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  كلية والقطاعية في التنمية ال
 2013في العام % 14" أغري بالس"و% 5.8 ترتفعالصادرات الزراعية  •

  تراجع اقتصادهتخففرفعت مستوى البطالة في لبنان والعمالة السورية الوافدة  •

 %5 بنحو يتحسن االستقرار في لبنان يؤدي الى نمو اقتصاد: يل الدوليةمؤسسة التمو •

  شباط الجاري بحسب التقرير االممي24ة من سوريا حتى / نازح934800 •

 اتفاق بين وزارة الصناعة واالمم المتحدة لشراء حاجات الالجئين السوريين من المصانع اللبنانية •
 

  جتماعيةمواطنة، المجتمع المدني والحقوق االفي ال
 الى مؤسسة عامة دائمة" الناجح"وزير الشؤون االجتماعية لتحويل برنامج دعم االسر االكثر فقراً  •

  ألف طفل ضحية100لبنان يسجل االعلى في العالم في عمالة االطفال مع  •

 ات عرضة لإلذالل والمساعدات تباع في االسواق/ات السوريون/النازحون •

 2013لسير في لبنان للعام ة ضحايا حوادث ا/مواطناً  553 •

  شهوراً لتقسيط االشتراكات6الضمان يمهل اصحاب العمل  •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  2013 مشروعاً زراعيا في 18لـ " تليفود"جوائز مشروع  •

 "المجموعة"-الجمعية اللبنانية للتنميةويدعم قطاع التمويل األصغر في لبنان "  جميل-غرامين" •
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  التربية والشبابفي 
   2015 -2014للمنح الجامعية للعام الدراسي " طموح"اطالق برنامج  •
 

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

  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات رسمية واهلية •

  هيئات اهلية ومحلية4مساعدات اميركية لـ  •

   هيئات اهلية ومحلية4مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات  •
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 2014 ثانيكانون ال شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 ثانيكانون الشهر  للعلم والخبر تعديل •

  

  


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

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

  2013في العام % 14" أغري بالس"و% 5.8 ترتفعالصادرات الزراعية  •
 نبيل عيتاني، ،)ايدال" (المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات"وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ورئيس مجلس إدارة افاد 

ينجو من التراجعات التي ، ان القطاع الزراعي تمكن ان عة عقد في وزارة الزرا الذيخالل المؤتمر الصحفي المشترك
 مقارنة مع% 5.8، مسجالً نمواً كلياً ملحوظاً بلغ 2013سيطرت على معظم القطاعات االقتصادية اللبنانية األخرى في العام 

سجل تراجعا فيما ، 2011 العام  انتاجفقط مقارنة مع% 1.9 ،2012 في العام لم يتجاوز معدل النمو، فيما 2012 العام انتاج
وفق احصاءات وزارة الزراعة  لم يقتصر النمو، 2013في . 2010 العام  انتاجمقارنة مع% 12.5 مقداره 2011في العام 
الذي دخل ) أغري بالس( على صادرات المحاصيل األساسية من خضار وفواكه، بل شهد برنامج الصادرات ،والجمارك

 من صادرات المدعومةال، إذ بلغ إجمالي حجم 2013في العام % 14يضاً، زيادة قدرها مطلع هذه السنة عامه الثالث، ا
  .2011 ألف طن في 400، و2012 ألف طن في 455 ألف طن، مقارنة مع 519، البرنامج

 على أن وزارته ستواصل في العام الجاري، العمل على زيادة كمية الصادرات  الصحفي،وقد أكد الحاج حسن خالل المؤتمر
 لم يتوقف بسبب الوضع السوري، سوى أليام قليلة لم 2013الزراعية إلى أوروبا، مؤكداً أن التصدير عبر البر في العام 

تتعدى العشرين يوماً، لكنه تأثر بإرتفاع تكلفة الشحن التي تضاعفت قيمتها، في حين إرتفعت حصة التصدير بحرا، بنحو 
  .في الفترة نفسها% 40

 في المرتبة األولى 2013، موضحاً أن صادرات البطاطا حلّت في "أغري بالس"يتاني نتائج برنامج  إستعرض ع،من جهته
)  ألف طن79.2(، تلتها صادرات التفاح  من الصادرات الزراعيةمن المجموع العام% 38 ألف طن ومشكلةً 198بالغة 
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 وجهة الصادرات، فكانت بشكل رئيسي أما. من إجمالي الصادرات% 15، إذ شكل كل منهما ) ألف طن78(والحمضيات 
من مجمل الصادرات، بينما % 69التي استقطبت ) أي جميع الدول العربية باستثناء سوريا واألردن(إلى بلدان المنطقة ب 
 الكمية يوكشف عيتاني ايضاً أن صادرات زيت الزيتون تخطت ضعف. منها% 30) أي سوريا واألردن(استقطبت المنطقة أ 

أي أميركا الشمالية والجنوبية (منها الى المنطقة د % 50 أطنان، ذهب 2505 لتصل إلى 2012يرها في التي تم تصد
بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وكذلك لفت عيتاني إلى أن ايدال، . ، وهي أسواق جديدة بالنسبة للمنتجات اللبنانية)وأستراليا

 17، والتي بلغت 2012يات عن األشهر الستة األخيرة من العام تستمر في التواصل مع وزارة المال لتسديد مستحقات الرد
 .  بمرحلة تصريف األعمال بعد استقالة الحكومة الى حد مامليار ليرة، مؤكداً أن عملية الدفع تتم بشكل منظم، لكنها تأثرت

  

  ت تراجع اقتصادهرفعت مستوى البطالة في لبنان وخففالعمالة السورية الوافدة  •
عبد اهللا . ، د"اإلسكوا"ارة التنمية االقتصادية والعولمة في لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا أفاد رئيس إد

، ال سيما في أواسط اليد العاملة التي تنتمي إلى  فيهالدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت من مستوى البطالة
 بالمقابل ساهمت في الحد من تراجع لكن الدردري اشار ايضاً، الى انها .ا معدالت بطالة عاليةفئة الشباب والتي تعاني أساس

 خالل المداخلة التي قدمها في ءت استنتاجات الدردريجا. معدل النمو، ألنها امنت عمالة أقل تكلفة من اليد العاملة الوطنية
الذي " 2014الحال والتوقعات االقتصادية في العالم لسنة "قشة تقرير الندوة اإلعالمية التي عقدت في بيت األمم المتحدة، لمنا

 في كل من  ارتفاعاً بسيطاً معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ان يرتفع التقرير االمميوقد توقع .أطلقته األمم المتحدة مؤخراً
، داعيا الى النظر إلى هذه )2014في % 2.4 إلى 2013في % 1.3من (ولبنان ) 2014في % 3.9إلى % 3.2من (األردن 

أما من ناحية الحالتين ". في لبنان% 25في األردن و% 15ارتفاع عدد المقيمين استمرار في ضوء "األرقام بحذر 
 ستظل متركزة على الوضع  في المنطقةاالقتصادية واإلنمائية العامة، فقد خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية

  ".التأثير سلباً على دول الجوارمما يستمر في "السوري، 
من جهته، لفت وزير االقتصاد والتجارة، نقوال نحاس، إلى عدم قدرة لبنان على إستيعاب المزيد من اليد العاملة، حيث يخلق 

  . ألف فرصة جديدة، وذلك في الظروف الطبيعية25 آالف فرصة عمل سنويا فقط، بينما الحاجة هي لخلق 3لبنان 
 الدكتورة ساندرا سنو في مداخلتها، عرضا واسعاً آلثار األزمة السورية في االقتصاد اللبناني، مؤكدة أن من جهتها، قدمت

األزمة السورية أثّرت اجماالً بصورة سلبية في معدالت النمو والناتج المحلي والناتج السنوي للفرد، مما زاد من حدة 
فرص العمل، فضال عن رفعها إليجارات البيوت قلصت من ة و االقتصادية واالجتماعية والتربوية والصحيتالمشكال

كذلك اشارت إلى التراجع الحاد في اجمالي عدد . الصغيرة، ولتكلفة العبور البري، ومن ثم اصابت الصادرات والواردات
 مليار 11حو التي بلغ مجموعها نوالسياح، الفتة، في المقابل، إلى ارتفاع حجم األموال السورية التي دخلت إلى لبنان 

وإذ دعت الحكومة اللبنانية إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة . دوالر، وظف مليار فقط منها في االقتصاد اللبناني
 إذا فشلت 2014 في المئة العام 29  الى معدل البطالة في لبنانيرتفعاقتصادية تعمل على تالفي االنهيار، توقعت ان 

  .المعالجات
  

 %5 بنحو يتحسن االستقرار في لبنان يؤدي الى نمو اقتصاد: لدوليةمؤسسة التمويل ا •
، "تحسن االوضاع االمنية اساسي النعاش النمو"اكدت مؤسسة التمويل الدولية، في تقريرها االخير، الذي صدر، تحت عنوان 

تحقيق نمو اقتصادي ل واالمني في لبنان هما عنصران جوهريان) تأليف حكومة جديدةأي (على ان االستقرارين السياسي 
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، مشددة على ان مدى االنتعاش 2013في % 0,9 الى 2012في % 1,2 اخيراً، من التراجع في النمو الذي سجلبدل 
  . وما بعدها، يتوقف على تحسن األوضاع األمنية وانحسار الحرب في سوريا2014االقتصادي في سنة 

الى " أ" بسيناريوهين، يستند السيناريو 2015 و2014لعامين قد ربطت المؤسسة الدولية مصير لبنان االقتصادي في او
استمرار الشلل السياسي، وعدم تحسن الوضع األمني، االمران اللذان يؤديان الى كبح نمو الناتج المحلي اإلجمالي عند حدود 

بالنسبة للناتج اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي، وارتفاع حجم الدين العام % 12اتساع العجز المالي إلى الى ، و1%
تشكيل حكومة وحدة وطنية في الشهرين المقبلين، " ب"في المقابل، يفترض السيناريو . 2015في الـ% 157ليصل إلى 

، فينخفض العجز المالي، 2015في العام % 6، و2014في العام % 5 بالنمو الحقيقي إلى انوتحسن الوضع األمني، مما يدفع
% 3، إلى فائض قدره 2013من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 2.5 للمدفوعات من عجزٍ قدره وينتقل الميزان األولي

  . 2015في العام 
 

  شباط الجاري بحسب التقرير االممي24ة من سوريا حتى / نازح934800 •
 ر كانون الثاني،في منتصف شهتعهد المؤتمر الدولي الثاني لدعم الوضع االنساني في سوريا، الذي استضافته الكويت، 

 مليار دوالر لمساعدة الجهود االنسانية لالمم 2.4 مؤسسة دولية، بتقديم اكثر من 24 دولة و70 لـ ات/بمشاركة ممثلين
 مليارات دوالر 6.5المتحدة في سوريا ودول الجوار، وذلك استجابة لمناشدة اطلقتها االمم المتحدة الشهر الماضي لجمع 

  .2014عام للبرامجها االغاثية 
ان لبنان تحمل العبء االكبر " نجيب ميقاتي، خالل تمثيله لبنان في المؤتمر، على ،وبالمناسبة، أكد رئيس الحكومة المستقيلة

 آالف 3لجوء بمعدل حركة اللكن مع التزايد المستمر ل. ن/ات، واظهر تعاطفاً وتضامناً اخويين مع مأساتهم/الزمة النازحين
ن على / ملحاً ايجاد حلول لدرء اعبائهمفاصبح ربع عدد سكان لبنان تقريباً، ن/ؤالء يشكلونبات هاذ  يومياً، ة/الجئ

ان : "واردف ميقاتي قائالً". المجتمعات المضيفة، وتأمين الموارد الكافية الدارة تداعيات هذا التدفق المتواصل وتطويقها
ات /، مجدداً المطالبة باقامة مخيمات للنازحين" مليون دوالر800 تفوق الـ 2014احتياجات لبنان الضرورية لعام 

 . ات وتأمين مناطق آمنة لهم داخل االراضي السورية/السوريين

ات /اكد نقيب اصحاب المستشفيات، سليمان هارون، الى ان احتياجات لبنان لتغطية تكلفة طبابة النازحينمن جهته، 
ات الذي /فتاً الى ان مؤتمر الدول المانحة لالجئين السوريين مليون دوالر سنوياً، ال800 الى  وحدهاات تصل/السوريين

 400 من الشهر الماضي، لم يحدد تلك الدول التي ستستفيد من مجموع الدعم والبالغ ملياريين و15انعقد في الكويت في 
بنان االموال التي لم نر احداً من المنظمات الدولية وال أي صندوق عربي، خصص لل: "واردف هارون قائالً". مليون دوالر

ات لم /ان وعود الدول المانحة بتأمين االموال لمساعدة النازحين"، معتبراً "ات، حتى اليوم/يحتاجها لتغطية طبابة النازحين
 لكل انواع االمراض ات/ لبنان معرضونفيات /ات السوريين/ أن النازحين قائالواضاف هارون. "تتبلور على ارض الواقع

 في المخيمات التي يعيشون فيها، محذراً من وقوع كارثة اذا لم  الصحيةاب الشروط الحياتية والمعيشيةواالصابات بفعل غي
  .يتم ايجاد حل لتلك المعضلة

ات /ات السوريين/من جهتها، أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعي عن أوضاع النازحين
ات /ة خالل فترة األسبوع الماضي، مما رفع مجموع عدد النازحين/ة جديد/ نازح11600في لبنان، عن تسجيل أكثر من 

 شخص 934800 شباط الجاري الى أكثر من 24ن المساعدة من المفوضية حتى /ات الذين واللواتي يتلقون/السوريين
شمال لبنان : يةن على المناطق التال/، توزعوا) بانتظار التسجيل48800 الف شخص مسجل 886ن اكثر من /منهم(

 .  شخص112788 شخصاً، الجنوب 301211 شخصاً، البقاع 220897 شخصاً، بيروت وجبل لبنان 251189
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اتفاق بين وزارة الصناعة واالمم المتحدة لشراء حاجات الالجئين السوريين من المصانع  •
  اللبنانية

برنامج االمم " (ابعة لالمم المتحدة العاملة في لبنانالمنظمات الدولية الت"وقع وزير الصناعة فريج صابونجيان اتفاقية مع 
االونروا، برنامج االغذية   ،UNHCRالمفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين"، UNDPالمتحدة االنمائي

ات في /ات السوريين/ تقضي بأن تعمد تلك المنظمات الى شراء حاجاتها وحاجات النازحين)، واليونيسيفWFPالعالمي
نان من المؤسسات الصناعية اللبنانية ومن التجار والموردين اللبنانيين في حال عدم توفر السلع المطلوبة في االنتاج لب

  . المحلي
 ألنه سيؤمن لها ، انجازاً مهماً جداً وذات مردود كبير للمؤسسات االنتاجية اللبنانية،واعتبر وزير الصناعة هذا القرار

دافعاً أيضاً للصناعيين لتصنيع السلع ويحفزها ثانياً على زيادة االنتاج لتلبية كل الحاجات، تصريف انتاجها اوالً، فيما 
 ومن جهة ثانية، يتيح الفرصة للتجار والموردين لتزويد الهيئات الدولية بالسلع غير ، كما انه،المطلوبة وغير المنتجة محلياً

ناعة ستنظم ورشة عمل، بمشاركة وكاالت االمم المتحدة المشار أعلن صابونجيان أن وزارة الصكذلك و. المصنعة في لبنان
  كلستوجه دعوات للمشاركة الىواليها، بغية شرح آليات شراء البضائع، وكيفية االعالن عن المشاركة في المناقصة، 
مكتب "ى فتح  انه سيعمل علمضيفاًالجهات المعنية، كجمعية الصناعيين، وغرف التجارة، وجمعيات التجار والنقابات، 

  . بهدف تقديم الشروح الضرورية عن شروط المناقصة وآلية المشاركة" مراجعات
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 

الى مؤسسة عامة " الناجح"وزير الشؤون االجتماعية لتحويل برنامج دعم االسر االكثر فقراً  •
 دائمة

، الذي اطلقته وزارة الشؤون "البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرا"، حول ، في تحقيق نشرته"النهار"عرضت صحيفة 
" الفقير" الصحيفة ان على فادتوقد ا.  مركزة على آلية االفادة منه،، نبذة عن البرنامج المذكور2011االجتماعية في العام 

 اإلنمائية الواقعة في منطقته، علماً ان اجمالي  أن يتقدم بطلب إلى احد مراكز الخدمات،الذي يرغب في االفادة من البرنامج
بزيارة التابع للبرنامج ة /ة االجتماعي/بعد ذلك، يقوم المحقق. االراضي اللبنانيةكافة  في مركزاً منتشرة 98 بلغ تلك المراكز

خالل الزيارة األسرية، وبعد ملء االستمارة . ميدانية لمنزل الفقير، معتمداً، في شكل أساسي، على استمارة لجمع المعلومات
 برنامج معلوماتي خاص في مركز الخدمات اإلنمائية، ثم في قاعدة المعلومات فيتُدخل المعلومات الواردة في الطلب 

 بينوبنتيجة ذلك، يتم تصنيف االسرة، . حسابيةب معدل فقر كل أسرة بناء على معادلة احتسليجري بعد ذلك االمركزية، 
: اما خدمات البرنامج، فتشمل.  بناء على مستوى فقرهابحيث تستفيد من البرنامجإلى المعدل األعلى، المعدل األدنى للفقر 

 تسجيل األوالد في  رسمالتغطية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، تغطية تكلفة األدوية لألمراض المزمنة، تغطية
  .الكتب المدرسية مجاناًالمدارس والثانويات الرسمية، اضافة الى تزويد االسرة ب

 أسرة 36575 نف البرنامج، ص كانون الثاني6 ألف طلب في مختلف المناطق حتى 80وبحسب الصحيفة، فقد تم استقبال 
ات /بلغ عدد التالمذةاما لجهة الخدمات، فقد .  بحيث يمكنها اإلستفادة من تقديمات البرنامج،تحت خط الفقر األدنى

:  سنة60ة، وعدد األسر المستفيدة من السلة الغذائية لمن تجاوزوا الـ/ تلميذا36587ً: ت المدرسيةات من التقديما/المستفيدين
ات من إعفاءات رسوم التسجيل وثمن الكتب للمراحل األكاديمية كلها والمهنية /ات المستفيدين/ عدد التالمذة، اسرة8621

  .ة/ تلميذا31889ً :الرسمية
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يساهم في البرنامج، إلى جانب الحكومة اللبنانية، من خالل وزارة ": لصحيفة التاليوفي موضوع مصادر التمويل ذكرت ا
الكندية، وذلك بواسطة هبات تخصص لتمويل القاعدة و اإليطالية والحكومتينالشؤون االجتماعية، كل من البنك الدولي، 

اللبنانية، التي خصصت للبرنامج، والتي بلغت  موازنة الحكومة ، فمصدرهاات/أما التقديمات للمستفيدين. "المؤسسية للبرنامج
  .2013 -2012 مليون دوالر للعام 28,2

" النهار" وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال، وائل أبو فاعور، لـ، صرحتقويمه للبرنامجوفي معرض 
". ن/ن من محنتهم/ات أن ثمة برنامجاً يخرجهم/ن مقتنعين/واللواتي باتوا/ ثقة الناس الذينبزنا فبلغنا ضفة النجاح، و: "قائالً

ات طلبال  بخصوص أي تدخل سياسي، إذ لم يراجعنا أي سياسيابعاداألهم من ذلك أننا استطعنا : "واردف ابو فاعور قائالً
ا مساهمة  في البرنامج قدمو االجانب، كاشفاً عن ان الشركاء"، ولم نراع أي اعتبار طائفي أو مذهبي أو ما شابههماالمقدمة

 . وفي الختام، اكد ابو فاعور انه يطمح الى تحويل البرنامج الى مؤسسة عامة دائمة.  ماليين دوالر5جديدة قدرها 

  

   ألف طفل ضحية100لبنان يسجل االعلى في العالم في عمالة االطفال مع  •
  دوليةة العمل الدولية، نقالً عن تقاريراشارت خطة العمل الوطنية التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة عمل األطفال ومنظم

اللواتي تتراوح /ات والذين/لبنان قد يكون من الدول التي تسجل النسبة األعلى في العالم لألطفال العاملين" الى ان ،مختلفة
 ألف طفل يقعون ضحايا عمل األطفال 100أكثر من " الى نتيجة مفادها ان تخلصو، " عاما17ً و10ن بين /اعمارهم

  ".التجار في لبنانوا
 أن اللجوء ، مستطردةات/ ربما تفاقم أخيراً مع نزوح أعداد كبيرة من السوريين في لبنانإن عمل األطفال"ورجحت الخطة 

من السكان % 28.5ليس العامل الوحيد الستمرار تزايد المشكلة، فالفقر، هو أحد األسباب الخطيرة لذلك، خصوصاً أن 
منهم يعيشون في فقر مدقع وتحت الحد % 8، و) دوالرات للفرد في اليوم4الذي يبلغ ( لخط الفقر يعيشون تحت الحد األعلى

، وذلك بحسب ما ورد في الجزء المتعلق بلبنان من تقرير األهداف اإلنمائية ) دوالر للفرد في اليوم2.4(األدنى لخط الفقر 
  .2008عام للأللفية 

بنانية والجامعة األميركية في بيروت، بدعم من منظمة العمل الدولية، قائمة  وزارة العمل اللاعدتوفي االطار نفسه، 
، واضعة عمل األطفال في الشوارع على 8987 بالمرسوم الرقم 2012باألعمال الخطرة التي تبناها مجلس الوزراء في 

والنجارة، واللحام، وتعبئة  مثل ميكانيك السيارات، اخرىرأس قائمة األعمال األكثر خطورة، التي شملت ايضاً قطاعات 
  .اسطوانات الغاز وغيرها

والحظت الخطة الوطنية ايضاً أن البالد ال تزال تفتقر إلى آليات مناسبة للمعالجة وإلى برامج وقاية كافية، علماً بأن لبنان 
 من االستغالل ةحمايلاتعترف الدول بحق الطفل في : " على اآلتي32صدق على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في المادة 

االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو 
 على 2003عام في  الى ان لبنان صدق ، ولفتت ايضاً"بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

 2001 عام فيو.  والتي تنص على القضاء تدريجاً على عمل األطفال1973 لعام 138ل الدولية الرقم اتفاقية منظمة العم
  .  التي تنص على القضاء الفوري على أسوأ أشكال عمل األطفال1999 لعام 182على اتفاقية المنظمة رقم 

 

 ات عرضة لإلذالل والمساعدات تباع في االسواق/ات السوريون/النازحون •
، الى ان هناك جمعيات شبابية، أهلية ودينية كثيرة، من التي واكبت حول جهود االغاثة، في تحقيق "السفير"يفة اشارت صح

النزوح السوري، انحرفت عن مبادئها األساسية ونشاطاتها اإلنسانية والمجتمعية والحقوقية وعن صفاتها القانونية التي على 
بدال من أن تكون هذه الهيئات السند والمعين في رفع الظلم عن : "ائلةواضافت الصحيفة ق. أساسها ُأشهرت بعلم وخبر
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ات، فإنها تحولت إلى أبواب للسرقة والنهب والرشى، وأداة للقمع والتحقير /ات والمحتاجين/ات، وإغاثة المستحقين/النازحين
ن /ن على الجرح، وكظموا/ت عضواا/وافادت الصحيفة ان النازحين". وهدر الكرامات واالستغالل الجنسي، وتقاسم المغانم

ن من المساعدات، إال ان توسع تلك االستغالالت، وانتشار الرشى /ن من تلك التصرفات بداية، تخوفاً من حرمانهم/غيظهم
، لعلّها تصل إلى  من قبلن عليها/ات، إلى اإلفصاح عن أسرار تكتموا/، دفعا بالعديد من النازحين"عينك يا تاجر"على 

  . االرتكابات واالستغالالتتلكؤولين والهيئات والدول المانحة، لتحفزها على التدخل، من أجل وقف مسامع المس
 أم محمد، التي تعيل عائلة مؤلفة من خمسة أفراد، من مردود عملها اليومي في تنظيف قالتوفي معرض تقديم االمثلة، 

 من قائمة  شطب اسم عائلتهااناع طويل مع المرض،  بعد توفي زوجها منذ أشهر عدة، اثر صر وذلكالمؤسسات والمنازل،
انها تعرضت للتحقير أكثر من مرة، من جانب والعائالت المستفيدة من مساعدات مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئن، 
ال رافضة اإلفصاح عن أسماء تلك االطراف، كي(مسؤولين قيمين على توزيع المساعدات في الجمعيات والهيئات المانحة، 

 أن مستودعات بعض الجمعيات الدينية وغير الدينية في منطقة راشيا، مليئة واضافت ام محمد ).يحرموها من المساعدات
في وقت يباع ما تبقى من مساعدات في "ات، /بالمساعدات، لكن ال يتم توزيع سوى الجزء القليل منها، وفقط على المحظيين

لست الوحيدة التي : "ام محمد قائلةختمت و". ات/ذلك على حساب النازحيناألسواق، وتذهب األموال الى الجيوب، كل 
لماذا االختباء وراء  "تلأتسو، "تعرضت لإلغراءات مقابل مساعدتها، وما يسمونه شائعات، هو بنسبة عالية حقيقة وواقع

  ". األصابع؟ يجب أن تُعرف األمور على حقيقتها
 أن مستودعاً تابعاً ألحد مراكز وزارة الشؤون االجتماعية تسلم منذ أكثر من ات/نوفي السياق نفسه، افاد عدد من النازحي

ات من / على المستحقين حتى االنومساعدات أخرى، لم توزع" منظمة اليونسيف" حرام من 1200أربعة أشهر نحو 
 . ات/النازحين

  

 2013ة ضحايا حوادث السير في لبنان للعام /مواطناً  553 •
، في تحقيق نشرته، حول حوادث السير في لبنان، ان مجموع عدد ضحايا الحوادث بلغ خالل العام "فيرالس"بينت صحيفة 

ة، مستندة في ذلك الى إحصاءات غير نهائية، صادرة عن كل من قوى األمن / جريحا4227ًة، و/ مواطنا553ًًالماضي 
الحصاء النهائي والرسمي سيصدر عن قوى األمن ، ومشيرة الى ان ا"جمعية اليازا"الداخلي والصليب األحمر اللبناني و

  .الداخلي في آذار المقبل
إذا جرت محاولة بسيطة للمقارنة بين االهتمام بمشاكل السير : "وفي معرض المقارنة مع دول العالم االخرى، قالت الصحيفة

  دبيفيلبنان يعيش في مجاهل القرن، ف حتى المجاورة منها، يتبين أن  االخرىفي لبنان، وكيفية االهتمام بها في دول العالم
 الحوادث تحمل تفاصيل كافة، وفي الواليات المتحدة 2020 صفر ضحايا في العام بلوغ هدف وضعت الحكومة خطة لمثالً

 مكان حصولها وأسبابها، وعدد ضحاياها، وذلك من أجل اخذ الناس عبرة منها تبينعلى مواقع خاصة على االنترنت، 
 تقرير مفصل صادر عن قوى األمن جملة من االحصاءات تضمنها الصحيفة وردتوا". ي الحوادث نفسهاوتالفي الوقوع ف

عدم مراعاة قواعد  : حوادث، موزعة كما يلي4804 ان اجماليها بلغ  بينتيعتها،ب وط2012حول عدد حوادث السير للعام 
 حادثاً، عدم 460يد المشاة بقواعد اجتياز الطرق  حادثاً، عدم تق959 حوادث، عدم مراعاة قواعد االنتباه 1308السرعة 

 حادثاً، االنزالق 315 حادثاً، عدم مراعاة قواعد األفضلية 328 حادثاً، عدم مراعاة تغيير االتجاه 383مراعاة قواعد التجاوز 
 :للمزيد حول ذلك يرجى مراجعة الوصلة التالية . حادثا281ً

RssFeed=ref&334747=ArticleID&3=ChannelID?aspx.ArticleWindow!/#/com.assafir.www://http 
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   شهوراً لتقسيط االشتراكات6الضمان يمهل اصحاب العمل  •
 29/1/2014 تاريخ 503 المذكرة االعالمية رقم ،د كركي محم، مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عنصدر

 اشهر، 6القاضية بمنح اصحاب العمل ومن كان في حكمهم من مضمونين اختياريين واطباء، وبصورة استثنائية، ولمدة 
طة سابقا ، والعادة جدولة االشتراكات المقس30/9/2013مهال اضافية لتقسيط االشتراكات المتوجبة عليهم عن الفترات لغاية 

مبادرة الفتة وإستثنائية "وجاءت هذه المذكرة في سياق ". والموقع بها سندات المر الصندوق، وذلك بناء على طلبهم
إلستيعاب االوضاع المالية واالقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد وال سيما اصحاب العمل، وبناء على قرار مجلس ادارة 

  ". 17/1/2014 تاريخ 16/1 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بموجب القرار 9/1/2014 تاريخ 855الصندوق رقم 
 سنوات بحسب قيمة الدين، 10اهمية هذا القرار تبرز بإعطاء مهل اضافية للتقسيط، تصل الى "واشارت المذكرة الى ان 

على . مدة التقسيط أو إعادة الجدولةاضافة الى تأجيل استحقاق زيادات التأخير، حيث تجمع في سند أخير يستحق عند انتهاء 
  ".على المبالغ المقسطة% 5 يتوجب فائدة سنوية بمعدل كذلككحد أدنى من قيمة الدين، % 5أن يتم تسديد دفعة أولى توازي 

  :دقائق تقسيط االشتراكات كما يلي"وحددت المذكرة 
اد جدولتها وفقا لالصول القانونية والنظامية المرعية  تجمع زيادات التأخير والفوائد الناتجة عن المبالغ المقسطة او المع-

االجراء في سندات مستقلة يستحق دفعها في نهاية مدة التقسيط، وتنظم سندات مستقلة بزيادات التأخير او الفوائد الناتجة عن 
  .دفع االشتراكات او المسجلة في الحساب يستحق دفعها في نهاية مدة اعادة الجدولة

المؤسسة وتصفيتها، ال يحول التقسيط الجاري دون حصول اصحاب العالقة على براءة ذمة من الصندوق، باستثناء حل  -
اما في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها فيتوقف الحصول على براءة ذمة على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له 

  .ساط في تواريخ استحقاقهاخطيا على قيمة الدين واخذه على عاتقهم وتعهدهم بايفاء االق
  :يقسم الدين على اقساط متساوية وفق الشطور اآلتية للدين -

  . شهرا36 مليون ليرة المدة القصوى للتقسيط 60من ليرة لبنانية واحدة لغاية 
  . شهرا48 مليون ليرة المدة القصوى للتقسيط 120 مليون وليرة واحدة لغاية 60من 
  . شهرا60 مليون ليرة المدة القصوى للتقسيط 240ية  مليون وليرة واحدة لغا120من 
  . شهرا72 مليون ليرة المدة القصوى للتقسيط 360 مليون وليرة واحدة لغاية 240من 
  . شهرا84 مليون ليرة المدة القصوى للتقسيط 600 مليون وليرة واحدة لغاية 360من 
  . شهرا96صوى للتقسيط  مليون ليرة المدة الق1200 مليون وليرة واحدة لغاية 600من 
  . شهرا120 مليون وليرة واحدة وما فوق، المدة القصوى للتقسيط 1200من 
على االقل من قيمة الدين االجمالي، وتتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل % 5 تحدد قيمة الدفعة االولى بـ-
 3الشارة الى انه في حال تأخر صاحب العمل عن تسديد مع ا. تحسب من تاريخ تقديم الطلب لغاية تاريخ الدفع الفعلي% 5

  ".اقساط متتالية يستحق كامل الدين
اصحاب العمل ومن كان في حكمهم، الى ضرورة االستفادة من احكام هذا النظام االستثنائي "ودعت ادارة الصندوق 

لة المحددة والتي تنتهي في والمبادرة الى تسوية اوضاعهم وتسديد الديون المتوجبة عليهم للصندوق ضمن المه
16/7/2014."  
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 

  2013 مشروعاً زراعيا في 18لـ " تليفود"جوائز مشروع  •
 التفاعل طويرتاهمية  الفتاً إلى ، الدكتور صالح الحاج حسن، مشاريع تليفود وآلية عملها"تليفود"عرض رئيس لجنة برنامج 

لتعاونيات والمجموعات المستفيدة والتنسيق والتكامل في المساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة عبر بين الجمعيات وا
كالم صالح الحاج حسن، جاء خالل المؤتمر الصحافي، الذي عقده .  المنشودةإداراتها ومديرية التعاونيات لتحقيق األهداف

 -2012تليفود لسنة "عرض ابرز انجازات برنامج ، ل حسين الحاج حسن،وزير الزراعة في حكومة تصريف االعمال
الفتا إلى و إرادة البناء والحياة،  تعزيزبرنامج يشكل واحداً من الردود على اإلرهاب عبرالأن ، واعتبر الوزير خالله 2013

 إلى  ايضاً حسنأفاد الحاجو. ات بها/ حققت أهدافها كما هو متوقع من المتقدمينها البرنامجدعميمن المشاريع التي % 90أن 
 أن  موضحاً دوالراً،338 ألف و100 بلغ نحو، من خالل دعم مالي 2013في العام " تليفود" مشروعاً استفاد من 18أن 

 تمويل  ويقوم بدعمها من خاللالمؤسسات التي تهتم بالفقراء والنساءوالبرنامج يتوجه الى التعاونيات الزراعية والجمعيات 
واضاف الحاج .  مسؤولة عن تنفيذهومن وزارة الزراعة" الفاو"جنة مشتركة مشكًلة من منظمة  لانمشاريعها الصغيرة، و

 مشروعاً 60، قدمت لدعم نحو 1996 منذ تأسيسه في  ألف دوالر تقريبا450ً ان البرنامج حتى اليوم، جمع  قائالًحسن
  . االف دوالر للمشروع الواحد5بمعدل 
: نسائية التي إستفادت من المشروع ومنها تعاونية عكارناال  التصنيع الغذائيت عينة من تعاونيا عن الحاج حسنوكشف
 امرأة، تعاونية زادت 15 بعلبك، وتتألف من –شمسطار :  امرأة عضوة، تعاونية شمسطار20 عكار، وتتألف من –البرج 

وإنتاج العسل دير مار يوسف للراهبات  تربية النحل  دعم امرأة، فيما أفاد من برنامج20بعلبك، والتي تضم /بدنايل: الخيرات
 بنت جبيل -زراعة الفاكهة والخضار و الري، تعاونية الشرق في عيناتا دعم البترون، ومن برنامج / والعجزة، في جربتا

  .  امرأة15 عضوا منهم 45التي تضم 
 

-الجمعية اللبنانية للتنميةويدعم قطاع التمويل األصغر في لبنان "  جميل-غرامين" •
 "مجموعةال"

في " صندوق المرأة" مليوني دوالر مقسمة بالتساوي بين 2قرضاً بقيمة  Grameen-Jameel " جميل-غرامين "منح صندوق 
، وذلك لدعم المؤسستين في زيادة حجم انتشارهما والوصول إلى أكبر عدد من "المجموعة"الجمعية اللبنانية للتنمية "األردن و

 وتكمن أهمية. ادة حجم قطاع التمويل األصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيازيولات في البلدين، /المقترضين
 خطوة نوعية مهمة لتمويل محفظة التمويل األصغر المقدمة  يشكلفي كونه"  جميل-غرامين  "اقره التمويل الجديد الذي اتفاق
 أسرة محتاجة في األردن 3,500 لنحو ديدة جوالمساهمة في تقديم قروض مالية" المجموعة"و" صندوق المرأة " كل منمن

توفر ، التي "المجموعة" مع 2007والجدير ذكره، أن الصندوق يرتبط بشراكة استراتيجية متينة في لبنان منذ . ولبنان
 التمويل والتدريب والمساعدة الفنية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية وتطوير المنتجات ات/للمقترضين

  .يرهاوغ
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  في التربية والشباب
 

   2015 -2014للمنح الجامعية للعام الدراسي " طموح"اطالق برنامج  •
، بنسخته التاسعة للسنة "طموح سعد عبد اللطيف للمنح الجامعية " بعنوان، برنامج"أجيالنا"وجمعية " بيبسيكو"أطلقت شركة 

 سنة 22 و18هن ما بين /ات الذين واللواتي تتراوح أعمارهم/قين يقدم المنح الجامعية للمتفو الذي2015 – 2014  الدراسية
تتراوح قيمة المنحة الواحدة . هن العلمي/هن على متابعة تحصيلهم/ن صعوبات اقتصادية لتشجيعهم/والذين واللوتي يواجهون

مئة من اجمالي االموال  في ال10 العلم انه تم رصد ع دوالر أميركي، تقدم مباشرةً كأقساط جامعية، م3000 و 500ما بين 
والجدير ذكره ان . ات/المخصصة لبرنامج طموح هذا العام، لذوي اإلحتياجات الخاصة من الطالب والطالبات اللبنانيين

ات / حزيران من العام الجاري على ان يتم االعالن عن اسماء الفائزين30 يستمر في استقبال الطلبات حتى تاريخ  البرنامج
  . لخالل شهر آب المقب

  
 

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

  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات رسمية واهلية •
 ألف دوالر اميركي لتغطية ثمن كافة 560 ماليين و5:  وزارة التنمية الدولية البريطانية لوزارة التربية والتعليم العالي-

 ساسي في المدارس والثانويات الرسمية باستثناء كتاب الجغرافياالكتب المدرسية للتالمذة المسجلين في مرحلة التعليم اال

  انشاء وتجهيز مركز ثقافي تابع لها في مقرها في كوكبا": سالم"لجمعية " اصدقاء لبنان" جمعية -
طبية انشاء وتجهيز عيادة طب االسنان بالمعدات ال: لجمعية المقاصد الخيرية االسالمية في صيدا" اعط لعبة لطفل" جمعية -

  الالزمة في مدرسة عائشة ام المؤمنين المجانية التابعة للجمعية
تقديم قاعدتين متحركتين تسهيالً لتنقل ذوي االحتياجات الخاصة لدى زيارة وزارة العدل وقصر :  شركة ألفا لوزارة العدل-

  العدل وذلك بالتعاون مع جمعية سيزوبيل
الذي سيكون متوافراً في شكل مجاني على " نجاة"النفقات التشغيلية لبرنامج تغطية :  شركة ألفا للصليب االحمر اللبناني-

االجهزة الخليوية الذكية، والذي يسمح للصليب االحمر بتحديد عنوان الشخص الذي يحتاج الى االغاثة مباشرة عند االتصال 
  برقم الطوارئ المجاني

 مليون ليرة لبنانية جمعتها الشركة عبر حملة التبرعات التي 135هبة بمقدار : SOS شركة سبينيس لجمعية قرى االطفال -
  نظمتها خالل فترة عيد الميالد

 

   هيئات اهلية ومحلية4مساعدات اميركية لـ  •
اعادة تأهيل ملعب االطفال وتنظيف الحديقة العامة التابعة لها وتأمين :  مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لجميعة اكسوفيل-
  جهيزات للمركز ت
  تقديم مضخة مياه:  لمنطقة جعيتا  الوكالة االميركية للتنمية الدولية-
  تجهيز مختبر المدرسة الرسمية بالكمبيوتر:  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لثانوية حارة صخر-
  " غة االنكليزية للنساءتعليم الل"دعم مشروع :  السفارة االميركية في بيروت لجمعية معكم الخيرية االجتماعية-
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   هيئات اهلية ومحلية4مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تأهيل وتجهيز المركز الصحي التابع لها:  جمعية المنتدى الثقافي االجتماعي في كفرمتى في قضاء عاليه-
 -ها والواقع في منطقة الشياحتأهيل وتجهيز معهد الحياة الفني العالي للتمريض التابع ل:  جمعية الحياة الخيرية االجتماعية-

  غاليري سمعان
  تدشين المستوصف التابع للرابطة :  رابطة سيدة بعورتا في قضاء عاليه-
  تزويدها بأجهزة لتعقيم المياه:  مستشفى الحياة-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  "روتاري كلوب"يه في قضاء صور بالتعاون قدمت مع معدات ومستلزمات طبية لمستوصف بلدة حناو:  االيطالية-
  رافعة حديثة ومتطورة الصالح الطرقات لبلدية رميش في قضاء بنت جبيل:  االيطالية-
  انشاء شبكة لتصريف المجاري في بلدة قانا في قضاء صور:  االيطالية-
  مولد كهربائي لبلدية زبقين في قضاء صور:  االيطالية-
   كنسية سيدة الخالص المارونية في بلدة مرجعيون بمولد كهربائيتجهيز:  االسبانية-
  
  

 ��  2014 ,��+آ���ن ا�)'� "�& و%
  

  أد /2367 علم وخبر رقم -" كفرذبيان-رابطة اإلنماء المستدام" جمعية باسم -1
   قضاء كسروان- ملك نديم ورمزي وغسان سالمه- الشارع العام-ذبيانكفر: مركزها
  : أهدافها

  :بطة الى تحقيق األهداف اآلتيةتسعى الرا
اإلسهام في التنمية التربوية، والثقافية والصحية واإلجتماعية والبيئية والسياحية واإلعالمية لبلدة كفرذبيان بمختلف  .1

 مكونات هده البلدة

 تشجيع التميز واإلبداع واإلبتكار عند أبناء البلدة والقاطنين قيها والمنتمين إليها بالمصاهرة والعطاء .2

 اإلسهام في إنشاء المنشآت والمرافق التربوية والثقافية والبيئية في البلدة وفي إدارة هذه المنشآت والمرافق .3

 كوناتهاتطوير البلدة ولنموها العمراني بمختلف ماإلسهام في التخطيط اإلستراتيجي ل .4

 تعزيز حماية البيئة والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها البلدة .5

االبحاث والكتابات حول البلدة وابنائها والقاطنين فيها والمنتمين اليها، وتسهيل الوصول الى هذه نشر المعلومات و .6
 المنشورات بمختلف الوسائل المتاحة

اإلسهام في تعزيز العالقات الخارجية للبلدة، وال سيما من خالل العمل على إقامة عالقات توأمة ما بين البلدة  .7
 وبلدات مماثلة في الخارج

 هام في ترسيخ المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية عند ابناء البلدة والقاطنين فيها والمنتمين اليهااإلس .8

 التشبيك مع الهيئات والجمعيات المماثلة التي تسعى الى تحقيق أهداف مشابهة في لبنان والخارج .9

 :لك بأنشطة مختلفة منهاتسعى الرابطة الى تحقيق اهدافها بمختلف الوسائل المتاحة وتقوم من أجل ذ

 المساهمة في إنشاء منح وجوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين من ابناء البلدة والمتخرجين من مدارسها .1
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 المساهمة في دعم األبحاث والدراسات حول البلدة وابنائها المتميزين وتقديم الدعم لنشر هذه األبحاث .2

 ناء البلدةالمساهمة في دعم نشر النتاج األدبي والفني ألب .3

 المساهمة في العمل على دعم إنشاء المنشآت والمرافق المناسبة لتحقيق أهدافها .4

 المساهمة في إقامة الندوات وورش العمل وعقد المؤتمرات بما يخدم تحقيق أهدافها .5

 المساهمة في تأسيس موقع الكتروني خاص وإصدار وثائق إلكترونية وغير الكترونية .6

 ت العامة في البلدة واالنشطة التربوية والثقافية والبيئيةالمساهمة في دعم المكتبا .7

  المساهمة في عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع الجهات المعنية في لبنان والخارج بما يخدم تحقيق أهدافها .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ريتا اسعد - شربل الياس حداد- عماد فرنسيس بطيش-رمزي فريد سالمه: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
  ف سالمه اميل جوز- طوني جان منيرجي-المه نديم فريد س-المعلوف

   رمزي فريد سالمهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2386 علم وخبر رقم -"في الخيرية" جمعية باسم -2
   قضاء عكار-  ملك السيد عبد النافع علوش- قرب جامع قباء-مشحا: كزهامر

  : أهدافها
 العمل اإلجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمعالمساهمة في  .1

 المساهمة في تطوير إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل .2

 على كفالة اليتيم وذوي الحاجات الخاصةالمساهمة في التوجيه التربوي واألسري، والعمل  .3

 المساهمة في التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني .4

 مختلف األنشطة الشبابية واإلجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والبيئية وبعث ذالمساهمة في إعداد وتنفي .5
   الوعي التراثي ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب

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

 حوريه عبداهللا - ختام ياسين علوش- امل مصطفى شعبان- ليليان احمد طاهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ر علوش زينه عبد القاد- ايمان مصطفى السيد- ريم محمد خضر- الزعبي

   ختام ياسين علوشالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Development Association، )دنا لي( تطوير الريادة واالبداع العربيجمعية" جمعية باسم -3

)DANALI( Innovation & eadershipfor National Arab L"- أد /2403 علم وخبر رقم  
   الطابق الرابع-  ملك رندا اكرم حناوي-12 القسم رقم -1732 العقار رقم - المصيطبة-بيروت: مركزها
  :أهدافها

يعمل المركز على االهتمام بالشؤون الثقافية واالجتماعية والتطوعية والقنونية واالنمائية، بين شرائح المجتمع المختلفة ويسعى 
   :المركز الى تحقيق األهداف التالية

ماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية في إطار المشاركة والتطوع العمل على تنمية الشباب ورفع مستواهم اإلجت .1
 وتفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنية لدى الشباب وتعزيز المشاركة بالشأن العامفي مجال العمل 
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 من أجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة يعزز دورهم في تدريب الشباب على مهن بديلة .2
 تنمية المجتمعخدمة و

بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم يجاد االطفال والشباب المبدعين العرب  الندوات والدراسات والمباريات إلإقامة .3
 الريادية

 صقل وتنمية مواهب ومهارات ومدارك الشباب واالطفال في مختلف المجاالت وبكل اإلمكانيات المتاحة .4

 طوير المجتمعإعداد الدراسات والبحوث التي تهدف الى ت .5

 توعية األطفال والشباب والمجتمع بحقوق هذه الفئات والعمل على تطبيقها في جميع المجاالت .6

 العمل على مساعدة السجناء واالحداث ثقافياً، إجتماعيا، قانونياً وصحياً .7

 اإلهتمام بالشؤون البيئية وتوعية المواطنين لحمايتها وصيانتها .8

 كينها من خالل إقامة ندوات ودورات تدريبيةالعمل على رفع مستوى المرأة وتم .9

  االهتمام بذوي الحاجات الخاصة عن طريق دمجهم مع المجتمع .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   حسن على طباجا- علي حسن زبيب-ة علي زبيب فاطم-دانه راجي سليمان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فاطمة علي زبيبالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

in Civil Association for Autism ، )كافال( األهلية للتوحد في لبنانجمعيةال" جمعية باسم -4

CAFAL/Lebanon"- أد /3 علم وخبر رقم  
   قضاء المتن-  الطابق الثالث- ه نجيم بناية روجي- شارع مار الياس - سن الفيل:مركزها
  : أهدافها
أنه في المساهمة في التوعية حول اضطراب التوحد الذي اثبتت االرقام والدراسات العلمية المنشورة حديثاً حوله  .1

 تنامي متسارع

خيص العمل على إعداد حملة توعية سنوية حول اضطراب التوحد لدى االطفال والكبار مع التركيز على أهمية التش .2
 والتدخل المبكر للتأهيل والعالج

ابريل هو اليوم العالمي للتوحد، يوماً حافالً بالنشاطات التربوية واإلنسانية والمسابقات / نيسان2العمل لجعل يوم  .3
 المدرسية للتوعية حول ضرورة التعاطي اإلنساني مع حاجات المتوحد ومتطلباته التربوية واالجتماعية

عة إعالمية قوامها عدد كبير من اإلعالميين والصحفيين اللبنانيين الذين يقدمون رعاية المساهمة في تشكيل راف .4
معنوية لقضية التوحد على مدار السنة تنعكس ايجاباً على ارتفاع القدرة على التشخيص والتدخل المبكر في حاالت 

 اضطراب التوحد للتأهيل والعالج

طوعية للكشف األولي على االطفال في مختلف االحياء والمناطق المساهمة في السعي لخلق وحدة طبية مجانية وت .5
اللبنانية اقله مرة في العام إلعطاء رأي أولي مجاني يحسم قرار األهل بالتوجه  الى الطبيب المختص للكشف على 

 أوالدهم

ت والندوات في العمل على متابعة المصاب بالتوحد تربوياً وسلوكياً والمساهمة في التوعية عبر تنظيم المحاضرا .6
 ات االهلية والوطنية لتعميم التجرية حول التوحد ورفع درجة الوعي حولهيالقرى والمدن واإلحتفال
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المساهمة في اقامة العالقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية واالهلية ومراكز الدراسات والجامعات من  .7
 أجل توثيق عرى التعاون لتحقيق أهداف الجمعية

ات البشرية والمادية على جميع األراضي اللبنانية مع السعي للعمل جنباً الى جنب مع كافة يمل على توفير اإلمكانالع .8
الجمعيات الخيرية واالهلية والحكومية الناشطة في موضوع التوحد، وذلك في إطار الجهود المنصبة لجعل واقع 

يات المدنية والحكومية  خالل التنسيق مع كافة الفعله منالمصاب باضطراب التوحد أقل وطأة عليه وعلى من يرعا
المختصة لتأمين فرصة إندماجه ومساهمته الفعالة ضمن دائرته اإلجتماعية والدراسية وفي سوق العمل في وقت 

 الحق

العمل مع المسارح وصاالت السينما والمراكز الثقافية في لبنان على تخصيص حصص من عروضاتها لذوي  .9
 اصة ومنهم المصابين باضطراب التوحداالحتياجات الخ

المساهمة في اصدار المنشورات الثقافية والتربوية للتوعية حول اضطراب التوحد والعمل على دعم األبحاث العلمية  .10
 الدقيقة للكشف حول أسباب حدوثه

 المساهمة في إصدار مطبوعات ومنشورات تعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية .11

لبنانية المختصة إلصدار بطاقة خاصة بمصابي التوحد تعفيهم وتعفي أهلهم من اإلنتظار في السعي لدى الوزارات ال .12
الطوابير وتؤمن لهم وثيقة رسمية يقدمونها للجهات األمنية أو اإلجتماعية لدى حدوث أفعال يسائل عنها القانون تضمن 

 قنوات القانونية المرعية االجراءرعاية ومعاملة إنسانية ونفسية خاصة للمتوحد الموقوف بانتظار تفعيل ال

المساهمة في تأمين فرص لمحاضرين من أهل اإلختصاص ومن االهالي الذين يقومون برعاية أبناء مصابين بالتوحد  .13
 للتكلم

العمل لتأمين شبكة تواصل اجتماعية وإنسانية بين األهل الذين يرعون اطفال ومراهقين مصابين بالتوحد للتخفيف من  .14
إقامة نشاطات لهم في مجمعات ترفيهية يهم العناية المستمرة بأوالدهم وماعية والتوتر التي تفرضها علالعزلة اإلجت

 باسعار مخفضة

يقدمون " اضطراب التوحد"العمل على خلق صندوق مساعدات وهبات غير مادية قوامها متطوعين متخصصين بـ .15
في بيوتهم من أجل إفساح الوقت أمام األهل للقيام ساعات رعاية مجانية لألطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد 

 بنشاطات ثقافية أو اجتماعية تعيد لهم الحيوية وتؤمن لهم بعض اإلسترخاء لمتابعة اإلهتمام بأوالدهم

ة وتوجيه االهل الذين  يكتشفون اضطراب مع عند الطلب منها لمساعدة ومؤازالعمل على تأمين خلية أزمة تجت .16
   وتوجيههم على المراكز المختصة وتخفيف معاناتهم في البحث عن طرق لمساعدة أبنائهمالتوحد لدى أوالدهم

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

 روح - ونا غسان الحصروتي رام-  اميلي اسعد الحصروتي-جهينه يحي خالديه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد كمال ابو ظهر

   جهينه يحي خالديهالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /14 علم وخبر رقم -"اللقاء الوطني لبيروت" جمعية باسم -5
   ملك آل دياب- شارع مدام كوري-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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مة العيش المشترك بين اللبنانيين، وتاريخها الموغل في تعتبر بيروت القلب الذي يحتضن نصف سكان الوطن، وهي عاص
اللقاء "القدم يشهد على مكانتها الحضارية، ولكن كل ذلك لم يشفع لسيدة العواصم، التي تشكو من إهمال مزمن لذلك يسعى 

  :للنوهوض بأوضاع العاصمة وتحقيق األهداف التالية على المثال ال الحصر" الوطني لبيروت
 خطط إنمائي وتنموي شامل لمرافق بيروتالسعي لوضع م .1

 مساعدة أبناء بيروت للحصول على حقوقهم في الوظائف العامة .2

 وضع برنامج أولويات للمشاريع الملحة في العاصمة .3

المساعدة على تحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق بيروت، من استحداث مواقف للسيارات في األحياء  .4
 امة، وتحديث خطة تأهيل شوارع العاصمة، وتحسين انارة الشوارع والساحات العامةالمكتظة، وتأهيل الحدائق الع

  تعزيز المعالم السياحية، وإزالة المخالفات المتزايدة في المناطق المتاخمة للكورنيش البحري .5
 لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا

 عثمان - جان لطفيك او غاسبيان- سليم عبد الرحيم دياب-النائب محمد جميل قباني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 نقوال ايلي - صالح الدين يوسف سالم- محمد يوسف بيضون- ماهر محمد ابو الخدود- رشيد ميشال الجلخ- احمد عرقجي

   غالب صبحي محمصاني- كابي فوزي تامر-شماس
  سليم عبد الرحيم ديابالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /27 علم وخبر رقم -"Roleplayرولبالي، "عية باسم  جم-6
 قضاء - ملك مروان حسام األسمر-A البلوك - 8 القسم رقم -809 العقار رقم - شارع البدوي- زوق مصبح: مركزها
 كسروان

  : أهدافها
 ي والملتزم على أسس من التنشئة اإلنسانيةالمساهمة في بناء اإلنسان الواع .1

 المساهمة في بناء المهارات وباالخص المتعلقة بالذكاء العاطفي والذكاء اإلجتماعي وكل ما هو مرتبط به .2

عي الثقافي والفني واإلجتماعي لدى الشباب واالطفال عبر نشر مبادىء إتفاقيتي حقوق الطفل المساهمة في نشر الو .3
 وسائل المتاحة، وتشجيع العمل على تنفيذ بنودهماوحقوق االنسان بال

المساهمة في نشر افكار التعاون واتسامح ونبذ العنف ويصار للوصول الى هذه الغاية عبر إستخدام تقنيات التربية  .4
 الناشطة

ية المساهمة بدعم المدرسة والجامعة الوطنية من خالل إيجاد كل الوسائل المتاحة لتحسين أوضاعها طالباً وابن .5
  وتجهيزات

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

   زلفا نهاد شلحت- الياس يوسف كرم- ناجي يوسف سعيد-مروان حسام االسمر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  م االسمر مروان حسايدالس: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /28 علم وخبر رقم -"المجلس اللبناني لدعم الموارد البشرية" جمعية باسم -7
   قضاء المتن- B/74/5 العقار رقم - حارة البالنه-ضبيه: مركزها
  : أهدافها
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 تكريم االشخاص الفاعلين في المجتمع .1

 يةدعم القطاع التربوي على جميع االصعدة ومنها إعطاء المنح المدرسية والجامع .2

 دعم االطفال والمسنين وذوي االجتياجات الخاصة .3

 إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات والميسرة وكافة المحكومين .4

 دعم الثروة البيئية والحيوانية في لبنان .5

 إقامة الحفالت والمهرجانات .6

  إصدار مجلة خاصة بالجمعية وأهدافها .7
 ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا

   روبير اميل غصن-  داني ديب خيراهللا-مارون عبده الخوري حنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  داني ديب خيراهللالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /44 علم وخبر رقم -" الصداقة االيطالية العربيةجمعية" جمعية باسم -8
   قضاء بعبدا-  الطابق الثاني- بناية االفندي-5 القسم رقم -27 العقار رقم - حي األمركان-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في العمل على تعزيز وتوثيق العالقات بين المجتمع اإليطالي واللبناني وكافة الدول العربية .1

 وي الدخل المحدودناطق المحتاجة ولألسر ذ في تقديم الخدمات اإلجتماعية المجانية للمالمساهمة .2

 المساهمة في إيجاد معاهد تدريب حرفية ومهنية بهدف تطوير القدرات في المجتمعات االهلية .3

 المساهمة في تقديم المساعدة لتعليم االطفال والشباب الفقراء .4

يطالي واللبناني وكافة المساهمة في السعي الى تطوير وتعزيز التبادل الثقافي واإلقتصادي بين المجتمع اإل .5
 المجتمعات في الدول العربية

 لدى كافة شرائح المجتمع ال سيما الشابة بر نشر المبادىء السامية وترسيخهاالمساهمة في التوعية البيئية والمدنية ع .6
 منها

حترام المساهمة في إصدار نشرات وإقامة المؤتمرات والدراسات واألبحاث واللقاءات التي تهدف الى أجواء اإل .7
المتبادل والسالم وتقارب األديان بين الشعوب الذي يؤدي إلى إنبعاث حضاري على المستويين الثقافي واإلقتصادي 

 لدول حوض البحر االبيض المتوسط

وتوأمة مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجاالت المذكورة أعاله ) network(المساهمة في إقامة شبكة عالقات  .8
  التعاون بين ابناء المجتمع اإليطالي والعربيبهدف تعزيز 

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

 ماجدة علي - محمد مرهف رمضان- طالل عباس خريس- مرهف احمد رمضان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مشيك

   مرهف احمد رمضانالسيد:  تجاه الحكومةممثل الجمعية
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 علم وخبر رقم -" اللبنانية لمستوردي الدراجات النارية اآللية في لبنانجمعيةال" جمعية باسم -9
  أد /54

   الطابق العاشر- 2564 العقار رقم - منطقة المصيطبة العقارية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 التعارف والتعاون والمودة بينهمجمع شمل أصحاب المصانع والعمل على توطيد  .1

 رشاداتتأدية المساعدات والنصائح واإل .2

 :من حيث السالمة العامة .3

   المساهمة في مساعدة الجهات المعنية على غيجاد مواقف في المدن-
  المساهمة في ثقافة القيادة السليمة ونشر اإلحترام المتبادل بين الدراجين والجمهور العام-

 :من حيث البيئة .4

  ساهمة في تخفيف إستعمال المحروقاتالم -
 المساهمة في تخفيف التلوث -

 من حيث االقتصاد .5

  المساهمة مع اللجان المختصة لتوفير كافة المحروقات وزيادة القوة الشرائية لدى المستهلك -
  المساهمة مع الجهات المختصة في التخفيف من زحمة السير -

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

 مروان -  نجيب ابراهيم الدبس- مانوئيل جرجي عينتابي-انطوني انطوان بو خاطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نقوال انطوان بو خاطر- زياد سامي ريشا-محمد طراف

  فمروان محمد طراالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /105 علم وخبر رقم -"هيئة إنماء وإعمار عكار" جمعية باسم -10
   قضاء عكار- ملك رياض عبد الرزاق- حي الكروم-برقايل: مركزها
  : أهدافها
 ل على تنمية مختلف القطاعات في عكار من خالل مشاريع إجتماعية، إقتصادية، ثقافية، وإنمائيةمعال .1

 المجتمع الواحدتعزيز العمل اإلجتماعي بين أبناء  .2

 تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب .3

 إعطاء األولوية في التنمية للمناطق المحرومة .4

 نبذ التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي العمل على .5

 تي ينص عليها الدستورإلغاء الطائفية السياسية واإلدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللبنانيين ال .6

 ر وإعتماد الحوار كاسلوب راق وحضاري لحل الخالفات والمشاكل اإلجتماعيةإحترام الرأي اآلخ .7

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

 شنتال نجيب - رشا منح الجزار- خالد رشيد قهوجي-لرزاقرياض علي عبد ا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خالد محمد عياش-النبوت

  رياض علي عبد الرزاق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /106 علم وخبر رقم -"Hopes of Tomorrowآمال الغد، " جمعية باسم -11
   الطابق الرابع-جاة حسن عاكوم ملك ن-141/42 العقار رقم - شارع السراي- الدكرمان-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المنكوبين والمحتاجينالمساهمة في  .1

 المساهمة في نشر رسالة المحبة والتعايش .2

  المساهمة في تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية .3

 المساهمة في القيام بحمالت توعية لبناء مجتمع صالح .4

   واألوالد وذلك من خالل مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياًالمساهمة في رعاية االطفال .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

رادويل  جاسون ب- يمنى انطوان االشقر- منا ادمون عون-روني أنطون نهرا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   باتريك بشاره جريجيري-كيرنر

  جاسون برادويل كيرنرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /107 علم وخبر رقم -" بذور الخيرجمعية" جمعية باسم -12
   الطابق االول-  بناية شاتيال-21 القسم رقم -966 العقار رقم -  شارع السادات- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ل على مساعدة المحتاجين والمعوزينالعم .1

 المساهمة في رفع المستوى المعيشي لأليتام واألسر المتعففة .2

 ) إجتماعية وغيرها- صحية-تعليمية(اإلسهام في تنمية المجتمعات في الجوانب الحضارية  .3

 ذوي االحتياجات الخاصةالمساهمة في توفير العناية ل .4

 ي المجتمعاتتأصيل روح التطوغ واإلعتماد على الذات ف .5

 المساهمة في نشر الثقافة البيئية والصحية .6

 التعاون والتنسيق مع المجتمعات والمؤسسات والهيئات ذات األهداف المتشابهة داخل جولة المقر وخارجها .7

  تحويل األسر المتعففة الى أسر منتجة .8
 وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 

 اسامه عبد الوهاب - محمد احمد سكريه- خالد عبداهللا شهاب-احمد محمد الصغير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  المعلم

  خالد عبداهللا شهابالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /108 علم وخبر رقم -"المقدمين"باسم سياسية  جمعية -13
   ملك بدوي طوق- شارع األرز-شريب: مركزها
  : أهدافها
 صون العيش المشترك والسلم األهلي .1

 المحافظة على المواطنية وتثبيت الثوابت الوطنية .2
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 التوعية الثقافية واإلجتماعية والسياسية وفقاً للدستور والقوانين واالنظمة اللبنانية .3

 التأكيد على التعايش بين جميع أبناء الوطن .4

  ظ على سيادة واستقالل الوطن وفقاً للقوانين ودعماً للمؤسسات العسكرية الوطنيةالعمل على الحفا .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 غسان بطرس -نصور طوق طوني م-  انا ماريا جبران جبران-روزين وديع طوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   طوني مالك طوق- ساندره ميالد سكر- منصور بشاره طوق- ميالد غسطين طوق-طوق

   انا ماريا جبران جبراننسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /109 علم وخبر رقم -" نادي السالم حلباجمعية" جمعية باسم -14
   قضاء عكار-  ملك بلدية حلبا- شارع بلدية حلبا-حلبا: مركزها
  : أهدافها
 رفع المستوى اإلجتماعي، الثقافي واألخالقي لدى الشباب .1

 العمل على دمج وتفاعل الشباب في عكار بعيداً عن التعصب الطائفي، العائلي، المذهبي والسياسي .2

 المساعدة على رفع المستوى اإلقتصادي ألهالي بلدة حلبا عبر تنشيط العمل اإلنمائي .3

تنظيم ندوات وحلقات دراسية : ود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداًولبلوغ أهدافها، يع
 نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار

 والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون
  والجمعيات المتخصصة والجامعات

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

 -داهللا طارق الحاج اسماعيل عب- طليع سعداهللا الحلبي-هنادي احمد السحمراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وسيم عبد الكريم حمود- احمد عبد الرحمن طراف-فادي خالد الحسن

  هنادي احمد السحمرانياألستاذة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /135 علم وخبر رقم -"Progressionemإلى األمام، " جمعية باسم -15
   قضاء كسروان-الثاني الطابق - بناية عبود- الطريق العام-صربا: مركزها
  : أهدافها

  :المساهمة في إنماء منطقة البترون على الصعد اإلجتماعية واإلقتصادية والتربوية وذلك عن طريق
المساهمة في تأمين المنح المدرسية لطالب العائالت المتوسطة الحال من المؤسسات والجمعيات المانحة داخلياً  .1

 وخارجياً

  والعلميةفية وتربوية لطالب منطقة البترون بغية تنمية ثقافتهم اإلجتماعيةالمساهمة في تنظيم ندوات ثقا .2

المساهمة في تنظيم محاضرات توعية لطالب المرحلة الثانوية بغية مساعدتهم على اختيار االختصاص الجامعي  .3
 المناسب تبعاً لحاجات سوق العمل

 لهم العلمي في الداخل والخارجالمساهمة في تأمين منح دراسية للطالب المتفوقين إلكمال تحصي .4
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مساعدات مادية وتقنية وتربوية لمدارس منطقة البترون بغية رفع مستواها التعليمي ومواكبة  المساهمة في تأمين .5
 تحديث نظام المعلوماتية: التطور التربوي واالكاديمي، ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

ص إحتياجات مستشفيات ومستوصفات ودور العجزة بغية تأمين المساهمة في إجراء دراسات وإحصاءات بخصو .6
  احتياجاتها المادية واللوجستية وذلك عن طريق التبرعات والجمعيات المانحة

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

   جوزف انطون رزق- شادي جان خليفه-انطوني جوزيف ابي صعب: تالسيدا/المؤسسات السادة/المؤسسون
  السيد انطوني جوريف ابي صعب: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  

• 1�� 2  �� 2014 ,��+آ���ن ا�)'� �� �& وا�3
  

:  للجمعية المسماة25/6/1946أد، تاريخ /1526 لبيان العلم والخبر رقم 99  رقم تعديل-1
  »يةجمعية آل شليطا الخير«

الحائزة على بيان العلم » جمعية آل شليطا الخيرية«غاية الجمعية المسماة  ومركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 25/6/1946أد تاريخ /1526والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  :غايتها
 االعمال الخيرية .1

 الجة الطبية والدواء الالزم حسب امكانيات الجمعيةاالهتمام بالمرضى المحتاجين ومساعدتهم على تأمين المع .2

 االهتمام باأليتام والمعوزين من أبناء العائلة .3

 القيام بالنشاطات الثقافية واالجتماعية لجميع ابناء العائلة وخاصة الفتيان والفتيات .4

 تشجيع المهن واألشغال اليدوية والصناعات الريفية .5

 ا لتقوية الصالت االجتماعية بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربينتأمين سبل التواصل على اختالف أنواعه .6

    لدفن والحرص على استمراريتهااتقديم المساعدة عند الوفاة وتفعيل قائمة  .7
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
  يريةاألعمال الخ .1

  

: للجمعية المسماة 12/10/1993أد، تاريخ /382 لبيان العلم والخبر رقم 531 تعديل رقم -2
   »جمعية رفيد«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية رفيد«  الجمعية المسماةاسم ومركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  12/10/2013أد تاريخ /382

  :كل التاليوأصبح على الش

  » تفكر-التميز للفكر والفن« :هااسم
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  »جمعية رفيد«: بدالً من
   الطابق األول-  بناية سنو-2380/11 العقار رقم -)البستاني( شارع الجامعة العربية-بيروت: مركزها
   مقابل المستشفى الحكومي- ملك جابر- مدينة النبطية:بدال من

  

:  للجمعية المسماة25/2/2012أد، تاريخ /316م لبيان العلم والخبر رق 2404 تعديل رقم -3
  »المجلس الوطني للعلم اللبناني«

الحائزة على بيان العلم » المجلس الوطني للعلم اللبناني« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  25/2/2012أد تاريخ /316والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
 - الطابق الثاني-8 القسم رقم -1175 العقار رقم -Hilton Habtour قرب فندق -  شارع شارل الحلو-سن الفيل: هامركز

  قضاء المتن

   قضاء المتن- الطابق الثاني- بناية جيمكو-  مستديرة المكلس-14 القسم رقم -2190 العقار رقم -سن الفيل :بدالً من
  

أد /16 وتعديليه برقم 4/9/1969أد، تاريخ /498قم  لبيان العلم والخبر ر43  تعديل رقم- 4
الجمعية اإلسالمية «: للجمعية المسماة 23/2/1988أد تاريخ /52 ورقم 12/2/1983تاريخ 

  »للتخصص والتوجيه العلمي

لحائزة ا» الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
أد تاريخ /52 ورقم 12/2/1983أد تاريخ /16وتعديليه برقم 4/9/1969أد تاريخ /498على بيان العلم والخبر رقم 

23/2/1988 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »جمعية التخصص والتوجيه العلمي«: اسمها
  » االسالمية للتخصص والتوجيه العلميجمعيةال«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة4/10/2012أد، تاريخ /1780 العلم والخبر رقم  لبيان52  تعديل رقم- 5
  »عائلة المعاق واليتيم«

الحائزة على بيان العلم والخبر » عائلة المعاق واليتيم« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  4/10/2012أد تاريخ /1780رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء كسروان-  الطابق األرضي- ملك عبدو وديع حبيب-1340 العقار رقم - حي الحريق-الكفور: هاكزرم

   قضاء كسروان- الطابق الثالث- ملك انطوان الفرد شامي-58 القسم رقم -3017 العقار رقم -غزير: بدالً من
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: ة المسماة للجمعي20/3/2013أد، تاريخ /452 لبيان العلم والخبر رقم 73  تعديل رقم-6
  »الفرح اإلعالمية اإلجتماعيةجمعية «

الحائزة على بيان » جمعية الفرح اإلعالمية اإلجتماعية« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  20/3/2013أد تاريخ /452العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : هاغايت
راتيجية لتنفيذ البرامج اإلجتماعية واإلقتصادية من خالل إقامة النشاطات اإلجتماعية المساهمة في وضع إست .1

 والتربوية واإلعالمية الهادفة

 التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية من هيئات  الى تحقيقالمساهمة في تشجيع ودعم ومساعدة كافة الجهات الرامية .2
ي تمييز بين المستفيدين من ألمدني في جنوب لبنان دون وإدارات محلية ومواطنين وعمال ومؤسسات المجتمع ا

 جميع األنشطة، على أن تقدم الجمعية المساعدة التقنية والدعم المالي في حال توفرها

تياجات المحلية واإلجتماعية ة، وفقاً لإلحالمساهمة في كافة النشاطات الرامية الى بلورة الموارد البشرية المحلي .3
  واإلقتصادية

  : بدالً من
  إقامة النشاطات الثقافية واإلجتماعية والمساهمة في البرامج التربوية واإلعالمية .1

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

  .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت
 lb.org.crtda@infoء إرسال أي تعليق إلىالرجا

 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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