة فرصة عمل جدي٤٨٤٠ ساهمت في توفير

  

   مصنعا٢٠ًتعاون بين االقتصاد ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية لتأهيل  •
  بروتوكوالً، مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان،وقع وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف األعمال نقوال نحاس

الممول من االتحاد االوروبي دعما فنيا واستشاريا وتدريبيا لتأهيل و  التابع لوزارة االقتصادم برنامج الجودة يقضي بأن يقد،تعاونلل
  هذاجاء .٢٢٠٠٠تطبيق نظام ادارة الجودة وسالمة الغذاء والحصول على شهادة االيزو  على بهدف مساعدتهم مصنعا غذائيا ٢٠

 في البيال، الذي نظمته نقابة أصحاب الصناعات - ضمن معرض هوريكا" ت الغذائيةاليوم الوطني للصناعا"التوقيع خالل افتتاح 
وعدد من الفعاليات  نحاس، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الصناعة فريج صابونجيان،  كل من الوزيرالغذائية، بمشاركة

  . االقتصادية
  

  نشاطات تشجير أهلية مختلفة في المناطق اللبنانية •
 غرسة من الصنوبر والسنديان في قرية معاد في ١٠٠٠غرس : سيكو بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية شركة بيب-

  قضاء جبيل  
  تنظيم حملة تشجير في بلدة داريا:  قطاع الزراعة في تيار المستقبل بالتعاون مع جميعة التالل الخضراء البيئية-
تنظيم حملة تشجير في حديقة ثانوية بشامون : ون بالتعاون مع حركة السالم الدائم ثانوية حسين مسعود الرسمية في بلدة بشام-

  شجرة صنوبر ١٠٠شملت غرس 

  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

  استدراج مشاريع لدعم حقوق االنسان واالصالح الديمقراطي: االتحاد االوروبي •
تعزيز دور المجتمع المدني في دعم حقوق اإلنسان " تهدف إلى  مشاريعلى تقديم اقتراحاتإ، دعت بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

على اقتراحات المشاريع .  اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان للحصول على دعم مالي من خالل،واإلصالح الديمقراطي
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 وان تكونواحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة،  في تطوير وتعزيز الديموقراطية ودولة القانون  ان تساهم،المقدمة
  .لدفاع عن حقوق اإلنسانلصبح قوة فاعلة لإلصالح السياسي وكي ت المجتمع المدني لدعم منظماتمصممة ل
  : يجب على المشاريع المقترحة ان تتالءم على االقل مع احدى االولويات التالية،كذلك
، والمثليين والمثليات وذوي التفضيل الجئينلقانونية واالجتماعية للمجموعات الضعيفة خصوصا ال توفير الدعم لتعزيز الحماية ا-

وذلك أو المجموعات األخرى المهمشة وغير الممثلة بالشكل المطلوب، /الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا، وضحايا النزاع، و
، قانونية، دعم تحسين توثيق انتهاكات حقوق اإلنسانالجتماعية واالمساعدة ال توفير،  تلك الفئاتعبر اقتراح تشريعات لدعم حقوق

  .  خاص باحدى تلك المجموعاتأو وضع قانون استراتيجي/المحاسبة في حال اإلساءات، وتعزيز 
لعدالة  اإلجراءات القانونية الواجبة وا تطبيق توفير الدعم لتعزيز الحق في المحاكمات العادلة لجميع المواطنين، بما في ذلك-

  . اإلجرائية، ومبادئ العدالة الطبيعية، واإلنصاف في العدالة، واستقاللية القضاء ونزاهته
 تحفيز ثقافة وخصوصاً من خالل توفير الدعم لقيام بيئة مالئمة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم حقوق اإلنسان، -

  .  وصون حرية تكوين الجمعياتالشأنمنظمات المعنية بهذا حقوق اإلنسان ودعم المدافعين عن حقوق اإلنسان وال
 توفير الدعم لتشجيع السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بالكامل في مجال حقوق اإلنسان في إطار السياسة األوروبية -

التفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وا (والمعاهدات الدوليةللجوار 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

الولوية ان كما على الطلب المقدم بموجب هذه ا. ...)العنصري، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 
مثل االتفاقيات الدولية المتعلقة بالالجئين ( الدولية المعلقة لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها معاهداتاعتماد اليعمل على تشجيع 

  ...)".وحماية الالجئين، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
 يورو ٢٥٠.٠٠٠ يورو كحد أدنى و٥٠.٠٠٠ بين هذا البرنامج يتراوح حجمهاي إطار وأوضحت البعثة ان الهبات التي ستمنح ف

 علم ان آخر مهلة لتقديم ،كذلك. ، على ان يتضمن طلب اقتراح المشروع شراكة مع منظمة لبنانية على االقلكحد أقصى
للمزيد من التفاصيل ). قيت المحلي لبيروتبالتو( في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ٢٠١٣ حزيران ٣ يوم االثنين  هياالقتراحات

  : يرجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي
htm.ra_index/grants/opportunities_funding/lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http  
  

  تطلق هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني بدعم اممي" اندي أكت" •
، الذي "هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني"بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات المدنية، مشروع  ،"اندي أكت"أطلقت منظمة 

 وستعمل هذه .ندوق االمم المتحدة للديموقراطيةمن صيعتبر االول من نوعه في الشرق االوسط، والذي حاز على الدعم المالي 
، وتبنت النواب واللجان النيابية المختصةمجلس  خالل عام على تفعيل التواصل مع  جمعية ناشطة،٧٠الهيئة المشتركة المكونة من 

  :اقتراحات قوانين، هي خمسة ،المرحلة األولى من عملهالذلك، في 
   خطة وطنية للنقل المستدام-١
  ن الدارة النفايات الصلبة  قانو-٢
  تعديل قانون األشخاص ذوي الحاجات الخاصة ليتوافق مع االتفاقية الدولية  -٣
  اقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات  -٤
 .حق مشاركة المجتمع المدني في ابداء الرأي واالطالع على القوانين -٥

مواقف النواب من المشاريع و ،المدنية بشكل متواصل الى النواب منظمات إليصال صوت ال، نشرة،تصدر الهيئةيتوقع ان كما 
  . إيجاد مساحة إضافية للحوار بين العاملين في الشأن العام والمشرع اللبناني بهدفالمتداولة الى الجمعيات والناشطين واإلعالم



 6 

 ،تسب جمعية لبنانية توافق على نظام الهيئة ان باب االنتساب الى الهيئة مفتوح لجميع الراغبين، شرط ان يكون المن،والجدير ذكره
ان و  سنوات٣ باالعالن العالمي لحقوق االنسان، وان يكون لها خبرة ميدانية في مجال عملها تفوق تتمسك ، تحقيق اهدافهاتلتزم

  . عن اي هيئة حزبية او سياسية مالياً وادارياًتكون مستقلة
  

  جتماعيوزارة الشؤون تطلق برنامجاً إلدماج النوع اال •
تعزيز مشاركة المرأة "وفي إطار مشروع  وذلك "االجتماعي إدماج النوع برنامج التدريب حول"اطلقت وزارة الشؤون االجتماعية 

، وبالتعاون مع مجموعة االبحاث والتدريب للعمل ، الذي تنفذه بتمويل من السفارة اإليطالية في لبنان"في الحكم المحلي والتنمية
   .التنموي
ان إدماج النوع اإلجتماعي استراتيجية عمل "ناسبة، اكد الدكتور بشير عصمت ممثالً وزير الشؤون االجتماعية، على وبالم

 من  تسعى الى التحوللوزارة التيلأن تحقق هذه اإلستراتيجية الرؤية األساسية "، آمال " في خططها وبرامجهاستعتمدها الوزارة
  ".لتنمية اإلجتماعيةوزارة للشؤون اإلجتماعية الى وزارة ل

وتجدر اإلشارة إلى أنه بإطالق هذا النشاط، تكون وزارة الشؤون اإلجتماعية السباقة في لبنان في المبادرة الدماج منظور النوع 
  .االجتماعي في عملها وللحظ حاجات النساء في عملية التخطيط ألي برنامج

  

  ينمذكرة تفاهم بين بنك بيروت وكاريتاس لمساعدة المحتاج •
  بموجبها المصرفية، سيطرح بنك بيروتمن الخدماتمجموعة  إلطالق ، مذكرتي تفاهم،وقع بنك بيروت ورابطة كاريتاس لبنان

 من مردودها تتيح للبنك تحويل نسبةسوالتي  Caritas Affinity Cardبطاقة تضامن مع كاريتاس : باقة منتجات مصرفية منها
ات المعاهد المهنية والتقنية / طالبستهدف قروض للتعليم المهني والتقني تقديمة، تلدعم نشاطات كاريتاس لبنان اإلنساني

  سابقاًأطلقها المصرف  التسهيالت االئتمانية للمشاريع الصغيرة التي تلك الى ن العلمي، اضافة/ات في متابعة تحصيلهم/الراغبين
  .لدعم الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة

  

  لعمل ومؤسسة جهاد البناء لتعزيز فرص العملبروتوكول تعاون بين ا •
مؤسسة جهاد " بين الوزارة وجمعية  الثنائيتعاونلل  بروتوكوالً،حكومة تصريف األعمال سليم جريصاتيوقع وزير العمل في 

لعمل، السالمة  تأمين فرص العمل عبر التأهيل والتدريب المهني والتقني والحرفي، التشبيك مع سوق ا، يهدف الىاالنمائية" البناء
فرد في ال االقتصادي واالجتماعي وزيادة دخل ينما يؤدي إلى المساهمة في االستقراربالحماية االجتماعية للعاملين والمهنية، 
  .المجتمع

  

  في التربية والشباب

  ٢٠١٤ -٢٠١٣الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي تعلن عن المنح الدراسية لـ  •
-٢٠١٣ للسنة الدراسية منحاً لمتابعة الدراسة الجامعية والعليا  عن تقديمها،مية للتخصص والتوجيه العلمي الجمعية االسالاعلنت
  : وذلك في الجامعات والبلدان المحددة أدناه وفي المجاالت التالية٢٠١٤
  .ية واالقتصادية واالداريةتعطى المنح في مختلف اختصاصات العلوم األساسية والتطبيقية والطبية والمال،  للدراسة الجامعية-
الصناعات النفطية الهندسة ) مسح، تنقيب، استخراج(العلوم البترولية  :تعطى المنح في االختصاصات التالية،  للدراسات العليا-

انون الصناعية الجيوفيزياء الجيولوجيا إدارة هندسية تنظيم مدني هندسة وعلوم الكمبيوتر الرقابة االشعاعية الطاقة المتجددة ق
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نظام البنوك االسالمية، إدارة األعمال االحصاء العلوم ) التحكيم، الوساطة، المفاوضة(األعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات 
  .المالية العلوم االقتصادية ادارة البيئة والموارد الطبيعية الزراعة العضوية العلوم األساسية

  :حة، فهي كالتالياما فيما يتعلق بالشروط العامة للحصول على من
، كما  سنة إذا كان قد أنهى السنة الجامعة األولى بتفوق٢٠ أو ١٩يجب أال يتجاوز عمر الطالب  :للدراسات الجامعية بالنسبة -

أما الطالب الذي أنهى السنة الجامعية األولى فيجب اعتماد  %.٧٥يجب أال يقل معدل عالمات امتحان الشهادة الثانوية عن 
  .مطلوبة لمنح الدراسات العلياالتقديرات ال

 %٧٥ بمعدل أو دبلوم،  بدرجة جيدM2:  سنة وأن يكون حائزاً على٢٧يجب أال يتجاوز عمر الطالب  :للدراسات العليابالنسبة  -
، %٧٥ل أو إجازة تعليمية من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بمعد، وما فوق% ٧٥من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بمعدل 

% ٧٥أو دبلوم أو إجازة تعليمية من الجامعة االسالمية بمعدل ، وما فوق% ٧٥أو إجازة تعليمية من جامعة القديس يوسف بمعدل 
% ٨٥أو ماجستير من الجامعة األميركية بمعدل ، وما فوق% ٨٥أو دبلوم أو إجازة تعليمية من الجامعة العربية بمعدل ، وما فوق
 لمعدالت الطالب المتخرجين من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية يشترط في الطالب أن يكون من العشرة أما بالنسبة .وما فوق
  .األول

جامعة و LAUجامعة ،  االسالمية، القديس يوسف،اللبنانية األميركية العربية: اما الجامعات، فهي موزعة بين جامعات لبنان التالية
LIUفرنسا ألمانيا إسبانيا إيطاليا بلجيكا سويسرا :ة التاليةجامعات الدول األوروبي في ، كما.  

عن مواعيد تقديم الطلبات علماً أنه ال يقبل أي طلب إال إذا كان مستوفياً االعالن في وقت الحق واكدت الجمعية عن انه سيتم 
  .ةالشروط المحددة أعاله ومرفقاً بإفادة قبول في إحدى الجامعات وفي أحد االختصاصات المذكور

  

 من حوادث السير سببها حالة السكر% ٣٣ الكحول عند اليافعين واحتساءمستوى % ٤٠ •
باالستناد و لعلوم الصحية في الجامعة،أشارت الدكتورة ليليان غندور، األستاذة المساعدة في الوبائيات والصحة السكانية في كلية ا

ة العامة في  من قضايا الصح ملحةعين للكحول في لبنان أصبح قضية أن استهالك الياف ُأجريت أخيراً، التيدراساتوال الى البحوث
 ١٣  ما بينلفئة العمريةل% ٤٠  الى ارتفعت نسبة شاربي الكحول بين اليافعين في لبنان٢٠١١ و٢٠٠٥ عاميلبنان، اذ انه بين 

 مستوى تعاطي أن الزيادة في ،دور قائلةًوأضافت غن.  بين كل سبعة يافعين، اثنان يتناوالن الكحول يوجد عاماً، وأنه حاليا١٥ًالى 
انه ما يثير لطالب في المرحلة الدراسية السابعة والثامنة مقارنة بالمرحلة التاسعة، وللفتيات وأيضاً لالكحول هي أعلى بوضوح 

 مرة ونصف المرة ما بين  ارتفع بمقداروان معدلهم بلغوا حالة السكر أكثر ارتفاع عدد تالمذة الثانويات الذين صرحوا أنهم قد القلق
  .٢٠١١ و٢٠٠٥ ينالعام

 شخص يموتون سنوياً في حوادث سيارات ٧٠٠وفي هذا اإلطار، لفتت جمعية الشبيبة للوعي االجتماعي، اليازا، الى أن أكثر من 
الموت سنوياً إذا ن من / شخصاً يمكن انقاذهم٢٣٠من تلك الحوادث تسببها القيادة خالل حالة السكر، أي أن % ٣٣في لبنان، وأن 

  . وضعت سياسات هادفة للسيطرة على شرب الكحول
  

  تعاون بين الصحة واللبنانية لتدريب الطالب وتقديم الخدمات •
وقع وزير الصحة العامة علي حسن خليل اتفاقيتي تعاون، األولى بين مستشفى رفيق الحريري الحكومي وكلية العلوم الطبية في 

  .ة بين مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة وكلية طب األسنان في الجامعة اللبنانية والثاني،الجامعة اللبنانية
،  إلى إعطاء األفضلية االكاديمية للجامعة اللبنانية في إطار تدريب طالب الطب واألطباء المتمرنين والمقيميناالولىتهدف االتفاقية 

اً من مركز ٢٠يجو كلية طب األسنان في الجامعة اللبنانية بمعالجة أسنان المواطنين في  خرسيقوم فيما بموجب االتفاقية الثانية
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، على ان تسدد وزارة الصحة مقابل تلك  في المحافظات كافة والمنتشرة التابعة لوزارة الصحة، الرعاية الصحية األوليةمراكز
  . مليون ليرة لبنانية للكلية٢٤٠الخدمات مبلغ 

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

  

  مساعدات اجنبية ومحلية لمؤسسات رسمية •
سيارات، معدات، تجهيزات، مطبوعات ولوازم للمزارعين : لوزارة الزراعة) الفاو( منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة -

   ألف دوالر اميركي ٦١٧بقيمة 
نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من اجل "همة في تنفيذ مشروع  ألف يورو للمسا١٧١:  االتحاد االوروبي لوزارة الزراعة-

  " تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة
 ألف دوالر اميركي للمديرية ١٢ جهاز كمبيوتر محمول بقيمة ٤٠:  سفارة الواليات المتحدة االميركية لوزارة الداخلية والبلديات-

  من االداخليالعامة لقوى اال
   كتاباً مقدمة للجامعة اللبنانية٢٢٢:  السفارة البلجيكية في لبنان لوزارة التربية والتعليم العالي-
شحنة مساعدات طبية وادوية لتوزيعها على :  هيئة االغاثة االسالمية العالمية في المملكة العربية السعودية للهيئة العليا لالغاثة-

  النازحين السوريين
 ألف دوالر اميركي للمديرية العامة ٢٠قيمتها  سيارة اسعاف: ئب بهية الحريري ومؤسسة الحريري لوزارة الداخلية والبلديات النا-

   مركز صيدا االقليمي–للدفاع المدني 
  لمدرسة بنت جبيل الفنية. أ.ف. ك١٢مولد كهربائي بقوة :  السيد غسان داغر لوزارة التربية والتعليم العالي-
   قارورة غاز فارغة لمعهد بنت جبيل الفني للتدفئة في الصفوف١٨:  شوقي مواسي لوزارة التربية والتعليم العالي السيد-
  

  واخرى لوزارة الدفاع...  •
   ألف دوالر اميركي ١٤٥ادوية بقيمة : Novartis Oncologyمن شركة  -
 مخزن ذخيرة في بقعة االمالك النهرية في سن الفيل  منشآت مسبقة الصنع ومستلزمات اقامة٩:  من السيد الياس يوسف الخوري-

   ألف دوالر اميركي ٦٠تبلغ قيمتها االجمالية 
   ألف دوالر اميركي ٤٢بقيمة ) نظام مراقبة(عتاد ": Proximity" من السيد سركيس سركيس عبر شركة -
  

  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات اهلية  •
اعادة تأهيلها بالشراكة مع بنك : المم المتحدة االنمائي لمدرسة فريحة المتوسطة في النبطيةالتابعة لبرنامج ا" عيش لبنان" مبادرة -

  بيروت والبالد العربية
 شجرة، تشييد جدران ٥٨٠غرس : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدة تل ذنوب في البقاع الغربي" عيش لبنان" مبادرة -

  داخل البلدة وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربيةدعم على جانبي الطريق، وتوسيع م
انشاء ملعب وذلك بالشراكة مع بنك : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدة عين يعقوب في الشمال" عيش لبنان" مبادرة -

  بيروت والبالد العربية
اعادة تأهيل حديقة المرج في وسط البلدة وذلك بالشراكة : لبلدة بعقلينالتابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي " عيش لبنان" مبادرة -

  مع بنك بيروت والبالد العربية
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 سنوات ٣ ألف دوالر اميركي للمساهمة في تقديم الدعم الوالد ضواحي المدن لمدة ٤٩٨:  لرابطة كاريتاس لبنانHSBC بنك -
  من خالل تنفيذ برنامج المستقبل اوالً

في كل من حلب وبيروت ومدينة فرايبورغ االلمانية للجامعة ) JCI" (الغرفة الفتية الدولية" وفروع Deutshe Eco AG شركة -
  في كلية الهندسة والعمارة" النظام التعليمي الكهربائي الضوئي"ألواح شمسية الستخدامها في : االميركية في بيروت

 الذي يهدف الى مساعدة النساء وتأهيلن ٢٠١٣المالي لمعرض وظائف توفي الدعم ": فرص" الوكالة االسبانية للتنمية لمؤسسة -
  ليصبحن رائدات في المجتمع

 شابة وشاباً لبنانيين وفلسطينيين في المشي نحو ٢٠، الذي شارك فيه "تمشاية"دعم مشروع :  االتحاد االوروبي لجمعية مسار-
ص بهدف كسر الحواجز واالحكام واالنطباعات المسبقة بين مدينة صور وبلدات قانا وزبقين وصديقين ومخيمي الرشيدية والب

  الشبان والشابات التي تؤدي الى التقوقع  
مليوني دوالر اميركي لبناء وتجهيز مدرسة لتدريب فرق االسعاف والطوارئ، :  السيد ريمون نجار للصليب االحمر اللبناني-

  ستقام في جونيه 
   منحة جامعية لطالب الجامعة٢٠٠تقديم : لعربية المفتوحة االمير طالل بن عبد العزيز للجامعة ا-
  تجهيز قسمي الكلى والعناية الفائقة :  النائب وليد جنبالط والشيخ وجدي ابو حمزة لمستشفى راشيا الوادي-
  تجهيزات ومفروشات مختلفة :  السيد يوسف احمد عاصم فتّال لدار الفتوى-
  

  لية ومدنية هيئات اه٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تجهيز مكاتبها االدارية والطبية بشبكة معلوماتية متطورة:  مستشفى الكرنتينا الحكومي-
الذي يعنى بدمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة " مركز الحياة جان باتيست دي السال"تجهيز :  مدرسة الفرير دده في الكورة-

  بمعدات الكترونية متخصصة
  تأهيل القسم الثانوي في المدرسة: زنسون في بعبدات مدرسة الطفل يسوع ـ الب-
  

  مساعدتين اميركيتين لهيئتين اهليتين •
التي تهدف الى المحافظة على الهوية " لبنان انت وانا"توفير الدعم المالي لحملة :  مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لمؤسسة اديان-

  ي الوطنية المشتركة في وجه تنامي التعصب الطائفي والمذهب
  توفير الدعم المالي لمشروع التأهيل المهني في باب التبانة في طرابلس": معكم" مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لجمعية -
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
رة من الكتب وعددا من  ألف دوالر اميركي لمكتبة متوسطة طيردبا الرسمية تشمل مجموعة كبي١٦مستلزمات بقيمة :  الكورية-

  اجهزة الكومبيوتر ومعدات للصوت وللوسائط المتعددة
  خمسة اجهزة كمبيوتر للمكتبة العامة التابعة لتجمع شباب برج الشمالي :  االيطالية-
  تزويد بلدية بالط بعشرة مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية:  االسبانية-
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  أد /٤٩٥ علم وخبر رقم -"دال"ة باسم جمعي -١
   قضاء عاليه-  ملك غسان مرعي، سامي مرعي ومحمود مرعي-٤٣٤ العقار رقم -المنصورية عين المرج: مركزها
  : أهدافها
 القرى ومناطق األطراف والمجموعات  وتوسيع دائرة جمهوره عبر استهدافتعميم الفعل الثقافي خارج األطر المركزية .١

 وخارج المدنالمهمشة داخل 

 خلق مساحة تفاعلية ندية بين كافة شركاء الفعل الثقافي .٢

شراكهم في تبني الفعل الثقافي ضمن حيزهم الخاص والعام عبر ابتكار إحث وتحسيس األفراد والجماعات على الثقافة و .٣
 الخاصة المحفزة للفعل الثقافيآلياتهم 

 ة المستدامةها طابع التنمية الثقافي لالعمل على مبادرات ومشاريع .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  مرعي منى غسان - رامي احمد كنعان-ضياء سعيد مالعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مرعية منى غسان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥١٨ علم وخبر رقم -"الجامعيات المناضالت الديمقراطيات"سم جمعية با -٢
   الطابق السادس- ٢٤ القسم رقم - ٣٨٩٥ العقار رقم - بناية سيدرز-  السيوفي- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 مساهمة في النضال من أجل حقوق اإلنسان وحق المرأة في عدالة المساواةال .١

 اع التمييز ضد المرأة والنضال لتطبيق اإلتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الداعمةالمساهمة في إلغاء جميع أنو .٢

 المساهمة في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الفكرية ووضع طاقاتها في خدمة لبنان خاصة واإلنسانية عامة .٣

  التخصص العاليالمساهمة في تطوير اوضاع المرأة، بالتعليم وبالتربية على األخالق والقيم، وتشجيعها على .٤

 المساهمة في تقديم منح للجامعيات .٥

 المساهمة في إلغاء األمية عامة واألمية الرقمية خاصة وتعزيز ثقافة وقدرات المرأة في تقنيات اإلتصال الحديثة .٦

 ائلةالمساهمة في تعزيز الوظائف الحديثة المبنية على اإلتصاالت إنطالقاً من المنزل، تعزيزاً لمتطلبات األمومة والع .٧

 المساهمة في تعزيز التعاون بين الجامعيات على المستوى اللبناني العربي والدولي .٨

 اإلدارات: ال من اجل الشراكة المتوازنة بين الجنسين وتمثيل نسائي عادل في أعلى مناصب القرارالمساهمة في النض .٩
 والمؤسسات العامة والخاصة، الوزارة، النيابة، ورئاسة الجمهورية

 في النضال من اجل سالمة البيئة بتعزيز ثقافة الوقاية من تدميرها وتعزيز سبل استثمارها ال استهالكهاالمساهمة  .١٠

مقراطية، والعيش المشترك المبني على احترام اآلخر، وحوار األديان، من أجل مجتمع لبناني يالمساهمة في تعزيز الد .١١
 مبني على الحق والعدل والسالم

  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
   ناديا بشاره الخوند-  نادين روجه الزعني- نيكول روجه الزعني-انجال بشاره الخوند. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   انجال بشاره الخوندكتورةدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٥١٩ر رقم علم وخب-" السالمبرج"جمعية باسم  -٣
   الطابق السادس- ٢٤ القسم رقم - ٣٨٩٥ العقار رقم - بناية سيدرز-  السيوفي- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  ):من برج السالم في صيدون قضاء جزين، الى لبنان، الى العالم(
 "لسالمل"ال للعنف، ال لإلرهاب، ال للحرب، ال لأللغام، نعم  .١
 المساهمة في التوعية، على مخاطر العنف، وعلى مخاطر األلغام ضد المدنيين، وعلى نبذ اإلرهاب .٢

 المساهمة في اإلهتمام بضحايا األلغام وخاصة المعوقين منهم، وبعائالت قتلى األلغام .٣

 المساهمة في التوعية على سبل الوقاية من مخاطر األلغام .٤

 حل النزاعات بالطرق واألساليب السلميةالمساهمة في التدريب على وسائل  .٥

 المساهمة في تعميم ثقافة الحوار، والوفاق .٦

 المساهمة في التربية على السالم، والعمل على تعزيزه بالفعل ال بالشعارات فقط .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ناديا بشاره الخوند-  نادين روجه الزعني- نيكول روجه الزعني-انجال بشاره الخوند. د: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم

   انجال بشاره الخوندالدكتورة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٢٤ علم وخبر رقم -" اإلجتماعيةجمعية طالل المقدسي اإلنمائية"جمعية باسم  -٤
   قضاء المتن- الطابق الخامس- سنتر جدكو-٣٣ القسم رقم - ١٠١٣ العقار رقم - الطريق العام-الفيلسن : مركزها
  : أهدافها
 نماء القرى النائيةا .١

 دعم مشاريع الري والمياه .٢

 مساعدة الفقراء والمعوزين والعجزة .٣

 دعم المشاريع الزراعية في المناطق النائية .٤

 دعم المشاريع ذات الطابع التربوي .٥

 ة في تأجيل السجون ومساعدة المساجين المعوزينالمساهم .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هادي حبيب - طارق الياس المقدسي-حنا قزحيا الخوري.  د-طالل الياس المقدسي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ديب مخايل سعادة-  ساره فريد معوض-شعلي
   الياس المقدسيالل طكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 ر رقم علم وخب-"Lebanese civil coalitionتجمع لبنان المدني، "باسم سياسية جمعية  -٥
  أد /٥٢٧
   الطابق الرابع- ملك صالح الحركة- بناية البريستول- الحمرا-بيروت: مركزها
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  : افهاأهد
العمل على تجذير الوعي المدني الالطائفي عند اللبنانيين، وقيام الدولة السيدة، دولة القانون عبر تحصين إستقاللية  .١

 القضاء وإصالح التمثيل اإلنتخابي

  لجميع ابنائهالعمل لحماية الكيان الوطني من المخاطر الخارجية، وعلى أساس أن لبنان وطن نهائي .٢

ة المدنية على أساس شرعة حقوق اإلنسان، وترسيخ مفهوم المواطنة لدى اللبنانيين، والمساواة خاصة العمل إلقامة الدول .٣
 بين الرجل والمرأة

العمل على نشر الوعي الديمقراطي فكراً وممارسة، ولجعل الديمقراطية الناظم األساسي للعمل السياسي في لبنان، بعيداً  .٤
 ة اساساً للعمل اإلداريعن مفاهيم تقاسم السلطة واعتماد الكفاء

 العمل لتحقيق اإلنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية على الصعد اإلقتصادية واإلجتماعية والتربوية والثقافية .٥

العمل على تعيل دور لبنان في إطار منظمات الشرعية الدولية وفي إطار جامعة الدول العربية، وفي العمل العربي  .٦
  وإقتصادياً، وبما يخدم قضاياه ويعزز الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسانالمشترك، ثقافياً وسياسياً

، ١٩٢٦ ايار ٢٣العمل وبشكل عام بكل ما ينسجم مع ما نص عليه الدستور اللبناني، في مقدمته وفي متنه، الصادر في  .٧
 ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم 

  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود 
 - مالك كامل مروه- صالح محمد الحركة-عمر سالم المراد.  د-حارث دريد سليمان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جميل الياس نجم جبران
   الحركةدوصالح محمالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٠ علم وخبر رقم -")دراجي لبنان(الجمعية اللبنانية لسائقي الدراجات النارية"جمعية باسم  -٦
 وعائشة  ملك ورثة احمد اليفاوي- ٤٤٦٨ العقار رقم - شارع فؤاد االول- حي الغزيري-  بشارة الخوري-بيروت: مركزها
  عكاوي
  : أهدافها
 رورية والتوعيةالمساهمة في الحفاظ على السالمة الم .١

 المساهمة في دورات تعليمية وتوجيهية فيما يتعلق بقيادة الدراجات النارية والسيارات .٢

 إعالن شأن رياضة الدراجات النارية ورفعها الى مستوى العالمية المساهمة في  .٣

 المساهمة في قيام نشاطات للرياضة الميكانيكية .٤

 الميكانيكيةالمساهمة في تنظيم النشاطات الرياضية السياحية  .٥

 مدربين رياضيين لقيادة الدراجات والسيارات المساهمة في إعداد .٦

 التعاون والتنسيق مع مدربين لرفع مستوى قيادة الدراجات والسيارات .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هال جميل -  صابرين خليل االغا كسباه-  فادي مخايل سكر-احمد زياد محمود قرانوح: السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون

  قدوره
  ة هال جميل قدورهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٥٦٨ ر رقم علم وخب-"NAHNOOنحن، "جمعية باسم  -٧
   قضاء بعبدا-الجبيلي ملك نسرين علي -١٧ القسم رقم -٢٩٤١ العقار رقم -الشياح: مركزها

  

  : أهدافها
 بجميع اشكالها وعلى إختالف  ساسية هو إنشاء جمعية مستقلة تعنى بالتوعية اإلجتماعية والحقوقية وأعمال المناصرةالغاية األ

تالف انواعها اآليلة الى إلغاء جميع أشكال التمييز بين المواطنين والمقيمين في لبنان وذلك سعياً إلحترام وضمان حق اإلخ
  :وتكريسه في القوانين والممارسة، ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصر

 طالق حمالت الضغط والمناصرة بهدف تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز آليات تطبيقها والمحاسبة والمساءلةإ .١

ن مساحات التفاعل العامة وبرامج التبادل الثقافي واإلجتماعي داخل لبنان تطوير مهارات الشباب الحياتية والضغط لتأمي .٢
  اجتماعية والثقافية- ومع محيطه تعزيزاً لالحترام المتبادل بين الشباب وكسر الحواجز النفس

وق والواجبات تحديث البرامج االكاديمية وتأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر التربوية تعزيزاً لمفهوم المساواة في الحق .٣
 في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة

ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة 
رض ومخيمات ومؤتمرات وخصوصاً على موقعها اإللكتروني وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعا

 واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات
...) معاهد تعليم عالي، جامعات(والمساهمة في إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية ال تبتغي الربح 

قيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باإلشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية على انواعها، وال
وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في 

 واضيع المذكورة في أهداف الجمعيةم مباشرة أو غير مباشرة باللبنان وخارجه، والقيام بجميع االعمال المتصلة بصورة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   محمد غسان ايوب- الست زينب خالد سعيفان-نسرين علي الجبيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد غسان ايوبالسيد : الجمعية تجاه الحكومةممثل 
  

  أد /٥٨٣ علم وخبر رقم -"الهالل للرعاية واإلصالح الخيرية اإلنمائية"جمعية باسم  -٨
   قضاء الكورة- فوق المستوصف- شارع المسجد-ةدد: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 التوعية اإلجتماعية واألسرية والثقافية .١

 ل وتوعيتهم وإرشادهم تربوياً وصحياً وجسدياًاإلهتمام بالجي .٢

 رفع المستوى المعيشي والفكري والثقافي واإلنمائي .٣

 اإلسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية واإلغاثية .٤

 إتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير واإلشراف عليها .٥

 فة العامة وجمال الطبيعةرعاية البيئة والعناية بها واالهتمام بالنظا .٦

 كفالة ورعاية األيتام واألرامل والمسنين وإعانة المرضى والمحتاجين .٧

 مساندة الطالب وإقامة دورات تقوية وتثقيف والسعي لبناء مدارس ودور رعاية .٨
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 فض الخالفات والنزاعات األسرية والعائلية واإلشكاالت الفردية والعامة بين االهل والجيران وابناء الوطن .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  جمال احمد االيوبي- قاسم ابراهيم االيوبي- آمنة ابراهيم علي-محمد مصطفى حسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  قاسم احمد االيوبي
   قاسم احمد االيوبيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 ر رقم علم وخب-"Amine El Bacha Foundationأمين الباشا فوندايشن، "جمعية باسم  -٩
  أد /٥٨٥
   الطابق السابع- ملك ليندا مجدالني- شارع تادروس-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن هدف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام باألعمال التالية
  حقوق الملكية الفكرية العائدة ألعمال الفنان امين عبد الرحمن الباشاحماية .١

 المحافظة على تراث الفنان امين الباشا وتجميع أرشيفه واإلهتمام به وصيانته .٢

 أو ترميمها/المساهمة في إصدار شهادات بلوحات الفنان امين الباشا و .٣

 باشا على أن يعود ريع األموال الناجمة لتحقيق أهداف الجمعيةوحات الفنان امين اللإقتناء وإسترداد وشراء وإعادة بيع  .٤

 العمل على تدريس فن الفنان امين باشا وغيره من الفنانين في المعاهد والمدارس والكليات .٥

 المساهمة في إنشاء مكتبة فنية تعنى بأعمال الفنان امين الباشا وغيره من الفنانين .٦

 أو اإلشتراك فيها وتوزيع جوائز وشهادات رمزية/عارض فنية وثقافية والمساهمة في تنظيم محاضرات ومباريات وم .٧
 أو المشاركين/للمتفوقين و

 ه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس األهداف عالقات مع المنظمات الحكومية وشبإقامة .٨

 القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية .٩

   أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة
 انجيل ميكال - الياس عزيز فرنسيس- فاطمة أمين الباشا-امين عبد الرحمن الباشا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مهى امين الباشا-اوريانا بيويو

  زيز فرنسيسالياس عمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٨٦ علم وخبر رقم -"جمعية الحوش الخيرية االجتماعية"جمعية باسم  -١٠
   قضاء راشيا- ملك الياس عبداهللا داوود-٦٠٥ العقار رقم -الحوش: مركزها
  : أهدافها
 بناء القريةتنمية ثقافية وإجتماعية أل .١

 العمل مع اإلدارات المحلية لتجميل القرية على مختلف الصعدة .٢

 ساهمة في إقامة نشاطات بيئية، ثقافية، ترفيهيةالم .٣

 ترسيخ العالقات والروابط العائلية بين ابناء القرية والقرى المحيطة بها .٤

 ترسيخ العالقات الطيبة المنفتحة مع المحيط .٥

 المساهمة في إقامة مشاريع إنمائية، سياحية، ثقافية، في البلدة وإدارتها لمصلحة الجمعية .٦
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  د المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنو
 -  جوزيان حنا الياس- عبداهللا الياس داود- بولين نجمه شايرجي-فادي أديب سمعان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خليل الياس ابو ناصر-روفائيل ابو عسلي ابو عسلي
  عبداهللا الياس داود السيد: ه الحكومةممثل الجمعية تجا

  

  أد /٥٨٧ علم وخبر رقم -"Khalil Slim Foundationجمعية خليل سليم، "جمعية باسم  -١١
   ملكس سعيد روبير وهبه-١٥٢٣ العقار رقم -جزين: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية هي
والخيرية، وإنشاء أماكن إلقامة هذه النشاطات سواء في جزين إقامة النشاطات اإلجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية  .١

 ، وإياد التمويل الالزم لهاأو في مناطق أخرى

 توقيع العقود مع الهيئات الرسمية والمدنية واألهلية حسب الحاجة .٢

 إدارة المجمعات العائدة لها .٣

تنوعة تساهم في النهوض بمستوى العائلة التعاون مع الهيئات الرسمية واألهلية إلقامة نشاطات إجتماعية وثقافية، م .٤
 وخاصة إنماء الشباب بحسب الحاجات التي تراها الجمعية بشخص رئيسها

 الفيام بمحاضرات في المجمعات لنشر الوعي العام وخاصة حول المنافع اإلجتماعية والثقافية والصحية .٥

 تنفيذ مباراة ثقافية وإجتماعية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة .٦

 إللتزام بشروط ومبادىء الهيئات المانحةا .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سعيد روبير سليم - زياد صالح الحايك- سليم بدري المعوشي-آمل حكمت آبو زيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وهبه

   آمل حكمت آبو زيدالسيد: لجمعية تجاه الحكومةممثل ا
  

  أد /٥٨٨ ر رقم علم وخب-"Les Pistesلي بيست،  "جمعية باسم  -١٢
  ضاء كسروانق -٩ و ٨ القسم -٤٣١١ رقم العقار -كفر دبيان: مركزها
  : أهدافها
 واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً المحافظة على منطقة محددة ضمن عيون السيمان وفقاً للخريطة المرفقة وتطويرها سياحياً .١

 التي تساعد في تنمية المنطقة من كافة النواحي وتنظيمياً وتشجيع مختلف النشاطات، والمساهمة في إقامة المشاريع
 العمرانية والسياحية

  ةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختص
 يمنى الشيخ - الرا طوني دياب- انطون خليل سعاده-رالف رودولف اريك هانس شراي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اسعد ريمون روفايل-  الياس بولس عون-  ماهر جورج جدعون عشي-  نائله فايز بيطار-سليم الدحداح

  الرا طوني ديابة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٦٠٥ علم وخبر رقم -"Our Role, eNotre Rolدورنا، " باسم جمعية -١٣
 البلوك -تا ون مبنى دال- ٤٩ القسم رقم - ١٧٩٠رقم  العقار - مجمع السان جورج- شارع ساسين-شرفية األ-بيروت: مركزها

A-ملك مارك بهجات ضو   
  : أهدافها

ساسية هي ساسية والغاية األضمان وتفعيل حقوق الفرد األرؤية الجمعية تكمن في تحقيق نوعية حياة أفضل في لبنان من خالل 
تمكين األفراد والجماعات من المشاركة الفعالة والبناءة في الحياة العامة وتطوير السياسات العامة في مختلف المجاالت اإلجتماعية 

  .واإلقتصادية والحقوقية في لبنان
  :تية الواردة على سبيل المثال ال الحصرولتحقيق الرؤية والغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام األ

 دعم حرية التعبير .١

 خلق مساحات للتفاعل .٢

 تمكين األفراد والجماعات على جرأة التفكير .٣

 تحفيز األفراد والجماعات على المشاركة في الشأن العام .٤

 المساهمة في العمل على بناء مؤسسات مستدامة تؤسس لنوعية حياة أفضل .٥

الالطائفية والمساواة وعدم التمييز والالعنف والديمقراطية والشفافية : عمالها ونشاطاتها المبادىء اآلتيةوتعتمد الجمعية في إطار أ
  ...والنزاهة والمساءلة والمشاركة والعمل الجماعي والتطوعي

الت وتوثيق اهمة في إطالق الحمولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المس
علومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاَ على موقعها االلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية الم

ستعمال اومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات و
معاهد (  ال تبتغي الربح إجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلميةمة في إنشاء مراكزالوسائل البصرية والسمعية، والمساه

على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باإلشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو ...) تعليم عالي، جامعات
 أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو  جامعات أو مدارسجهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أونقابات أو

موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة 
 .في أهداف الجمعية

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 - ريان احمد اسماعيل- نايله كمال جعجع- جاد مأمون شعبان-رامي جودت ابي جمعه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   دياال علي حيدر احمد- سندرا وسيم عربيد-  ميرنا يعقوب الشدراوي-نديم رئيف صعب
   جعجعنايله كمالنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 LDB Lebanese Dairy Boardالمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته، "جمعية باسم  -١٤

)industrial group("-أد /٦٠٦ر رقم  علم وخب  
   قضاء المتن- ملك يعقوب فخر الكالسي-٢٦ القسم رقم -٢٩٢٨ العقار رقم - شارع مستشفى مار يوسف- البوشرية: مركزها
  : أهدافها

  .للبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ال يتوخى الربح أو تحقيق اية منفعة مادية ويمارس نشاطاته على هذا األساسإن المجلس ا
  :اهداف المجلس هي التالية

 حماية مصالح مصنعي الحليب ومشتقاته في ظل القوانين والقرارات المحلية والمعاهدات الدولية .١
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 بيةالتعاون مع السلطات والجمعيات المحلية واالجن .٢

 ...إنتاجه، تصنيعه، تسويقه: القيام بدراسات علمية، إقتصادية، إحصائية وغيرها حول الحليب ومشتفاته .٣

 التنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في كل االمور المتعلقة بالحليب ومشتقاته .٤

 التواصل مع السلطات المحلية واألجنبية بالنيابة عن كافة أعضائه .٥

  منتجي الحليب ومصنعيه-أ: قات بينتنظيم العال .٦

  حلية واألجنبية من جهة أخرى الم المختصة، منتجي الحليب ومصنعيه من جهة والسلطات- ب
  مصنعي الحليب فيما بينهم- ت

 التواصل مع المستهلك .٧

 وضع وتنفيذ خطط تسويقية مشتركة للحليب ومشتقاته .٨

 ات تنشط القطاعخلق هيئة إستشارية إلبداء الرأي واقتراح قوانين وقرار .٩

 التعاون في المجال الصحي والبيطري .١٠

 القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف المجلس .١١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 شركة دايري وخوري -ممثلة بالسيد يوسف وجيه مسعود. ل.م.شركة ألبان لبنان ش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -ممثلة بالسيد مارون فؤاد غصن. ل.م. شركة عصير الفاكهة اللبنانية ش-ممثلة بالسيد سامي وديع مرعب. ل.م.وشركاءه ش

السيد يعقوب بممثلة . ل.م. شركة دانيكا ش- ممثلة بالسيد محمد شفيق غندور.) ل.م.ش(شركة المشرق للعصير واأللبان للصناعة 
  ممثلة بالسيد وجيه هنري ابو خاطر. ل.م.دبليو فودزش ش. ج. شركة ر-فخر الكالسي

  يعقوب فخر الكالسي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦١٣ر رقم  علم وخب-"Cause Dressدراس كوز، "جمعية باسم  -١٥
   الطابق الثامن-اعة صوت لبنان مبنى إذ- جادة الرئيس بشير الجميل- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي  .١

 الحاجات الخاصة وصعوبات النطق واأليتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم

قوم الجمعية ببيع األلبسة واألحذية وأكسسواراتها ومشتقاتها المستعملة بجميع الطرق والوسائل منها، ولهذه الغاية سوف ت .٢
 بواسطة مواقع اإللكترونية وتوزيع إيراداتها على االشخاص المحددين في البند اعاله

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
 دينا محمد توفيق - تانيا جورج شاكر- سابين جيلبار طمبرجي-رانيةه فخري شويري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رلى انطوان افرام-الحكيم

  ة تانيا جورج شاكرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٢٣ر رقم علم وخب -"International Fernفيرن انترناشونال، "جمعية باسم  -١٦
  م.م. ش- شركة آلت سيتي-  بناية مونتريال-  الحمراء- راس بيروت- بيروت:مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في حماية البيئة عبر الحد من تأثير التلوث البيئي من عمليات المطاعم لرمي النفايات .١
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 دويرها وتحويلها الى سماد زراعيتحسين الوعي البيئي وتحسين النسبة المئوية للمواد التي يتم إعادة ت .٢

 المساهمة في إنشاء إرتباط بين المؤسسات الغذائية والمحتاجين من خالل تسهيل التبرعات الغذائية .٣

 خلق فرص عمل دائمة في قطاع اإلستدامة المتنامي في المجتمع اللبناني .٤

  راء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلج
 - ميرا ادوار مخلوطه- كامار هراج ماركاريان- هند شفيق بستاني-ناجي شفيق بستاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مازن يوسف غريب
  ناجي شفيق بستانيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٢٧ر رقم  علم وخب-"ةيات اآلفاق العلمية الخيريآجمعية "جمعية باسم  -١٧
  قضاء بعبدا -الطابق الثاني -ملك فادي مرعي ناصر -١٨القسم رقم  -٢٤٨٦العقار رقم  - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .١

 م، وتأمين الرعاية االجتماعية واإلنسانية والثقافية لهمالحياة الكريمة له

رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء النعاهد األكاديمية  .٢
ثانوية ومؤسسات والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة واالبتدائية والمتوسطة وال

التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية  والصحية 
 ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية

 افية ونوادي لإلطفالإقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثق .٣

 تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً .٤

 إقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة .٥

 المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .٦

 ساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم األيتام وذوي الحاجات الخاصة والحاالت اإلجتماعية الصعبةالم .٧

خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية : المساهمة في إقامة دورات تعليم .٨
 لمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إنشاء مكتبة عامةشغال الحرفية واقامة دورات في األإاإلجتماعية والبيئية، 

٩. العناية باألطفال والمشردين والمعوقين واأليتام والمسنين تعليماً وايواء 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   سخر محمد الحسيني عبد النور الشامي- مرعي علي ناصر-فادي مرعي ناصر: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فادي مرعي ناصرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٣٦ر رقم  علم وخب-"الصحية) ص(جمعية الرسول األعظم "جمعية باسم  -١٨
 الطابق السابع - بناية مندرين-٢٣لقسم رقم  ا-٢٦٤٠ العقار رقم - اوتوستراد السيد هادي نصراهللا- حارة حريك: مركزها
   قضاء بعبدا-جنوبي
  : أهدافها

تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع باإلستشفاء والتعلم مهما كانت ظروفهم المعيشية وإمكانيتهم المادية، وتسعى للتخفيف من 
 :تكاليف الخدمات العالجية، وكلفة التخصصات االكاديمية، وذلك من خالل
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ة في إنشاء المستشفيات، والمراكز الصحية والمخبرية، والشعاعية وعيادات العالج الفيزيائي في مختلف المساهم .١
 المناطق اللبنانية

 المساهمة في إنشاء معاهد وكليات وجامعات التعليم العالي على جميع االراضي اللبنانية .٢

  الصحية والنفسيةالمساهمة في إنشاء مراكز لألبحاث العلمية والمعرفية، ودور العناية .٣

 المساهمة في التعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات األهلية لتحقيق أهداف الجمعية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسين علي - حسن محمد عليق-ابراهيم اسعد عطوي.  د-محمود حسين يونس. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة شاكر زراقط-شقير
  حسين علي شقيرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

● .�� /  �� ��٢٠١٣#�ن )'� �� �& وا�0
  

: ةللجمعية المسما ٢٣/١٢/٢٠٠٩أد، تاريخ /٢٣٧٥ لبيان العلم والخبر رقم ٥٦٩عديل رقم  ت-١
 »Beirutangoبيروتانغو،«

الحائزة على بيان العلم والخبر » Beirutangoبيروتانغو، « المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٣/١٢/٢٠٠٩أد تاريخ /٢٣٧٥رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء الشوف- الطابف االول-ن ملك مازن سليم كيوا- الشارع العام- حي الضيعة-باتر: هاركزم
   قضاء المتن- الطابق الخامس- ملك سماحة-La Tulipia بناية - ١٢ شارع -المطيلب: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١١/٧/٢٠١٢أد، تاريخ /١٢٣٦ لبيان العلم والخبر رقم ٥٧٦يل رقم  تعد-٢
 »الحركة البيئية اللبنانية«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الحركة البيئة اللبنانية« المسماة ة بتعديل اسم الجمعيأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً
   ١١/٧/٢٠١٢أد تاريخ /١٢٣٦

  :وأصبح على الشكل التالي

    »Lebanon Eco Movementبيروتانغو، الحركة البيئية اللبنانية، «: اسمها
  »الحركة البيئية اللبنانية«: بدالً من

  

: للجمعية المسماة ٤/٩/٢٠١٢أد، تاريخ /١٥٥٦ لبيان العلم والخبر رقم ٦٠٧تعديل رقم  -٣
 »“Alsep ،”Association Libanaise contre la sclérose en plaqueألسيب، «

“، Alsepألسيب، « المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل الجمعي Association Libanaise contre la 

sclérose en plaque” « ٤/٩/٢٠١٢أد تاريخ /١٥٥٦الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :وأصبح على الشكل التالي

  »”Alisep ،“Association Libanaise contre la sclérose en plaqueسيب، يأل«: هااسم
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  »”Alsep ،“Association Libanaise contre la sclérose en plaqueألسيب، «: بدالً من
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 

  

رابطة «: للجمعية المسماة ٢٦/٢/١٩٨٨أد، تاريخ /٥٤ لبيان العلم والخبر رقم ٦٠٩عديل رقم  ت-٤
 »مختاري طرابلس

الحائزة على بيان العلم » رابطة مختاري طرابلس« المسماة ة الجمعي وغايةمركزإسم، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٦/٢/١٩٨٨أد تاريخ /٥٤والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  » الشمال-رابطة مختاري طرابلس«: اسمها
  »رابطة مختاري طرابلس«: بدالً من
   الطابق األول- ملك الرابطة-  بناية عدرة- ساحة طينال-طرابلس: مركزها
  مدينة طرابلس: بدالً من
  :غايتها
 لتصب في الخدمة العامةالعمل على توحيد جهود المخاتير  .١

 رفع مستوى المختار على كافة األصعدة .٢

 المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف .٣

 ٢٧/١١/١٩٤٧رين الصادر بتاريخ المحافظة على صالحيات كل مختار في منطقته وفقاً لمهامه حسب قانون المختا .٤
 يصدر بعده على صعيد الدوائر الرسمية تسهيالً للمعامالتصدر ووما 

 ومية في نشر الوعي وتطبيق االحكاممعاونة األجهزة الحك .٥

 ال تتدخل الرابطة بالسياسة، وال بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية .٦

  لبنان بهدف تحقيق االهداف المشتركةالتعاون بكافة اشكاله مع جميع روابط المختارين في .٧

 "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان"العمل على إنشاء فرع في طرابلس لـ .٨
  مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملهاالسعي لدى الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة، ومواكبة العمل لتحقيق .٩

 جتماعية، الخيرية، اإلنمائية، الصحية، العلمية، على سبيل االمثلةالثقافية، اإل: القيام بمختلف النشاطات العامة الهادفة .١٠

القيام بتحقيق أهدافها منفردة أو باإلشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات  .١١
 أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه

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

  : بدالً من
 تصب في الخدمة العامةلالعمل على توحيد جهود المخاتير  .١

 رفع مستوى المختار على كافة الصعدة .٢

 كرامة وشرفمن القيام بوظيفته أمام الدوائر بالمحافظة على كيانه ليتمكن  .٣

ي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ المحافظة على صالحيات كل مختار في منطقته بأ .٤
  وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على صعيد الدوائر الرسمية تسهيالً للمعامالت٢٧/١١/١٩٤٧

 معاونة االجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق االحكام .٥

  ال تتدخل الرابطة بالسياسة، وال بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية .٦
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  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
  

: للجمعية المسماة ١٨/٥/١٩٩٤أد، تاريخ /٣٠٧ لبيان العلم والخبر رقم ٦٢٦تعديل رقم  -٥
 »جمعية لجنة أطباء االسنان في النبطية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية لجنة اطباء االسنان في النبطية« المسماة ة الجمعي اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ١٨/٥/١٩٩٤أد تاريخ /٣٠٧والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »رابطة اطباء االسنان في محافظة النبطية«: هااسم
  »جمعية لجنة اطباء االسنان في النبطية«: بدالً من

  

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

  ا الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/ هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك فيك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

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

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

 
 
  


