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      ٢٠١٤ ثاينكانون ال/١٢٣العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  مليون دوالر ٨٥٠يطالب المجتمع الدولي بمليار وة ولبنان / ألف نازح٨٩٠ •

  شروط وزارة االقتصاد لالستفادة من الدعم للقمح والشعير  •
  

  لمحلية الزراعية والبيئة افي التنمية 
  " الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء"وزارة البيئة و •

  مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والجامعة االميركية لتبادل المعلومات البيئية  •

  ٢٠٠٦انجازات مشروع صندوق البيئة منذ تموز  •

 ونيات نسائية  تعا٧معدات زراعية من البرنامج الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون لـ  •

 ٢٠١٣شركة فورد الشرق االوسط والهيئات الفائزة في جوائز البيئة لـ  •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 وزارة الصحة والمرحلة الثالثة من برنامج اعتماد الرعاية الصحية االولية •

 ات/ن القاصرينه/مساواة النساء والرجال في اذن السفر واصدار الجوازات الوالدهم •

  حول العنف ضد النساء في العالم العربىلالسكوا دراسات  ٣ •

 " حقوق المرأة في التشريع اللبناني"دراسة لهيئة شؤون المرأة حول  •

  ابو فاعور يتخذ صفة االدعاء امام القضاء بجرم قتل اوالد طرابلس •

 مساهمتها الماليةات وتحدد /للمسنين" الرعاية والتأهيل"وزارة الشؤون تستحدث فئة في  •
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  في التربية والشباب
 " ألف دوالر اميركي٤٠بدك بيت بـ "جمعية دعم الشباب اللبناني ومشروع  •

  تستحدث ملفاً صحياً لكل طالب في الهرمل" الصحية االسالمية" •

  تطلق حملة تبرع لدعم معهد التدريب لوظائف الدولة" البورا" •
 

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

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •

   هيئات اهلية ومحلية ٣مساعدات اميركية لـ  •

  هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدة اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  
 �� ٢٠١٣ آ���ن ا�ول)'� "�& و%

 ٢٠١٣ كانون االول شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ كانون االولشهر  للعلم والخبر تعديل •

  

  


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

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

 ليون دوالر  م٨٥٠يطالب المجتمع الدولي بمليار وة ولبنان / ألف نازح٨٩٠ •
وجوب عدم السماح بفشل النموذج االنساني الذي " ميقاتي، المجتمع الدولي الى  رئيس حكومة تصريف االعمال، نجيبدعا

بفشله تقتل االنسانية في العالم ويكون كل ما يقال عن "، معتبراً انه "ات/ات السوريين/اتبعه لبنان بتعامله مع ملف النازحين
جاء كالم ميقاتي خالل لقاء اعد الطالق التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية ". عارات فارغةاالنسان وحقوقه مجرد ش

وقد طالب ميقاتي خالل اللقاء، ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي، االستمرار في دعم . لمعالجة تداعيات األزمة السورية
 مليون دوالر، ٨٥٠رئة، عبر مساعدات إضافية تقدر بنحو مليار ولبنان وشركائه في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية الطا

 في المئة من المساعدات المطلوبة بموجب ٦٩ مليون دوالر، أي ما يقارب ٨٤٠شاكراً المجتمع الدولي لتأمينه اكثر من 
  . خطط االغاثة السابقة

ان لبنان لم  " عن فاليري اموس،،ة للشؤون االنسانية ميقاتي، ايضاً، خالل استقباله نائبة االمين العام لالمم المتحدكما اعرب
ات، لكنه يشعر بالخيبة من المجتمع الدولي لتجاهله /ات السوريين/يتأخر عن القيام بواجباته االنسانية حيال النازحين
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 قدر الحاجات ان تحرك المجتمع الدولي لم يكن على"، معتبراً "االعتبارات االنسانية التي حتمت اتخاذ لبنان هذا الموقف
  ".الالزمة ومشدداً على محدودية امكانات الدولة اللبنانية في هذا االطار

ات /الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف االعمال، وائل ابو فاعور، من ان موضوع النازحينكذلك حذر وزير 
ات الدولية باسم الحكومة اللبنانية هو ان ، الفتاً الى ان الطلب االساسي الذي تقدم به للجه"ات يتطور ويتفاقم سوءا/السوريين

ات داخل سوريا، النه الحل الوحيد الممكن من اجل تخفيف /تبذل جهوداً سياسية فعلية لفتح ممرات آمنة لمساعدة السوريين
 التي بحث معها ملف  ايضاً،كالم ابو فاعور، جاء خالل استقباله، في مكتبه، فاليري اموس،. عبء النزوح عن لبنان

  .ات/ات السوريين/نازحينال
 ة/ سورية/ نازح١٢٩٠٠اعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعي، عن تسجيل اكثر من 

ين /ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/مجموع عدد النازحين فارتفع ،االخير من شهر كانون الثانيخالل االسبوع 
 شخصاً ٨٤١٩٤٢ن اكثر /منهم( شخصاً ٨٩٠١٣٦ الى أكثر من نهاية شهر كانون الثاني حتى المساعدة من المفوضية

 ٢٤٧٤٢٥شمال لبنان : ات على المناطق اللبنانية التالية/وقد توزع النازحون).  بانتظار التسجيلشخص ٤٨١٩٤ومسجالً 
  .  شخص١٠٧٨٤٦ شخصاً وجنوب لبنان ٢٠١٨١٨ شخصاً، بيروت وجبل لبنان ٢٨٤٨٥٣شخصاً، البقاع 

  

  شروط وزارة االقتصاد لالستفادة من الدعم للقمح والشعير  •
الى مزارعي القمح ) ش. ح  / ٩رقمه ( بالغا ، نقوال نحاس،أصدر وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف االعمال

روط دعم زراع القمح لالطالع على ش . الحكومي بالشروط الواجب اعتمادها لالستفادة من الدعم علماًوالشعير يحيطهم فيه
  :ي على الوصلة التالية/والشعير، اضغط

10751/node/ar/org.lkdg.www://http  
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

  " الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء"وزارة البيئة و •
 ،ضمن مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان، وذلك "الوطنية لرصد نوعية الهواءالشبكة "اطلقت وزارة البيئة 

الذي و كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي يشرف عليه ،الممول من الحكومة اليونانية
 لتحسين إدارة الهواء في ، خطة طويلة األمدلتنفيذ ورية، بالمعلومات الضر في هذا المجالات/ المتخصصينتزويديهدف الى 

 مواقع مختلفة في لبنان كمرحلة أولى لتقويم نوعية ٥ تركيب خمس محطات رصد تعمل بشكل مستمر في  من خاللالبالد
  .الهواء ومراقبتها

ل على تحديث معايير نوعية  أن الوزارة تعم، على ناظم الخوري في حكومة تصريف االعمال،أكد وزير البيئةوبالمناسبة، 
 الجديدة  االقتصادية للمشاريع السلبية أفضل لآلثار التراكميةالوصول الى فهمالهواء والحدود القصوى لالنبعاثات من أجل 

ان مجلس " كما اشار الخوري الى . اآلثار حيث تدعو الحاجةتلكعلى السكان وبالتالي فرض التدابير الالزمة للتخفيف من 
 بانتظار ونحن ،٢٠١٣مشروع قانون حماية نوعية الهواء وتبنته اللجان النيابية المشتركة في تشرين األول د اقر الوزراء ق

  ."عرضه وإقراره في جلسة عامة للمجلس النيابي
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  مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والجامعة االميركية لتبادل المعلومات البيئية  •
طبيعة التابع للجامعة االميركية في بيروت، مذكرة تفاهم تقضي بتحقيق تعاون مشترك ومركز حماية الوقعت وزارة السياحة 

وستساهم مذكرة التفاهم في تطوير قطاع السياحة . بينهما وتهدف الى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالسياحة البيئية
وم من مؤسسة كوكا كوال، الذي يعمل عليه المركز المدع" بلدتي بيئتي"البيئية وتقضي بتبني وزارة السياحة لنتائج مشروع 

  . مع خمسين بلدة لبنانية من اجل انتاج خرائط بيئية لهذه البلدات
  الهادفةضمن توجهات الوزارةوبالمناسبة، اعتبرت المديرة العامة في الوزارة، ندى السردوك، ان توقيع المذكرة يندرج 

ان هذا التعاون الذي : "واضافت السردوك قائلة. يل تطوير السياحة في لبنانلتعاون مع القطاع التعليمي الجامعي في سبل
في صلب خطة الوزارة وتوجهاتها االستراتيجية، أال وهي تنمية السياحة الداخلية يهدف الى تنمية السياحة الخضراء، يصب 

وتؤمن سياحة العام الكامل وليس  ،والسياحة المستدامة التي توفر فرص عمل ألهل الريف وتحد من هجرتهم إلى المدينة
تدريب العاملين في ، وستؤدي الى ساهم في توعية المواطنين على أهمية الثروة البيئية إقتصاديات ما انهاك، فصل من الفصول

  ".البلديات على رصد المنتج السياحي والحفاظ عليه وتنميته الستثماره
الترويج للسياحة البيئية  بهدف ٢٠١١ عام  اطلقمه شركة كوكا كوال، الذي تدع"بلدتي بيئتي"مشروع تجدر االشارة الى ان 

وبموجب .  وتسليط الضوء على أهمية دور البلدات في حماية الطبيعة المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص، البلداتفي
المعالم الطبيعية ورشات عمل متعددة تهدف إلظهار تنظيم يتم التعاون بين المركز والبلدات المشاركة عبر المشروع، 

 . خرائط بيئيةتضمينها في ثم جمع المعلومات والقرىوالتراثية المميزة في 
 

  ٢٠٠٦انجازات مشروع صندوق البيئة منذ تموز  •
 هيئة قام الصندوق بتمويل مشاريعها اإلنمائية المحلية ٣٠سلط مشروع صندوق البيئة في لبنان، الضوء على انجازات 

ئية على الصعيد المحلي وخصوصا من خالل التعاون مع البلديات والمؤسسات الخاصة والجمعيات، تنفيذ مبادرات بيب وقامت
 خالل عرض تلك االنجازاتجاء . ٢٠٠٦ الحد من المخاطر البيئية واالرتدادات االقتصادية لحرب تموز وذلك بهدف

برعاية وزير البيئة في قد نظم االحتفال و .االحتفال الختامي للمشروع الذي نفذه الصندوق خالل السنوات الست الماضية
 ناظم الخوري، وبحضور عدد من رؤساء البلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات التي تم تمويل ،حكومة تصريف االعمال

  .مشاريعها
ع تحسين األداء البيئي من خالل االستثمار في مشاريع محلية بيئية ذات منافالى   سعىالمشروعتجدر االشارة الى ان و

   تحقيق منافع اقتصادية على المستويين الحكومي وغير الحكومي،، والىاقتصادية طالت مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم
 مبادرة بيئية محلية، بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة االلمانية للتعاون ٣٠وذلك من خالل توفير الدعم المالي لـ 

تنفيذ  يورو في مرحلته األولى، يين مال٤.٨مالي نحو ال صندوقهمالي حجم وقد شمل المشروع الذي بلغ اج .GIZالدولي
مشاريع تتعلق بحماية األنظمة البيئية الهشة والزراعة المستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة، وفي مرحلته الثانية مشاريع 

ي إعادة إنعاش شمال لبنان من خالل لمساهمة فوذلك ل مياه الصرف الصناعي،  تسرب الى الحد من التلوث الناجم عنهدفت
وقد رأى الوزير الخوري في مداخلته خالل . مشاريع صغيرة تساعد على زيادة الدخل وتتعلق بالتكيف مع تغير المناخ

 الشفافية في إدارة الصندوق: االحتفال، أن نجاح مشروع صندوق البيئة في لبنان يعود إلعتماده ثالثة مبادىء اساسية هي
ا يتماشى مع األولويات والخطط الوطنية، مشاركة القطاع العام وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص،  بمالمالي

  .التمويلو النشاطات، نمستوييالتي تم دعمها على مستويين   المبادراتواخيراً استدامة
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  ئية  تعاونيات نسا٧معدات زراعية من البرنامج الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون لـ  •
البرنامج الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشي "نسائية، معدات مقدمة من وتسلمت سبع تعاونيات زراعية 

 األميرة، التعاونية الزراعية في طاريا، –التعاونية الزراعية في دار الواسعة : ، هي"مرض الفيتوبالزما على اللوزيات
 القلعة، التعاونية الزراعية في حارة صيدا، التعاونية الزراعية –نية الزراعية في بعلبك التعاونية الزراعية في بدنايل، التعاو

احتفال أقيم للمناسبة برعاية وزير  خالل تسليم المعدات جاء. العماد، التعاونية الزراعية في الغازية-في حاريص
 التعاونيات في مجالي العامالت فيفيات حسين الحاج حسن، الذي شدد في كلمته على أهمية دعم النساء الري الزراعة،

الكثير  تسعى الن تصبح منتجات حتى ، االوالد في تربيةنعملهنساء الى جانب التصنيع المنزلي والحرفي، الفتاً إلى أن ال
 . يتحملن المسؤولية الكاملة ألسرهنهنمن

 التدريبات والمساعدات العينية والنقدية يروفت  دعم تلك التعاونيات من خاللستمر فيكما أعلن الحاج حسن أن الوزارة ست
  .توزيع الشتول واألدوية والمبيدات الزراعية تقديمات أخرى مثلوالمباشرة أو عبر التسويق، 

  

  ٢٠١٣شركة فورد الشرق االوسط والهيئات الفائزة في جوائز البيئة لـ  •
 بلغي الذي ،"٢٠١٣منح المحافظة على البيئة  "المشاريع الفائزة في برنامجب  قائمةأعلنت شركة فورد الشرق األوسط عن

 دوالر  ألف٣٩بمنح اجمالي قيمتها  فازت خمسة مشاريع من لبنان وقد .  ألف دوالر أميركي١٠٠ قيمة منحه اجمالي
  :، وهيأميركي

 ببنين، في مبادرة إعادة تدوير نفايات المنازل في" ه الذي يحمل عنوان المركز اللبناني لتحفيز المواطنية عن مشروع-
   آالف دوالر١٠حصل على والذي  ،"عكار

   آالف دوالر١٠ والذي حصل على ،)EcoTruck(الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية عن مشروع  -
   آالف دوالر٦ والذي حصل على ،)Sodak the Champion(عن مشروع " Arc en Ciel"جمعية  -
   آالف دوالر٥حصلت على التي  ،مؤسسة الصفدي -
  . آالف دوالر٣ الذي حصل على ،)GLOBE Lebanon(معية الثروة الحرجية والتنمية عن مشروع ج -
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

  وزارة الصحة والمرحلة الثالثة من برنامج اعتماد الرعاية الصحية االولية •
 لقاء وطني جمع مراكز خالل ، الدكتور وليد عمار،م للوزارة ممثال بالمدير العا، علي حسن خليل،أطلق وزير الصحة العامة

 الذي تمولها الوزارة المرحلة الثالثة من برنامج اعتماد الرعاية الصحية األولية، الرعاية الصحية االولية في لبنان كافة
  .  Accreditation Canada  بالتعاون مع المؤسسة الدولية الكندية لالعتماداتنفذهو بالكامل

ان التعاون بين كافة االطراف سيؤدي الى بناء القدرات المحلية الوطنية لكي تتمكن من "ن اللقاء، كشف عمار عن وع
اننا مصممون على إبتكار مبادرات " :واضاف قائالً"  خالل المرحلة المقبلةالمراكز الصحية كافةاستكمال عملية اعتماد 

 الخدمات ن/ ورفع العوائق التي تحول دون تلقيهمات/ المحتملينات/ينأخرى نضمن من خاللها الوصول إلى جميع المستهدف
الصحية، وذلك من خالل نظام تمويل للرعاية الصحية األولية تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه تحت ما يسمى مشروع 

  ".التأمين الالمركزي نحو التغطية الصحية الشاملة
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رئيسة دائرة الرعاية  كشفت حلتين األولى والثانية والنتائج التي تحققت،تم تنفيذه في المرمن جهتها، وخالل عرضها لما 
 ٣٦ ا للتدريب على أن يتأهل منهات فيها/سيخضع العاملين مركزا للرعاية ٦٠ عن اختيار،  رنده حمادة،الصحية األولية

  .مركزا وفقا للمعايير الفضلى لتطبيق برامج االعتماد
  

  ات/هن القاصرين/لسفر واصدار الجوازات الوالدهممساواة النساء والرجال في اذن ا •
 إصدار جوازات السفر فيالمديرية العامة لألمن العام، قراراً إدارياً يقضي بإعطاء النساء والرجال حقوقاً متساوية اصدرت 

 فور، الماضياني  كانون الث٢ قيد التنفيذ اعتباراً من  ذلك القرارات، على أن يوضع/هن القاصرين/واإلذن بالسفر ألوالدهم
ويذكّر أن تعليمات األمن العام كانت تفرض سابقاً الموافقة ". األمن العام"إدراجه على الصفحة االلكترونية الرسمية لـ

 على إذن السفر  للحصول دون السابعة من العمر فقط، وتفرضات/ للحصول على جواز سفر القاصرين للطرفينالمزدوجة
 منذ نحو السنة حملة مدنية إللغاء التمييز بحق اطلق إلى أن االتحاد النسائي التقدمي  هناشارةوتجدر اال.  فقطموافقة الوالد

دراسة كما قام في نطاقها بنشر كة الشرق أوسطية، االنساء اللبنانيات في ذلك المجال، وذلك بدعم مالي من مبادرة الشر
، وذلك تلك الحملةدو كان لها االثر األساسي في انجاح معمقة أعدها المحامي المشارك في الحملة، بول مرقص، التي يب

  .بحسب البيان الذي أطلقته الجمعية للمناسبة
  

  حول العنف ضد النساء في العالم العربىلالسكوا دراسات  ٣ •
 فى المنطقة  المسلط على النساءحول العنف دراسات ٣االسكوا، " اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا"اطلقت 

، "سياسات عامة لتمكين المرأة في المنطقة العربية:  النساء والفتياتعلىمكافحة العنف األسري "لعربية، األولى بعنوان ا
أعدتها اإلسكوا بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبدعم من سفارة مملكة النروج في 

 فقد حملت ، أما الدراسة الثالثة."المنظور االقليمي:  بالنساء واألطفال في المنطقة العربيةاالتّجار"لبنان، والثانية بعنوان 
 مركز -، ُأعدت بالشراكة مع مؤسسة أبعاد "الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة االسكوا"عنوان 

 الدكتورة ،حسب ما أشارت اليه مديرة مركز المرأة في اإلسكواوقد هدفت الدراسات الثالث، ب. الموارد للمساواة بين الجنسين
التى تتعرض لها "  للعنفالخطيرة"ظواهر ال المعلومات الشاملة عن وفيرسميرة عطاهللا، إلى إرساء األسس المعرفية، وت

االقليمية الداعية المرأة العربية، كما تهدف إلى تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية و
 في نطاق االتفاقيات الدولية، وبمقتضى التوصيات العامة الصادرة عن وتندرج تلك الدراسات .لمناهضة العنف ضد النساء

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى االمم 
  . ٢٠١٣ابعة والخمسين المنعقدة فى آذار المتحدة، خاصة في دورتها الس

  

  " حقوق المرأة في التشريع اللبناني"دراسة لهيئة شؤون المرأة حول  •
حقوق المرأة  "تحمل عنوانأطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، دراسة 

، وذلك خالل لقاء عقدته للمناسبة في مركز التدريب "٢٠١٣ -  ٢٠٠٠بين عامي  المقترحة تالتعديال: في التشريع اللبناني
 المحامي فادي كرم، خالل اللقاء إلى أن تلك الدراسة، التي ،وقد أشار أمين سر الهيئة الوطنية.  في بعبدا الواقعالتابع لها

 وتبين ،لقوانين والمراسيم ذات الصلة بالمرأةُأعدت بدعم مالي من منظمة األمم المتحدة للسكان، تشكل توثيقا دقيقا لكل ا
المرحلة التشريعية أو اإلدارية التي وصلت إليها، االمر الذي يسمح برصد ومتابعة مسألة إقرارها بشكل نهائي، الفتاً إلى أن 
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لعقوبات والعنف النسائية من الحق بإعطاء الجنسية إلى المشاركة السياسية، فالمطالب الدراسة تناولت المحاور األساسية ل
   .األسري وغيرها

  

  ابو فاعور يتخذ صفة االدعاء امام القضاء بجرم قتل اوالد طرابلس •
ترأسه ، عقده بعد  خالل مؤتمر صحفي، ابو فاعور وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف االعمال، وائلاعلن

وخصص ات المجتمع المدني المنضوية في المجلس، ات عن هيئ/الجتماع استثنائي للمجلس االعلى للطفولة بمشاركة ممثلين
امام القضاء اللبناني لحماية  كرئيس للمجلس االعلى للطفولة يتخذ صفة االدعاء"انه ، للبحث بما يتعرض له اطفال طرابلس
لين الصورة التي نشرتها بعض الصحف والتي تظهر طف" أن : قائالًوافاد الوزير. "االطفال في طرابلس مما يتعرضون له

: واردف ابو فاعور قائالً. لبنانيين مقتولين برصاص القناصين في باب التبانة دفعته لعقد ذلك االجتماع ألن االمر غير مقبول
، "إن كان مطلق النار عليهم مجهوالً، فإن من يعطي األوامر معروف وال فرق هنا بين رؤساء المحاور أو المسؤولين عنهم"

 اسرة تقع تحت ٣١٢٢يوجد في مدينة طرابلس " الى انه  ايضاً ابو فاعورولفت". بعد عن السياسةان كالمه بعيد كل ال"مؤكدا 
االمر  ، اسرة فقيرة موجودة في منطقة طرابلس٤٢٧٩ ما مجموعه ي اسرة اخرى في الميناء ا١١٥٧قع، ودخط الفقر الم

  ".  على ما يعانيه الناساً خطيراً مؤشرالذي يقدم
  

  ات وتحدد مساهمتها المالية/للمسنين" الرعاية والتأهيل" فئة في وزارة الشؤون تستحدث •
، القاضي ٢٦٧٩/١ حمل الرقم اً قرار، وائل أبو فاعور، في حكومة تصريف األعمالاالجتماعيةأصدر وزير الشؤون 

ات ذات الصلة  التي ترعاها الوزارة في المؤسس االخرىتضاف إلى الفئات االجتماعية" الرعاية والتأهيل"باستحداث فئة 
 .عيل عائلياً أو اجتماعياً لهمين من أصحاب اإلعاقات، والذين ال م الرعاية الدائمة للمسنّ توفيرالمتعاقدة معها، وهي تهدف إلى

بدل رعاية دائمة ك ليرة لبنانية ٤٦,٤٤٠سعر الكلفة اليومية الذي ستدفعه الوزارة عن هذه الفئة بـ " ابو فاعوروحدد
 ".٢٠١٤يناير / كانون الثاني١ن يعمل بمضمون القرار بدءاً من ، على أ)داخلي(

  

  في التربية والشباب
  

  " ألف دوالر اميركي٤٠بدك بيت بـ "جمعية دعم الشباب اللبناني ومشروع  •
 بهدف ،"؟ دوالر٤٠.٠٠٠بدك بيت ب" بعنوان اًمشروع" سي آر غروب" بالتعاون مع" جمعية دعم الشباب اللبناني"اطلقت 
  . كلفة العمارت من شراء شقق سكنية بسعر يبةالشب تمكين

الشبيبة من  % ٨٠ أن اكدت علىللواقع اإلجتماعي اللبناني، التي ولدت فكرة ذلك المشروع الجديد بعد دراسات معمقة 
على ع ويقوم المشرو.  تتجاوز أضعاف قدرته الشرائيةالنها ال يستطيع شراء شقق سكنية باسعار السوق، المقيمة في لبنان

 النهمحاولة لتخفيف اإلقتظاظ السكاني الكبير فيها، وفي  ريفية مختلفة، خارج المدن الكبرى قإنشاء مجمعات سكنية في مناط
  .  من المشاعات واألراضي األميرية، في تلك المناطق الريفيةكثيرال يزال يوجد ال
سعر ب( ٢ م١٠٠ ،) ألف دوالر٤٠ بسعر (٢ م٨٠أن مساحات الشقق ستتراوح ما بين " المهندس سامر واكيم كذلك اوضح

ستتوزع " :واضاف واكيم قائالً)".  ألف دوالر١١٠سعر ب( ٢ م١٤٠و، ) ألف دوالر٨٥سعر ب( ٢ م١٢٠، ) ألف دوالر٦٥
 بأعلى مواصفات ستبنى ومالعب وحدائق، كما  للتبضع حول سوقوتنتشر على أبنية من أربعة أو خمسة طوابق، الشقق
  ". لقانون التنظيم المدني والنظم الهندسية العالمية، وتتناسب مع احتياجات الفرد اليوميةوتخضعالمتانة 
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 على من ووفقاً لذلك، .لمشروع، لحماية حاجة الشباب في السكنل الناظمالمحامي شربل شواح، الى القانون من جهته، تطرق 
كما .  يؤجر أو يبيع العقار أو يستعمله ألية غاية تجاريةيريد الشراء أال يكون مالكا لشقة أخرى في لبنان، وأن يتعهد بأال

 الساكنين في القضاء ابللشب % ٤٠ النفوس في القضاء، وفي دوائرمجمع للشباب المسجلين كل من  % ٦٠ القانون خصص
  .  سنوات و ما فوق، وذلك حفاظا على الديموغرافيا اللبنانية١٠ألكثر من 

  

   صحياً لكل طالب في الهرملتستحدث ملفاً" الصحية االسالمية" •
الملف الصحي لكل تلميذ "، مشروعاً مشتركاً بعنوان "الهيئة الصحية االسالمية"بالتعاون مع " اتحاد بلديات الهرمل"اطلق 

  . ، ينفذ في جميع المدارس الرسمية والخاصة العاملة في قضاء الهرمل"للمرحلتين المتوسطة والثانوية
هذه الخطوة تأتي في إطار المحافظة على صحة جميع "أن يئة الصحية االسالمية، عباس بلوق، وبالمناسبة، اكد مدير اله

ن /ات سيقومون/ون فريق عمل متكامل ومتخصصالذي يشرف عليه المدارس، من خالل الكشف الصحي داخل ات/الطالب
  ". المشاكل الصحية ومتابعتها مع إدارة المدرسة واألهاليبمعالجة

 ويشمل الفحص السريري، والعيون، وفحص ،الكشف الصحي الدوري في المدارس) ١: المشروع فهي أبرز خطواتاما 
 عمل متخصصة ومحاضرات التوعية، خاصة في موضوعي آفة المخدرات اتتنظيم ورش) ٢ ،األذن واألنف والحنجرة
  . لنفسيةدراسة المشاكل السلوكية للطالب ومعالجتها، ومراقبة الصحة ا) ٣، والمشروبات المنشطة

  

  تطلق حملة تبرع لدعم معهد التدريب لوظائف الدولة" البورا" •
، لتغطية جزء من موازنة  دوالر٢٠٠,٠٠٠، بهدف جمع SMS  للتبرع بدوالر واحد من خالل حملة "البورا"اطلقت 

 ان ذلك وقد علم .دولة تحقيق التوازن في وظائف ال يعمل على معهد لإلعداد والتدريب الدائمرامي النشاءمشروعها الجديد ال
وتجدر االشارة ". المسيحي" للحد من هجرة الشباب ٢٠١٤ فرصة عمل خالل عام ١٠٠٠المشروع الجديد يهدف لتأمين 

مناسبة لمشكلة الحلول ال برئاسة األب طوني خضره، بهدف إيجاد ٢٠٠٨ جمعية خيرية أنشأت عام "البورا" أن ايضاً الى
  .  منهخصوصاً المسيحيالبطالة في المجتمع اللبناني و

  
  

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

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
   ألف يورو لدعم تعاونية مياه الدردارة المسؤولة عن توزيع المياه في المنطقة١٦٠:  الحكومة االيطالية لبلدة الخيام-
  عباً لجمع النفايات   مستو٧٥تقديم :  الحكومة االيطالية لبلدية حلبا-
  لنقل النفايات وآلية مزودة بتجهيزات لتنظيف الطرقات العامة فيها" بيك اب"تقديم شاحنتي :  الحكومة الكويتية لبلدية حلبا-
" بلسمة"انشاء وتجهيز مركز : للرعاية والتنمية االجتماعية" االمل" الهيئة الخيرية االسالمية العالمية في الكويت لجمعية -
   صيدا -طراف االصطناعية والعالج الفيزيائي في الهالليةلال
تقديم آليات وجرافات : التحاد بلديات ساحل ووسط القيطع" اكتد" مكتب االمم المتحدة لشؤون الالجئين السوريين في عكار -

  ومولدات لمساعدة النازحين السوريين والمجتمع المحلي 
  دعم مشروع مشاركة النساء في صنع القرار على المستوى المحلي :  االهلي الدائم مؤسسة دياكونيا للمؤسسة اللبنانية للسلم-
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  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
  ات/تقديم سيارة اسعاف لمركز المتطوعين:  مؤسسة الحريري لفوج اطفاء بلدية صيدا-
   نوع شفروليه للمديرية العامةتقديم سيارتين سياحيتين من: لرئاسة مجلس الوزراء. م.م. شركة مونزا كارز ش-
  غرس نحو ألف شجرة ارز وعرعر في كفرذبيان :  مؤسسة ازاديا بالتعاون مع جمعية جذور لبنان-
  

   هيئات اهلية ومحلية ٣مساعدات اميركية لـ  •
  في عكار" مناصرو التنمية المحلية"دعم مشروع ": الحداثة" الوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية -
  دعم مشروع توزيع الدجاج البياض في عدد من قرى عكار: لوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية عكارنا ا-
  " تفعيل دور النساء في البلديات"دعم مشروع :  وزارة الخارجية االميركية ومبادرة الشراكة الشرق اوسطية لنساء رائدات-
  

  ة هيئات اهلية ومحلي٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تجهيز مستوصف التابع للجمعية في مركزها في شحيم:  الجمعية االجتماعية في اقليم الخروب-
  تقديم سيارة اسعاف :  مركز برقا الطبي االجتماعي في البقاع الشمالي-
  تدشين مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية فيها:  بلدة حلتا في قضاء حاصبيا-
  

  الطوارئ في لبنانمساعدة اجتماعية وانمائية من قوات  •
   ألف دوالر اميركي لتستخدم في نقل افراد الجيش ٢١قيمتها " فان"تقديم سيارة للجيش اللبناني من نوع :  الكورية-
  
  

 ��  ٢٠١٣ آ���ن ا0ول)'� "�& و%
  

 علم وخبر رقم -")Ts5(جمعية التوعية والتنمية التعليمية والتربوية والتوجيهية" جمعية باسم -١
  أد /٢١٢٦

   وقضاء المتن- المقدس في سوريا ولبنان ملك جمعية الكتاب-  شارع نيو سيتي-سد البوشرية: كزهامر
  : أهدافها
 في تقديم خدمات تعليمية واستشارية وتدريبيةالمساهمة  .١

 المساهمة في تطوير المهارات لدى مختلف شرائح المجتمع .٢

 مج والتوجيهالمساهمة في توجيه المدارس والمؤسسات التربوية في برامج الد .٣

  المساهمة في التنمية التعليمية والفكرية والتنظيمية .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 غسان -سميشال جورج باسو. د-  دانا ميشال عبد االحد-تاسوال جورج سمعان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يوسف نوفل

  تاسوال جورج سمعان ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٢٢٠٢ علم وخبر رقم -"الندوة الشمالية" جمعية باسم -٢
   الطابق األول-  ملك مسقاوي-شارع المصارف/ التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 لمساهمة في التوعية الثقافية والعلمية والفكريةا .١

 نشر روح المواطنية ومعنى اإلنصهار الوطنيالمساهمة في  .٢

 راد المجتمع الواحدالمحبة والتآلف بين اف .٣

 تعزيز المواهب والعمل على تطويرها/االهتمام بمهارات الشباب فنون، وخالفها .٤

 المساهمة في العمل على تأسيس مكتبة عامة .٥

  تماعيةالمساهمة في تعزيز دور المجتمع المدني وتطويره وتقديم المساعدات اإلج .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بهيه حسني - فيصل انور درنيقه- خلدون حسن نجا-ادمون محسن فرح. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد سعيد السويسي- الحسن

   فيصل انور درنيقهالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢٠٤ علم وخبر رقم -"fiehAchra 2020، ٢٠٢٠أشرفية " جمعية باسم -٣
 قضاء - الطايق الثاني-A بلوك - سنتر هاربويان- ١٦٨ القسم رقم -١٢ العقار رقم -  شارع ارمينيا-برج حمود: مركزها
  المتن

  : أهدافها
مجاالت التنمية المستدامة والبيئة وحقوق المواطن وحماية اإلرث المساهمة في العمل على اقامة النشاطات في كل  .١

 الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة المواطن في بيروت وعلى كل األراضي اللبنانية

المساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات اإلجتماعية والحفاظ على حقوق المرأة والطفل والمعوق وكبير السن  .٢
 لمهجروالمريض وا

   المساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى المساعدة على تطوير وتحسين الوضع اإلنمائي لمدينة بيروت .٣
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -  سعيد البير فرنسيس- اكرم صالح نعمه- جهاد فايز بيطار-ميشال اميل رجي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج فيليب ميشال دي بسترس-كارول نورا خاتشيك بابكيان
  ة كارول نورا خاتشيك بابكيانسيدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢١٨  علم وخبر رقم-"FATHER and MOTHERب واألم، األ" جمعية باسم -٤
   قضاء جبيل- ملك وقف مار بطرس وبولس-  شارع مار شربل-)اياعن(راس اسطا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم األيتام وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبة .١

 المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء المسنين .٢

 المساهمة في فتح مدارس خاصة أكاديمية ومهنية لمختلف المراحل .٣
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  ة في إقامة ندوات ومحاضرات وأبحاث لمختلف المواضيع التربوية والثقافية واإلجتماعيةالمساهم .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 راني جوزيف -ب حرب جوزيف ذي- عمر جوزيف حرب-زيوار جوزيف حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نهى الياس حرب-حرب

  جوزيف ذيب حرب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Forum for national Dialogueمنتدى الحوار الوطني، " جمعية باسم -٥
  أد /٢٢١٩
   الطابق االول- بناية مرج الزهور- ٨ القسم رقم -٦٥١ العقار رقم - شارع دونا ماريا- راس النبع-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :يكون للجمعية األهداف التالية
   تشجيع الحوار بين المواطنين:أوالً
قرار للبحث بشأنها كما ستراتيجية والتواصل مع اصحاب البحاث السياسية واإلالمساهمة في إعداد الدراسات واأل :ثانياً

قتصادية والثقافية لمحاضرات والنشاطات الحوارية واإلإعداد وإجراء دورات تدريبية وحلقات عمل وإقامة الندوات وا
  والعلمية

المساهمة في إستضافة المحاضرين والمحللين وغيره من المهتمين بالشؤون السياسية واإلستراتيجية المحلية  :ثالثاً
  ولية وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودوليةواإلقليمية والد

   التعاون مع مؤسسات المجتمع االهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها:رابعاً
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عمر عصام - انطوان الياس حبيب-  سابا قيصر زريق-فؤاد مصطفى مخزومي: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون
   االسطهم هدى قاس- عاشور

   فؤاد مصطفى مخزوميالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٢٢٠ علم وخبر رقم -"جمعية منظمي اإلجتماعات والمعارض والمؤتمرات" جمعية باسم -٦
   بناية غرفة التجارة والصناعة والزراعة- جوستينيان شارع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ان تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات  .١

الخاصة واألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات واإلجتماعات التجارية 
 لصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارجوا

أن تؤمن بصورة دائمة اإلتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف  .٢
 تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات

والثقافية والسياحية وكل ما ة أن تنظم المؤتمرات والندوات واإلجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمي .٣
 ول الى تطوير وترويج اإلقتصاد الوطنييؤ
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شخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث ل كل جهد وأن تقوم بالمساعي الالزمة لدى السلطات المختصة واألأن تبذ .٤
 المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات

 فعة اإلقتصاد الوطنيأن تقوم بكل ما هو للصالح الوطني لمن .٥

أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية واإلستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير اإلقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز  .٦
 التنمية اإلقتصادية العالمية وتوثيق العالقات في مختلف الميادين اإلقتصادية العالمية

 لمعارض التي تشكل منفعة للبنانتعرض الجمعية على وزارة اإلقتصاد والتجارة برنامجها وا .٧

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

 - مارون ملحم البلعه- باز نبيل موريس- باتي الياس هندي- ايلي عيسى رزق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - محمود محي الدين الجويدي-  رفيق احمد صاوي زنتوت- جمانه نهاد دموس-شفيق محمد شيا -رمزي محمد امين الحافظ

  البر غطاس عون
   ايلي عيسى رزقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

  أد /٢٢٢١ علم وخبر رقم -"INTALIQIإنطلقي، " جمعية سياسية باسم -٧
   الطابق األرضي السفلي-٩ القسم رقم -٤٤٣٠ر رقم  العقا- شارع األمم المتحدة- المصيطبة-بيروت: مركزها
  :أهدافها

  :الخيرية واإلجتماعية والثقافية ال سيما أهداف الجمعية القيام بكافة االعمال
  بالقيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية المرأةالمساهمة .١

 المساهمة بالقيام بمشاريع تنموية لخدمة وتحسين وضع المرأة .٢

 العائلية وفرص العمل المتاحةوالحياة تدريبية وتثقيفية حول الصحة وحقوق اإلنسان  التالمساهمة بالقيام بحم .٣

 دورها اإلجتماعي واإلقتصاديقدراتها وتفعيل المساهمة في العمل على دعم وتأهيل المرأة وتنمية  .٤

 راء أبحاث ودراسات إجتماعية وإقتصادية وتنمويةجالمساهمة في إ .٥

  س األهداف والتنسيق معها السعي مع الجهات التي لها نف .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نهى - لين ماهر طباره- زينه ياسر الزين-  كمال فؤاد شبقلو-ماهر صالح طباره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هانيه مصطفى نحولي

  لين ماهر طباره ةالسيد: لجمعية تجاه الحكومةممثل ا
  

  أد /٢٢٣٣ علم وخبر رقم -"Wikilaw" جمعية باسم -٨
 الطابق -  مكتب المحامي مازن رسامني-  البلوك الثالث- بناية العازارية- رياض الصلح- الوسط التجاري-بيروت: مركزها
  االول

  : أهدافها
 نين واالنظمة على االراضي اللبنانية كافة في التأكد من حسن تطيسق جميع القواالمساهمة .١

 التقدم بجميع اإلقتراحات التي تهدف الى تطوير التشريعات المرعية اإلجراء وإلى إصدار تشريعات جديدة .٢

 المساهمة في محارية الفساد في جميع أوجهه والعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة  .٣
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 وان على حد سواءالمساهمة في محاربة إنتهاك حقوق اإلنسان والحي .٤

 المساهمة في اإلهتمام بالبيئة وبسالمة اإلنسان والمواد الغذائية .٥

 المساهمة في حماية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية من التعديات المختلفة .٦

 إعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وعقد إجتماعات ومؤتمرات وندوات متعلقة بأهداف الجمعية وتحقيقاً لها .٧

ساهمة في تدريب طالب المدارس والجامعات والشباب بشكل عام وتوعيتهم ومساعدتهم في مختلف المجاالت الم .٨
 وبشتى الوسائل

 سمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف الجمعيةرالتعاون مع جميع الجهات والمراجع ال .٩

 قيق األهداف المذكورة أعالهإستخدام جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة بما فيها اإلنترنت لتح .١٠

  المساهمة في إعطاء اإلستشارات والتوجيهات للمهنيين والحرفيين ومساعدتهم .١١
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   جهاد عفيف رزق اهللا- سمير الحايك مروان - مازن كميل رسامني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مازن كميل رسامنيمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٣٥ علم وخبر رقم -"منابر النور الخيرية" جمعية باسم -٩
 قضاء المنية - ملك الحاج ابراهيم ملص-١٢ القسم رقم -٢٦٩٣ العقار رقم -  االوتوستراد- حي حمدون-المنية: مركزها
  الضنية
  : أهدافها

   :تعمل الجمعية لتحقيق األهداف التالية
 المساهمة في كل أعمال الخير  والبر واإلحسان .١

 المساهمة في كفالة ومساعدة األيتام واألرامل والفقراء والعجز والمسنين والمرضى .٢

 المساهمة في مساعدة طالب العلم .٣

 تأهيل للمعاقينالمساهمة في إقامة مياتم ومبرات ودور للمسنين والعجزة ومراكز  .٤

 المساهمة في اإلغاثة ايام النكبات .٥

 المساهمة في إقامة مشاغل ومعارض ومشاريع إستثمارية لصالح األيتام والفقراء والعمل الخيري .٦

قامة حمالت توعية كالمحاضرات والنشرات ودورات ثقافية وتعليمية وتربوية، وما الى ذلك من إالمساهمة في  .٧
  الوسائل في حدود القانون

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

 احمد حسن - عصام ابراهيم ملص- عدويه احمد الكحيل-جودت توفيق مرقباوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   دموع محمد عبيد-  نهالء ابراهيم ملص-عبيد

   احمد حسن عبيدالسيد: اه الحكومةممثل الجمعية تج
  

  أد /٢٢٤٣ علم وخبر رقم -" Shield& Health" جمعية باسم -١٠
   الطابق االول- بناية الهاشم- ٢٠ القسم رقم -٣٩٤٦ العقار رقم - كورنيش المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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  األم والطفل اإلشراف على صحة- إرشادات للتربية الصحية- التوجيه الصحي-الصحة العامة .١

  خالفة فنية وترفيهيةرض علىالمساهمة في دعم العمل البلدي للمساعدات وإنشاء معا .٢

 المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إقامة وتنظيم المؤتمرات .٣

 المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني وتنظيم معارض تراثية ومهرجانات .٤

 لمؤسسات التربوية المجانيةالمساهمة في دعم ا .٥

 المساهمة في الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية على كافة األراضي اللبنانية .٦

  والتنسيق مع الجمعيات المشابهة وتبادل الخدمات والمساعداتالمساهمة في التعاون .٧

  المساهمة في تقديم اإلشراف على العناية الصحية للمشردين .٨
 رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو

 ران ادمون - ريما كميل سعد االشقر- صفيه معروف ظاظا- فاطمه حسن طفيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سلوى الياس ابي صابر-قصاص

  سلوى الياس ابي صابر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٢٢٥٠ علم وخبر رقم -"Amadeusاماديوس، " جمعية باسم -١١
   ملك سهيال طعمه-١٢ القسم رقم -٦٦٣ العقار رقم - شارع المطران-  منطقة التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 ة في تنمية الفرد وتعزيز مهاراته الفكرية واإلجتماعية والثقافية والفنيةالمساهم .١

 اإلحتياجات الخاصة والمعنفين جسدياً ونفسياً على مهارات تناسب قدراتهم كي يتحولوا المساهمة في  دعم وتأهيل .٢
 الى أفراد منتجين ومندمجين في بيئتهم ومجتمعهم

 ة والفنية والتراثيةاع الفنون والحرف واالعمال اليدويالمساهمة في تدريب مهني على مختلف أنو .٣

ات بشكل خاص وللطالب الجامعيين وذلك لرعاية الطفولة وخاصة المساهمة في إعداد برامج توعية لألسرة ولألمه .٤
 ذوي اإلحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات وقدرات جديدة لدمجهم في بيئتهم وفي المجتمع

 فة األعمار وخاصة للمتقاعدين وذلكالمساهمة في إعداد برامج ومحاضرات ومداخالت للعاطلين عن العمل من كا .٥
من ناحية ولدعمهم معنوياً وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات جديدة لتخطي مشاكلهم من هم ستفادة من خبراتلإل

 ناحية أخرى

المساهمة في تأسيس مراكز هدفها توجيه وصقل مهارات في المجاالت الفنية والحرفية والتراثية والثقافية كافة  .٦
  ولكافة األعمار

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

   سهيال كريم طعمه- فاديا كريم طعمه- فوتين فؤاد عقده-فيوليت انطوان مسوح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فوتين فؤاد عقده السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٥١ علم وخبر رقم -" عن حقوق اإلنسانإنسان دفاعاً" جمعية باسم -١٢
   قضاء كسروان- الطابق الخامس-ملك نصراهللا-٢ بناية نصراهللا - ساحة كنيسة الوردية- ذوق مصبح: مركزها
  : أهدافها
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 إنشاء مدارس ومعاهد ومؤسسات تربوية بهدف نشر العلم والمعرفة، باالضافة الى دور الحضانة والرعاية .١

 اإلنسان ومبادىء الالعنفتعليم مبادىء حقوق  .٢

 ئات المهمشة والضعيفةفتنمية الموارد الفكرية والعلمية والفنية للشباب والشابات ال سيما الذين ينتمون الى ال .٣

تعليم الحقوق والواجبات المدنية واإلجتماعية واإلقتصادية والمواطنية وغيرها من حقوق اإلنسان والحقوق  .٤
 هااإلنسانية، ونشر الوعي المتعلق ب

 رصد اإلنتهاكات والمخالفات للمبادىء المذكورة والتوعية بشأنها .٥

 الدفاع عن المبادىء والحقوق المشار اليها، وفي القضايا والمسائل التي تثير مخالفات لها وإعطاء الرأي بشأنها .٦

  الخاصة بما تقدمفيذ البرامج التدريبيةتنإعداد و .٧

 طبوعات وسائر وسائل النشرنشر المعلومات المتعلقة بما تقدم وإصدار الم .٨

  ولها أن تقوم مباشرة بتحقيق األهداف المبينة أعاله وبكل األعمال التي تكملها أو تكون ضرورية أو مفيدة لتحقيقها
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   برتران جاك مارك جوزف شنيدر- الرا سركيس ارابيان-شارل جورج نصراهللا: السيدات/دةالمؤسسات السا/المؤسسون
   شارل جورج نصراهللالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٢٥٩ علم وخبر رقم -"بيت المعلم في قضاء الهرمل" جمعية باسم -١٣
   الطابق االول- ملك نبيل العميري-٤ العقار رقم - شارع السبيل-الهرمل: مركزها
  : أهدافها
 مة وفي مرحلة التقاعدن أفراد الهيئة التعليمية في الخدتأمين التواصل بي .١

 اإلفادة من الطاقات اإلجتماعية والتربوية والثقافية لدى المعلمين .٢

 النهوض باألوضاع المعنوية واإلجتماعية ألفراد الهيئة التعليمية في قضاء الهرمل .٣

  ة في قضاء الهرملاإلهتمام بالمدارس الرسمي .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 دياب حسين - حسين ابراهيم عالم- مغني شفيق حماده-احمد محمد الساحلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -  عبد علي عابدين رفعت عبد الرسول-بد األمير محفوظ مهدي ع-عيد علوه مفلح محمد س- احمد ابو النصر شمص-شاهين

   قاسم علوهؤأدف
   عبد علي عابدينلرفعت عبد الرسو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"SEAL -التجمع االقتصادي اإلجتماعي من أجل لبنان" جمعية باسم -١٤
  أد /٢٢٨٢
 الطابق - ملك مريم توفيق حبشي- سنتر السيدة-٣٧ القسم رقم - ٢٢٣٠ العقار رقم - بلدية قرب ال-المنصورية: مركزها
   قضاء المتن- الرابع
  : أهدافها

  : إجتماعية تسعى إلى تحقيق األهداف التالية-إن التجمع هو مؤسسة إقتصادية
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 وتبنيها لدى المراجع بحاث اإلجتماعية واإلقتصادية والعمل على مناقشتهاالمساهمة في تقديم الدراسات واال .١
 المختصة

المساهمة بنشاطات إجتماعية وإقنصادية وتنموية وإستشارية وتنظيم وعقد المؤتمرات والدورات، في لبنان، في  .٢
 جميع المجاالت مؤازرة الجمعيات المماثلة االخرى

  إذا إقتضى األمراله، وتقديم المساعدات إليهامن أجل تحقيق األهداف المذكورة أعالمساهمة بإنشاء مؤسسات  .٣

   تطورية والسعي للحصول على التمويل المستلزم من أجل إنجاز هذه المشاريعالمساهمة في انشاء مشاريع .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جوزيف .  د-نبيل جواد جواد.  د-الفرد اميل الرياشي.  د-ن عونشربل عو. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايلي ديمتري باسيل-بديع يوسف الخوري

  الفرد اميل الرياشيكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

  أد /٢٢٩١ علم وخبر رقم -"الخيرية جان تويني" جمعية باسم -١٥
   ملك نقوال جان تويني- الطابق السادس- بناية جان تويني-٤٢٦١ العقار - شارع تويني-شرفية اال-بيروت: مركزها
  : أهدافها
مساهمة في تقديم المساعدات اإلجتماعية والغذائية والطبية النقدية والعينية، كما والمساهمة في توطيد أواصر ال .١

 الروابط العائلية آلل تويني في الوطن والمهجر

ق آلل تويني الكرام، الذين طبعوا تاريخ بيروت عبر الزمن المساهمة في الحفاظ على اإلرث التاريخي العري .٢
 وصوالً الى ايامنا الراهنة

المساهمة في إنشاء جامعة آل تويني، تكون ملتقى ألبناء العائلة من مختلف المناطق لشد أواصر االلفة والتالقي،  .٣
 ا وفرص  للتعضد والتكاتفومن اجل الحفاظ على اإلرث العائلي، وخلق فرص للتالقي بين أبناء العائلة، كم

المساهمة مع ابناء منطقة بيروت على وجه العموم، وابناء االشرفية على وجه الخصوص على إحياء التراث  .٤
 التاريخي لالشرفية والسعي للحفاظ عليهما، في وجه التغييرات الراهنة

ختلف الوسائل المتاحة، وتأمين شرفية، عبر مالمساهمة في تنمية العمل االجتماعي والثقافي والبيئي لمنطقة اال .٥
 الدعم والتمويل الالزم للقيام بالنشاطات المرتبطة بالميادين المنوه عنها

المساهمة في دعم وتشجيع المهارات االكاديمية والعلمية والثقافية، عبر تأمين المنح المدرسية والجامعية للمتفوقين  .٦
 لمجال أمامهم إليجاد فرص عمل مميزةكي يتمكنوا من متايعة تحصيلهم العلمي، إفساحاً في ا

 المساهمة في تأمين جوائز مختلفة للمتفوقين من ابناء األشرفية في مختلف الميادين العلمية والثقافية واإلجتماعية .٧

المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات حوار ومحاضرات تثقيفية من أجل نشر المعرفة والعلوم في مختلف شرائح  .٨
  ميادينالمجتمع، في مختلف ال

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

 -  نقوال جان تويني- هاله نقوال تويني- ميشال جان تويني- ايليا خيراهللانقوال. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   منى جان تويني-اندره جان تويني

   نقوال جان توينيالسيد: لجمعية تجاه الحكومةممثل ا
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  أد /٢٣٣٣ علم وخبر رقم -"المالك الطائر اإلجتماعية" جمعية باسم -٦١
   قضاء بعبدا-ابق الثالث الط- ملك رينه ملكي وسهى اندراوس-٦٥٣ العقار رقم - شارع شيبان شعيا-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
 جتمع لمساعدة األطفال الفقراء والمساهمة بتقديم وجبات الطعام لهمبث روح التعاون والتعاضد في الم .١

 المساهمة في إنماء الوعي في المجتمع لمساعدة جميع أعضاءه .٢

 المساهمة في الحرص على إزدهار المجتمع لتأدية رسالته على أكمل وجه .٣

 المساهمة في العمل في المجاالت الثقافية والخيرية واإلجتماعية .٤

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

   ريما جرجي معلوف- يوسف ادوار كساب-يوسف بشاي مالك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة ريما جرجي معلوفالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Chevning Alumni Association-لبنان، -فينينغجمعية خريجي منح شي" جمعية باسم -١٧

Lebanon"- أد /٢٣٣٤ علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان - بناية كرم-١١ القسم رقم -٤٤ العقار رقم -  شارع سيدة الزروع- غزير: مركزها
  : أهدافها
ادية واإلجتماعية المساهمة في تعزيز الروابط والتواصل فيما بين خريجي منح شيفينينغ في المجاالت الفكرية والم .١

 والثقافية والقانونية والفنية

المساهمة في تفعيل ودعم التعاون اللبناني البريطاني في قطاعات األعمال والفنون والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة  .٢
 من خالل تنظيم مشاريع ونشاطات وندوات ومؤتمرات

 من المملكة المتحدة مخصصة للمخترفين والطالب المساهمة في التعريف عن منح شيفينينغ واية منح أخرى ممولة .٣
 اللبنانيين

المساهمة في التعاون مع المجتمعات والمؤسسات المدنية من خالل نشاطات متعددة تساهم في تحقيق أهداف  .٤
 الجمعية

رى المساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ولقاءات ومناسبات محلية ودولية مع جمعيات خريجين أخ .٥
  جمعية مماثلة في لبنان وخارجه وتنظيم زيارات عمل وتدريب من وإلى لبنان وبريطانياأو أي

 المساهمة في تنظيم أي برنامج آخر أو نشاط يصب في اهداف الجمعية ويعزز العالقات اللبنانية البريطانية .٦

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

 - جو الياس كرم-  يوسف ميشال نداف- مايا وهيب منصور- ديانا وديع رحيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ماروال جورج حداد- انطوان جورج الغريب- انابرناديت ارداشيس شاداريفيان
  انطوان جورج الغريب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"The Blessing Foundationمؤسسة  بليسينغ،  " جمعية باسم-١٨
  أد /٢٣٣٥
   بناية ايفوار-٦ القسم ر قم -٤٤٢٠ العقار رقم - شارع نمور- المصيطبة-بيروت: مركزها
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  : أهدافها
 المساهمة في دعم المرأة في شتى مجاالت العمل وال سيما من خالل البرامج التوجيهية .١

  في شتى المجاالت لإلستحصال على المساعدات الماديةالمساهمة في دعم النساء .٢

 المساهمة في دعم المشاريع اإلقتصادية وتطويرها .٣

 المساهمة في تعزيز روح المبادرة للمرأة .٤

 العمل على تنمية وتطوير قدرات وإمكانات وخبرات ومهارات المؤسسات ونساء األعمال .٥

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

   رنا حسين قطيش- الهام علي سليم-ريما حسين قطيش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسين قطيشة ريما السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣٣٨ علم وخبر رقم -"سكر الدكانة" جمعية باسم -١٩
   قضاء بعبدا- ملك هيكل وجوزف عبده فغالي-٩ القسم رقم - ٤٤٢١ العقار رقم -رع البلدية الجديدة شا- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد حيث يدرك المواطنون حقوقهم وكيفية حوكمة المؤسسات، وحثهم على  .١

 العمل للتغيير

ة المواطنين على مختلف أنواع الفساد ومساعدتهم على المساهمة في تشجيع الشفافية والنزاهة من خالل توعي .٢
 مكافحة الفساد

المساهمة في حث الحكومة والمواطنين على الثقة المتبادلة والشفافية والمساءلة اللواتي تؤمن الشروط الالزمة  .٣
 للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكل المعنيين تحت سقف دولة القانون

لوسائل لتحقيق األهداف أعاله ال سيما بالتنسيق مع المحامين والمحاسبين المساهمة في تأمين جميع الشروط وا .٤
 والتقنيين والخبراء والمدارس والجامعات والطالب وكافة أقطاب المجتمع المدني

 المساهمة في البحث مع المواطنين والمؤسسات عن حاالت فساد حقيقية وسبل معالجتها .٥

المنشورات على أنواعها، الدراسات، الحمالت : قيق األهداف أعالهالمساهمة في استخدام الوسائل التالية لتح .٦
 كما واستخدام كافة وسائل التواصل التقليدية والحديثة اإلعالمية واإلعالنية، حمالت التوعية كافة، 

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

   عبده فيليب مدلج- زياد فكتور جريديني-كارول بولس رزق اهللا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبده فيليب مدلجالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٣٣٩ علم وخبر رقم -"مؤسسة داني شمعون" جمعية باسم -٢٠
   بناية انطوان باسيل ملك تاريسي باتريسيا شمعون-٢٠ -م القسم رق-٢٣٣٨ العقتر رقم - شارع مار شربل-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
 اإلهتمام بالبيئة واإلنماء الريفي والمدني .١

 المحافظة على االثار والثقافة والتقاليد اللبنانية .٢

 التنشئة على المواطنة وعلى المجتمع المدني .٣
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 المصالحة والمشاركة بين اللبنانيين .٤

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

 ايلي - يوسف حميد معوض- سابين روكز الشدياق-ترايسي باتريسيا دانيال شمعون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فؤاد طانوس شوفاني-نبيل ديب نجيم

  يسيا دانيال شمعون ترايسي باترةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 1�� 2  �� ٢٠١٣ آ���ن ا�ول)'� �� �& وا�3
  

:  للجمعية المسماة٢٦/٨/١٩٩١أد، تاريخ /١٦٤ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٢٤  رقم تعديل-١
  »لمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية لشبيبة لبنان" جاد"جمعية «

لمكافحة المخدرات والتوعية " جاد"جمعية « الجمعية المسماة غايةإسم وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ٢٦/٨/١٩٩١أد تاريخ /١٦٤الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »  لشبيبة لبنانالضرورية

    :وأصبح على الشكل التالي
  » شبيبة ضد المخدرات- جاد«: اسمها
  »ة لبنان لشبيبلمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية" جاد"جمعية «: بدالً من
  :غايتها

حور حول حماية كل مواطن من كافة أنواع اإلدمان ومخاطرها، وبشكل خاص اإلدمان على إن الهدف الرئيسي للجمعية يتم
  :المخدرات، من خالل

 )جسدياً ونفسياً(عالج المدمنين  .١

يش، قوى أمن أفراد، مدارس، إدارات رسمية، بلديات، ج(إقامة دورات توعي وتدريب لمختلف قطاعات المجتمع  .٢
 ...)داخلي

 مساعدة كل إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطي الصعاب التي تواجهه .٣

  مساعدة وعالج مرضى اإليدز وكافة األمراض الناتجة عن اي نوع من اإلدمان .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
إن الهدف الرئيسي للجمعية يتمحور حول حماية كل مواطن مدمن على المخدرات ودعمه وحمايته ومساعدة كل  .١

  إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطى الصعاب التي تواجهه
  ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم

  

: للجمعية المسماة ١٦/٥/١٩٦٩أد، تاريخ /٢٢٢ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٢٥ تعديل رقم -٢
   )فرع بيروت(»جمعية التربية اإلسالمية

الحائزة على بيان  )فرع بيروت(»جمعية التربية اإلسالمية« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٦/٥/١٩٦٩أد تاريخ /٢٢٢رقم العلم والخبر 

  :وأصبح على الشكل التالي
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  :غايتها
    :تعمل الجمعية لتحقيق االهداف التالية

 المساهمة في تأسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم اإلبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي .١

 المساهمة في تأسيس روضات لألطفال .٢

 ألميةالمساهمة في إنشاء مدارس ليلية لمحو ا .٣

 المساهمة في إنشاء معاهد تقنية ومهنية .٤

 التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون .٥

 كسبنوي الجمعية إنشاءها هي غير ذات ان المدارس المجانية التي ت .٦

  مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ
  :بدال من
تاسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم االبتدائي والتكميلي والثانوي وتأسيس روضات لألطفال وإنشاء  .١

لك شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذ(مدارس ليلية لمحو األمية ومعاهد تقنية ومهنية 
 ، وإن المدارس المجانية المنوي إنشاؤها هي غير ذات كسب)كله

  التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود القانون .٢
  صةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخت

  

:  للجمعية المسماة٨/٤/٢٠٠٣أد، تاريخ /٥٨لبيان العلم والخبر رقم  ٢١٨٧ تعديل رقم -٣
  » المسيحي-الفريق العربي للحوار اإلسالمي«

الحائزة »  المسيحي-الفريق العربي للحوار اإلسالمي« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٨/٤/٢٠٠٠٣أد تاريخ /٥٨خبر رقم على بيان العلم وال

    :وأصبح على الشكل التالي

 العقار رقم - الفرع الثاني-  معهد الفنون الجميلة- مقابل الجامعة اللبنانية-٥ منطقة-٤٣ شارع -فرن الشباك: هامركز
   قضاء بعبدا-  الطابق الرابع-٢٧ رقم البناية -  بناية اللعازارية-٢٣ القسم رقم -٤١١٥

  الثالث الطابق - ملك وليم ديب-ع المكحولشار - الحمراء-روتبي :بدالً من
  

:  للجمعية المسماة٢/٨/٢٠٠٤أد، تاريخ /٧٠لبيان العلم والخبر رقم  ٢١٨٨ تعديل رقم -٤
  »منتدى التنمية والثقافة والحوار«

الحائزة على بيان العلم » ة والحوارمنتدى التنمية والثقاف« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢/٨/٢٠٠٤أد تاريخ /٧٠والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
 العقار رقم - الفرع الثاني-  معهد الفنون الجميلة- مقابل الجامعة اللبنانية- ٥ منطقة -٤٣ شارع -فرن الشباك: هامركز
   قضاء بعبدا- لطابق الرابع ا-٢٧ رقم البناية -  بناية اللعازارية-٢٣ القسم رقم -٤١١٥
   دار الكنيسة اإلنجيلية الوطنية- مقابل السراي الحكومي- زقاق البالط- شارع الكنيسة اإلنجيلية-بيروت: بدالً من
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:  للجمعية المسماة١/٨/٢٠٠١أد، تاريخ /١٦٩لبيان العلم والخبر رقم  ٢٣٣٧ تعديل رقم -٥
  »"األنسياد"دارة األعمال الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد األوروبي إل«

الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد األوروبي إلدارة  «الجمعية المسماة وغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم 
  ١/٨/٢٠٠١أد تاريخ /١٦٩الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » "األنسياد"األعمال 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »إلدارة األعمال " األنسياد"الجمعية اللبنانية لخريجي معهد  «: اسمها
  »"األنسياد" الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد األوروبي إلدارة األعمال «:بدال من
  :غايتها

  :تهدف الجمعية الى
 في لبنان والخارج" اإلنسياد"العمل على تنظيم االتصاالت واللقاءات وتشجيع التعاون بين خريجي  .١

 ومناهجه في لبنان" اإلنسياد"همة في تعريف معهد المسا .٢

بالمشاركة في نشاطات مجموعات العمل وتقديم المساعدة إلدارته والهيئة التعليمية " اإلنسياد"الرفع من وضع معهد  .٣
 وتطوير هيكلتيه

 المساعدة في إقامة مشاريع التنمية في المعهد .٤

 العمل على مساعدة المعهد والمنتسبين الى مناهجه .٥

  لعمل على حث جميع المؤهلين للعضوية على اإلنتساب الى الجمعية والتواصل مع أفرادهاا .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
 في لبنان والخارج" سياداإلن"العمل على تنظيم اإلتصاالت واللقاءات وتشجيع التعاون بين خريجي  .١

 ومناهجه في لبنان" اإلنسياد"تعريف معهد  .٢

بالمشاركة في نشاطات مجموعات العمل وتقديم المساعدة إلدارته والهيئة التعليمية " اإلنسياد"الرفع من وضع معهد  .٣
 وتطوير هيكلتية لهدف مثمر

 المساعدة في إقامة مشاريع التنمية في المعهد .٤

 ر الصحيحبين الى مناهجه وتوجيههم في المساهد والمنتسالعمل على مساعدة المع .٥

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

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ذه النشرة ألنك تتلقى هت/أنت

 lb.org.crtda@infoالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

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