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     ٢٠١٣ آذار/١١٣العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  بحسب منظمة العمل الدولية% ٨،٨المشاركة في القوى العاملة في لبنان والبطالة % ٤٦ •

 ةدعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي لتعزيز الصادرات الغذائيمشروع  •

 غرفة التجارة تطلق صندوق لتمويل وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •

  مليون دوالر من البنك الدولي لتمويل االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة٣٠و....  •

  "يونيدو"البرنامج الوطني للتعاون بين وزارة الصناعة و •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  ٢٠١٢ات جبل عامل االنمائية للعام انجازات اتحاد بلد •

  ٢٠١٣االنجازات االنمائية لبلدية بزبينا العكارية والخطة المستقبلية للعام  •

  " بلدي" مليون دوالر من وكالة التنمية االميركية لدعم مشروع ٢٧ •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 ل في لبنانخفض معدل وفيات االمهات واالطفا: وزير الصحة •

  ٢٠١٣حول حقوق االنسان للعام " هيومن رايتس ووتش"اطالق تقرير  •

  عاماً لبنانياً لحقوق االشخاص ذوي االعاقة٢٠١٣اعالن  •

 ٢٢٠/٢٠٠٠لتطبيق القانون " البيئة المؤهلة"وتوصيات لجنة ...  •

 مذكرة تفاهم بين االمن العام وكاريتاس لرفع مستوى التعامل مع االجانب  •

 لنساء اللبنانيات في المراكز القيادية العماليةحصة ا% ٢ •
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  في التربية والشباب
 مشروع نموذجي لمدارس رسمية دامجة للمعوقين ودليل الصعوبات التعلمية  •

   غرفة تعليمية لدعم المتفوقين دراسيا٢٠٠ً •

 والشؤون االجتماعية لرسم السياسات االجتماعية العامة " اللبنانية"مذكرة تعاون بين  •

 ز التربوي للبحوث ومشروع سالمة االطفال على االنترنتالمرك •

 مذكرة تفاهم بين االقتصاد وجامعة الكسليك لتطوير جودة الصناعة •

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

  مساعدات اجنبية لمؤسسات رسمية •

 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية  •

  مساعدات لوزارة الدفاع •

 ر الفتوى االسالميةولدا...  •

  هيئات اهلية ورسمية ٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

 مساعدات اهلية اجتماعية لجهات محلية  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 

��#�ت 
)�' ا��زراء 
 تنميـة •

 بنى تحتية/ تنميـة •

 تنمية زراعيـة •

 تنمية صناعية •

  بيئـة •

 حقوق/اجتماعيات •

 ونسج/ حقوق •

 مدمنين/ حقوق •

 تربية وتعليم •

 اغاثـة •

 جمعيات أجنبية •
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 ����ط,+� "�* و(, ٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ شباطر شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ شباط شهر للعلم والخبر سحب •

  

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

   لية والقطاعيةكفي التنمية ال

  بحسب منظمة العمل الدولية% ٨،٨المشاركة في القوى العاملة في لبنان والبطالة % ٤٦ •
 في القوى العاملة في لبنان  السكان إلى أن نسبة مشاركة بحسب النشرة االسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسلفتت منظمة العمل الدولية

، %٢٢,٥  تبلغ، فيما نسبة مشاركة اإلناث%٧٠,٨ تبلغ كور في هذه القوى  نسبة مشاركة الذان، و٢٠١٠  العامفي% ٤٥,٧بلغت 
في موازاة  .) لالناث%٢٨,٦و للذكور% ٨٦(% ٥٦,٥ ، الىالتالمذة، اذا ما استثنينا  نسبة المشاركة في القوى العاملةبينما ترتفع

  . ) لالناث%١٧,٦و  للذكور،%٤١( ٢٠١٠في % ٢٩,٤ نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملة بلغتذلك، 
%) ١٠,٢(، توزعت بين االناث ٢٠١٠عام % ٨،٨في المقابل، اشارت منظمة العمل الدولية الى ان البطالة في لبنان بلغت 

 ١١ولكن هذه االرقام، تقابلها نسب اعلى اصدرها البنك الدولي في دراسة البطالة في لبنان والذي قدرها ما بين %). ٨,٣(والذكور 
رى البعض ان دراسة البنك الدولي قد تكون اقرب الى الواقع النها استندت الى احصاء ميداني اخذ في االعتبار من ، فيما ي%١٢و

  . اسرة٢٠٠٠هم في عمر العمل ضمن عينة مؤلفة من 
د ارتفعت ويفيد الخبير االقتصادي الدكتور كمال حمدان، الذي شارك في اعداد هذه الدراسة، ان معدالت البطالة يمكن ان تكون ق

  .، بدليل ان ثلث ابناء الطبقة الوسطى هاجر لبنان لتأمين مستقبل الئق٢٠١٢ و٢٠١١مع تراجع معدل النمو عامي 
 دولة ١٨وتبين ارقام الدراسة التي اوردتها النشرة االسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، ان البطالة في لبنان هي التاسعة االعلى بين 

  .لالناث% ٢٢,٧بين الذكور و% ٢٣,٤ين الشباب، وب% ٢٣,٢عربية، وهي قد بلغت 
استناداً الى مؤشرات احصائية عن الذين سرحوا من العمل والى % ٢٠من جهة اخرى، يقدر االتحاد العمالي مستوى البطالة بنحو 

لعام، غسان المؤشرات الدولية، خصوصاً بعد ضمور فرص العمل في دول الخليج، ووفقا لما صرح به رئيس االتحاد العمالي ا
  %. ٤٠غصن، الذي اكد ان البطالة بين صفوف الشباب وخصوصاً خريجي الجامعات الجدد، قد ناهزت الـ 

 

  دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي لتعزيز الصادرات الغذائيةمشروع  •
نية للدستور الغذائي دعم اللجنة الوط: " تحت عنوان المشروع الوطني عمل حولأطلق وزير الزراعة حسين الحاج حسن ورشة

 لمدة سنتين، ان يحقق Codex للـ  االقليمية لبنان في ظل رئاسته يتمكنأن، آمالً خاللها "ونقطة االتصال مع الدستور الغذائي
 ومشاركة لبنان في داخل لبنان التسويق، رفع مستوى التنسيق  جهودتقدما بارزا في مجال البحث العلمي، رسم السياسات، تطوير

  : مجموعة من التوصيات أبرزهاوفي هذا الموضوع، قدم الحاج حسن. سياسات الخارجيةوضع ال
 حول المنتجات الغذائية المحلية Codex األدنى في عمليات التصويت داخل تعزيز التواصل مع الدول العربية ودول الشرق -

  .والعالمية
بشكل مشترك، والتنسيق بين المختبرات واالدارات الرسمية العلمية  تعزيز البحث العلمي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث -

إلكترونية  والجامعات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والقطاع الخاص في لبنان، وإنشاء مكتبة والوزارات والمؤسسات
  .منها مشتركة لجميع الجهات المعنية لجمع األبحاث العلمية ونشرها واإلفادة
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ومنظمة الصحة العالمية لمصلحة سالمة وصحة " الفاو"، منظمة عالمية نشأت نتيجة التعاون بين Codexتجدر اإلشارة إلى أن 
من ثقل في   Codex تبرز فوائد المشروع لما لـ ، من هنا. التجارة العالميةسيرالغذاء، وهي تعمل لضبط المعايير الصحية التي ت

ي الدولي للمواد الغذائية، ال سيما أن لبنان ينتمي إلى منطقة من العالم تواجه  التسويق العالمي واإلقليمي، وفي التبادل التجاريمجال
  . صعيد العالميال  هذاصعوبات في تعزيز مكانتها على

  

  غرفة التجارة تطلق صندوق لتمويل وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •
 في مؤتمر صحافي مشترك مع حاكم مصرف لبنان ، محمد شقير"اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان"أطلق رئيس 

ويشكّل الصندوق الذي . وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور رياض سالمة، أول صندوق من نوعه في لبنان لتحفيز
، معلناً عن  شبكة متوسطية النشاء ودعم مؤسسات حديثة عاملة في مجال االبداع واالبتكارحلقة جديدة في"  لبنانفارو" يحمل اسم

  .فنية استقبال طلبات الحصول على التمويل والمساعدة ال اجراءاتلصندوق بما فيهاقيام ا المراحل التحضيرية لكافةجاز ان
 من اجل تمويل التكاليف التي  قروضاً ماليةبمنحها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعةتطوير عملإلى يهدف هذا الصندوق 
 كما سيوفر ،والتنمية  للبحثالموارد المالية ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تفتقر كلياً إلى خاصة اقاتها،تحتاج إليها لتنمية ط

   .األعمال  خططالمشورة الفنية العداد "فارو"صندوق 
فة وأوضح شقير أن لبنان هو أول بلد يشارك في هذا المشروع بعد فرنسا التي أطلقته في خدمة المتوسط، مشيرا الى ان غر

 نموذجا للشراكة بين القطاعين "فارو"يبقى صندوق : " واضاف شقير قائالً." لبنانفارو"بيروت وجبل لبنان ستكون مركزاً لصندوق 
مشروع   فكرة أوصاحبكل لبناني " ، داعياً"العام والخاص وللتعاون الوثيق بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والناشئة

 بمركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان للحصول ، لالتصالرغبة بالتعاون مع مؤسسات في الخارجطموح ومفيد ولديه ال
كهبة ستضاف  الف دوالر، ٤٠٠  عن تأمين مبلغ شقيركشف ،واخيراً ." من الفارولالستفادةعلى كل المعلومات التي بحاجة إليها 

  . ي حصل عليها الصندوق من االتحاد االوروب مليون دوالرالى
   

   مليون دوالر من البنك الدولي لتمويل االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة٣٠و....  •
 يوفر بموجبها البنك الدولي اتفاقية" كفاالت"وقّعت وزارة المال وادارة الشرق االوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ومؤسسة 

  مؤسسة االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خاللطويرت مليون دوالر لتنفيذ برنامج ل٣٠ بقيمة للبنان قرضاً
في هذا و .القابلة للحياة مالياًوستثمار المبكر في مؤسسات االبتكار القائمة والمستحدثة اال لزيادة  الجديديهدف المشروع". كفاالت"

، مبتكرة افكار واستراتيجيات ودراسات وخطط عمل  لدعم تطوير المشاريع التي تتأهل، وذلك هبات الى، يقدم المشروعاإلطار
  . المطلوبةإضافة إلى تمويل االستثمارات

خلق فرص عمل ويهدف الى  بين البنك الدولي ولبنان،  المشتركوتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون
 صغيرة ومتوسطة بما يؤدي الى انشاء مؤسسات مستدامة، خفض نسبة البطالة، خصوصا في صفوف المتخرجين من الجامعات،

   . بدورها في تنمية االقتصاد اللبنانيالحجم تساهم
 

  "يونيدو"البرنامج الوطني للتعاون بين وزارة الصناعة و •
ة اتفاق وثيق خالد المقود،" يونيدو"والممثل االقليمي لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية  فريج صابونجيان وقّع وزير الصناعة

 والذي يكرس الشراكة الطويلة االجل القائمة ٢٠١٤عام  البرنامج الوطني للتعاون بين المنظمة ولبنان للفترة الممتدة حتىب خاصة
 بناء القدرات المحلية، ونقل الخبرات، وحسن ،شاملة  إستراتيجيةوالذي يتوخى فيبين اليونيدو والقطاعين العام والخاص في لبنان، 

  . تنافسية في القطاع الصناعيال  اعلى مستوى منواالدارية لتحقيق جهات واألدوات التقنيةتطبيق التو
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المؤسسات، تحسين اداء المؤسسات، بناء  االدارة الصناعية وبناء: عناوين هي ان البرنامج سيتناول أربعة وكشف ممثل يونيدو عن
  مليون يورو في البرنامج٢١تبلغ قيمته  جديد  فرعيبرنامجادخال عن  ، معلناً بالمناسبةوالطاقة القدرات التجارية وادارة البيئة

الصناعات تطوير االبداع،   توفير قروض مرنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في حقول الىهدفوياالساسي 
  .الخضراء، والتطوير الصناعي

  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 

  ٢٠١٢مل االنمائية للعام انجازات اتحاد بلدات جبل عا •
استكماال إلنجازاته السابقة ، "بتعاونكم سنواصل" تحت شعار خطته الخدماتية اإلنمائية للعام الحالي" اتحاد بلديات جبل عامل"اطلق 

ر  نشاطاً، خالل األشه٥٥٠ من تنفيذ نحو اظهرت خطة االتحاد انه تمكنو.  العضوة في االتحاد عشرةةبلدات الستالالتي غطت 
أن واوضح رئيس االتحاد الحاج علي الزين . واإلنمائية، والتربوية، والبيئية  وتوزعت على مختلف المجاالت الزراعية،،الماضية

مبناه الجديد،  لالنتقال إلىوهو يستعد  ذوي اختصاص أكفاء،  منمخططه التوجيهي اإلستراتيجي، بمساعدة وإشراف االتحاد وضع
  المليون دوالر أميركي، تصرف علىتقدر بنحوالسنوية   مليون ليرة، علما أن ميزانية االتحاد٧٠٠و  نحة تشييدهكلفتالذي بلغت 
  : فجاءت كالتالي٢٠١٢اما ابرز انجازات االتحاد لعام .  قضايا إنمائيةعدة عناوين

  :على الصعيد الصحي -
ما، عبر إقامة ندوات عدة ألقت الضوء على مخاطره  حيزا مهاً لهذا المجالخصصمالمنطقة،  ساهم االتحاد في محاربة اإلدمان في

أجريت كما  و، المزمنة منها للمحتاجينصوصاًخ  نشاطات وندوات صحية دورية، شملت تأمين أدوية نظمكذلك. مكافحته وكيفية
   .ةومواطن/  مواطنا٣٣٦٥ لـ  في اإلسعافات األولية تدريبية دورات ونظمتكشوفات صحية دورية على طالب المدارس، 

  :على الصعيد التربوي -
  متابعة جرى كما، ومساعدتهم على العملاألهل ومدراء المدارس، بهدف حث الطالب نظمت لقاءات تربوية تنسيقية مع مجالس

 الورش التدريبية وقد نظّمت في هذا المجال عدد من .التفتيش التربويمع  واالمور التربوية مع المسؤولين الرسميين في المنطقة
للطالب الجامعيين، استفاد  م االتحاد منحا متفاوتةقد، فيما إضافة إلى دورات تقوية لطالب الشهادات الرسمية لمين والطالب،للمع

  . طالب وطالبة١٢٠٠منها نحو 
  :على صعيد التأهيل المهني -

 محو األمية، وصناعة الفوبيجو،  توزعت بين التدريبية التيدوراتال منظماً عدداً منالمرأة العاملة،  كما اهتم االتحاد بوضع
التدفئة والتبريد  في اختصاصاتمهنية  دورات  ايضاًوأقام.  مواطنة٥٢٠والتصنيع الغذائي والحلوى، استفادت منها  والخياطة،

  . شابا وشابة١٢٠  منهاالمستفيدين  أجهزة الخلوي، بلغ مجموعوصيانةوالكهرباء المنزلية والكومبيوتر، 
  :اعيعلى الصعيد الزر -

صوصاً  األمراض خوحمايتها منوتقليم وعصر الزيتون، والعناية بتلك الشجرة  أقيمت ندوات زراعية وإرشادية، حول قطاف
 وقد تم . منها شتول وشبكة ريصحاب كل بلدة، قدمت ال١١ حقل زعتر موزع على ٣٩تم إنشاء  كما.  عين الطاووسمرض

 حملة نفذتكما . عائالت المنطقة ة زراعية وتجارية هامة، ومصدر رزق لعدد كبير من تعد ركيز اهتماماً مميزاً، فهي التبغايالء
 ، والعمل جار استحداث حدائق عامة، وبرك لتجميع المياهكما تمشجرة،  ١٨٠٠٠تشجير واسعة، فزرع عند الطرق الرئيسية نحو 

  .شجرة التين  زراعةإلحياء
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  :على صعيد الثروة الحيوانية -
كما . بيطريين لالطالع على أوضاع الحيوانات، وتقديم النصح واإلرشاد لمقتنيها ميدانية مع أطباءالجوالت دداً من النظم االتحاد ع

اضافةً الى حرص االتحاد على نظافة المالحم من أجل سالمة الغذاء، بينما  ،لتصنيع منتجات الحليب دوراتتم تنفيذ عدد من ال
  .ضعلى تفعيل تربية الدجاج البيا العمل

  : على صعيد البنى التحتية -
مكتبة وتجهيز مدارس عدة، ب فقام حد االنعدام، تابع االتحاد توجهه اليجاد مصادر بديلة للطاقة حيث ان تزويد المنطقة بالكهرباء بلغ

  .ليمد بعض الشبكات للتعويض عن النقص الحاوباإلنارة على الطاقة الشمسية، كما تم شراء مولدات كهربائية،  الطيبة
 

  ٢٠١٣االنجازات االنمائية لبلدية بزبينا العكارية والخطة المستقبلية للعام  •
  االوضاع من رغم، موكداً على انه وبال٢٠١٢عرض ميالد انطون، رئيس بلدية بزبينا العكارية، جردة بانجازات البلدية في 

  :، ومن ابرزهاحيوية خالل السنوات الماضية ع مشاري، تمكنت البلدية من انجاز وضعف الموارد المالية الصعبةاالقتصادية
 : على صعيد البنى التحتية -

 ،وزارة االشغال  امتار بالتعاون مع٨ متراً وعرض ٢٧٥٠وتعبيد الطريق الرئيسية للبلدة بطول  توسيع وتأهيل مشروعيعتبر 
 انشاء جدران دعم على جانبي الطريق بدعم من  كما تم الماضي ، العاما خالل تم تنفيذهبين المشاريع التياالبرز واالكثر حيوية 

واكساء اقنية الري وتصريف المياه الشتوية  كذلك تنفيذ مشروع انشاءو ، مليون ليرة٧٠ قداربلديات الجومة الذي ساهم بم اتحاد
  .على جانبي الطريق

  بكلفة اجمالية وذلك مترا٢٦٠ لغ طولهالذي ب "وادي الدير عريض التليجة"وعملت البلدية على انشاء جدران حماية وتوسيع طريق 
 ٥٠ بثمن صهريج تم شراءكذلك . البلدية عبر المشاريع االنمائية لوزارة الداخلية والبلديات  مليون ليرة لبنانية ممولة من٢٠٠ بلغت

 في تأمين والمساهمة ،جوفيةعلى المياه ال  لشفط المياه المبتذلة من الحفر الصحية التي باتت تشكل خطراً كبيراًمليون ليرة لبنانية
الشركات  مشكلة النفايات المنزلية عبر التعاقد مع احدىوفي هذا المجال أيضاً، تمت معالجة . اهالي البلدة مياه الشرب والري لعموم

  .بلديات الجومة  تامة من اتحاد ماليةالخاصة التي تقوم بجمع ومعالجة النفايات وبمساهمة
  :على الصعيد التربوي -

البلدية ايضا ببدالت ، وتبرعت  الف دوالر اميركي٢٠المستحدثة على نفقة البلدية بقيمة  تجهيز قسم من الثانوية الرسميةتم 
 كما ، بالتعاون مع احد ابناء البلدة الخيرين لهمالمدرسية تأمين الكتبو ، تلميذاً من عداد تالمذة الثانوية٩٠ ـالسنة ل التسجيل لهذه

  . البلدة الرسمية والروضةوياً دعماً لكل من تكميليةتقدم سنان البلدية 
  :على الصعيدين الصحي واالجتماعي -
توزيع االدوية لألمراض المزمنة والمساعدات االجتماعية على ب كما تقوم تحديد فئة الدم لكل اهالي بزبينا، على عملت البلدية 

  .االسر الفقيرة
  : رئيس البلدية كاآلتيصهاالمقبلة فلخّ النجازها في المرحلة اما المشاريع المستقبلية التي تسعى البلدية

الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا ووزارة   العمل على تكملة انشاء وتجهيز القاعة الرياضية المقفلة، بالتعاون مع النادي-
  . لهذه القاعةيةاسان الرئيس عصام فارس سبق له ان ساهم بوضع اللبنات االس الرياضة، الفتاً الىوالشباب 

لمشروع تجمع المدارس، وقد تم اخذ االذن من  انشاء حديقة عامة مع مالعب لالوالد على قطعة ارض سبق ان قدمها االهالي -
  .العقار كحديقة عامة وزارة التربية الستخدام هذا
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 المزروعات في مواسم الجفاف ولتزويد في ري انشاء بركة لجمع مياه االمطار من اعالي منطقة بزبينا وتخزينها لالفادة منها -
المشروع   بهذاخاصة الى ان الدراسات ال رئيس البلديةولفت. لمساهمة في اطفاء الحرائقلرية كالعس سيارات االطفاء والطوافات

  .في تمويل انجاز هذا المشروع ته الى االتحاد االوروبي، على امل مساهمرفعهاانجزت وتم 
في محيط وادي الدير االثري ولتغذية محطات   تقعئية لتأمين التيار الكهربائي ألحياء جديدة في البلدةانشاء محطة تحويل كهربا -

  .المنطقة، والتي تؤمن مياه الشرب والري لالهالي ضخ البئر االرتوازي في
 وقد تم تكليف جهاز .البلدية الى تنفيذها انجاز مشروع الصرف الصحي الهاجس االول وفي صدارة المشاريع التي تسعى يبقى -

 على على ان يتم عرض الملف الخاص بهذا المشروععالية الجودة ولتحديد التكاليف  خاص لدراسة المشروع وفق مواصفات
التي قد تسببها الحفر  طالب مجلس االنماء واالعمار االهتمام الجدي بهذا الموضوع درءاً لألخطار، بينما الجهات الممولة بعض

  . بلدة وقرية عكارية١٠٠الشرب عبر محطة العيون لنحو  رة الجوفية التي منها يتم ضخ مياهالصحية على البحي
 مستديرة عند المدخل الغربي للبلدة التي تشكل مفترق طرق لعدد من البلدات  يجري العمل النشاءمشاريع العامة،على صعيد ال -

  .والقرى العكارية المجاورة
السكاني   جديدة تراعي حالة النموآفاقالطرق الفرعية الداخلية، بما يسمح بفتح  بيد عدد منمشاريع لتوسيع وتأهيل وتع اعداد -

  .والعمراني
لدى الجهات المختصة في   تبذل ثمة مساعٍه انطون الى ان ميالد لفت،على الصعيد البيئي وحماية الثروة الحرجية اخيراً و-

موضع يوضع  قانون ملزم  استصدارمحمية بزبينا، الى انشاءب لمبدئي القاضي اقراربال لدفعوزارات الزراعة والبيئة والداخلية ل
الشرق  الغنية بغطائها الحرجي في منطقة وخصوصاً ان النطاق الجغرافي لبلدة بزبينا يعتبر من ابرز المواقع الطبيعية التنفيذ،

بلدة ال مساحة  اجمالييوزي ثلث  االراضي اي ما هكتار من٢٠٠ بحدود جدر االشارة الى ان مساحة محمية بزبينا تقدر وت.االوسط
  . هكتاراً ٥٩١ التي تبلغ

  

  " بلدي" مليون دوالر من وكالة التنمية االميركية لدعم مشروع ٢٧ •
 للتقدميشكل فرصة لجميع المواطنين والبلديات والمجتمعات األهلية الذي " بلدي"اطلقت الوكالة االميركية للتنمية الدولية برنامج 

 سنوات ٥ يرمي هذا البرنامج الجديد الذي يمتد.  مشاريع معدة لتلبية احتياجات المواطنين وانماء القرى والبلدات لتمويلتطلباب
تحسين مستوى الخدمات ، الى تفعيل الحوكمة المحلية في االقضية، كما يهدف الى مليون دوالر اميركي ٢٧ الى قيمتهوتصل 

  قيمةصل ت.اسع النطاقوبيئة على نحو مستدام والتحقيق نمو اقتصادي وحماية ويمي للقضاء، العامة على المستويين المحلي واإلقل
 طلبات تتلقى الوكالة سنوياً ألف دوالر اميركي للمشروع الواحد كحد اقصى، على ان ٢٥٠الى " بلدي" برنامج  الذي يقدمهدعمال

، الحصول على جميع المعلوماتمن ن المواطنين والبلديات يتمكلنية  المناطق اللبناكافة على موزعاً  مكتبا١٢ً من خالل ،المشاريع
ن مراجعة الموقع /للمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكنكم. ٢٠١٣نيسان  ٣  تنتهي فيلتقديم الطلباتعلماً ان المهلة النهائية 

  org.lebanon-baladi.www: االلكتروني التالي
  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

  خفض معدل وفيات االمهات واالطفال في لبنان: وزير الصحة •
كذلك  لكل مائة الف والدة حية، ٢٣وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن لبنان استطاع خفض معدل وفيات األمهات الى اعلن 

  .  التزام لبنان بإنشاء المرصد الوطني للوفياتلمناسبة با في األلف، مؤكدا١١وفيات األطفال إلى 
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في منطقة شرق المتوسط، " واألطفال الرفيع المستوى حول إنقاذ حياة األمهات" خالل االجتماع تلك االحصاءاتجاء االعالن عن 
  .  انعقد في دبيالذي دعت اليه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان، والذي

 والمتعلقين منطقة الشرق االوسط من االلتزام المحدد ل٥ و٤ رقم هدفين البلوغأن لبنان إستطاع   االجتماع ذلكوافاد خليل خالل
 تفعيل عمل : وابرزهماسياقال التي اتخذت في هذاعن الخطوات  بالحد من وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات، كما أعلن

 مرحلة ما بعد خالل أساسيا منه وذلك على مستوى متابعة أوضاع الحوامل واألولية لجهة جعل قضية المرأة جزءاًالرعاية الصحية 
تطور العمل في البرنامج الوطني لرعاية صحة المرأة الحامل كذلك، عرض خليل مسار  .تنظيم األسرةمتابعة برامج و, الوالدة

انجاز البروتوكول الطبي لمرحلة الحمل، : وعية واستكمال العمل في المسائل التالية زيادة التاهمية على ، مشدداًومولودها الجديد
 . تحديث السجل الصحي للمولود الجديدواعتماد السجل الصحي للمرأة الحامل، انتاج ملف صحي لألطباء لمتابعة المرأة الحامل، 

 

  ٢٠١٣حول حقوق االنسان للعام " هيومن رايتس ووتش"اطالق تقرير  •
خالله تقييمها لوضع حقوق اإلنسان خالل من عرضت  التي ٢٠١٣تقريرها العالمي لعام " هيومن رايتس ووتش"ت منظمة أطلق

والى تحديات النتهاكات واال  استمرار لبنان مشيراً الى المنظمة الوضع فيتناول تقريرقد و.  بلدا٩٠ًالعام الماضي في أكثر من 
حماية الوافدين لتعزيز حقوق المرأة، ولللحد من االنتهاكات أثناء االعتقال واالحتجاز، وفي تنفيذ اإلصالحات المطلوبة اخفاقه 

  .والالجئين
، تحدث نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق االوسط في المنظمة، نديم حوري، عن حاالت التعذيب وسوء خالل عرضه للتقريرو
 األحوال الشخصية وقانون الجنسية وإجراءات انظمةلتمييز ضد المرأة في ااستمرار  و،معاملة من قبل األجهزة األمنية اللبنانيةال

مشاريع قوانين عدة ال : "واضاف حوري قائالً. من العنف األسري قانون لحماية النساء غيابوعن الطالق وحضانة األطفال، 
نسية ألسرتها، حماية النساء من العنف  بحق المرأة في إعطاء الجمتعلقة التلكتزال مرمية في أدراج مجلس النواب مركزاً على 

  . إنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراًواألسري، 
  

   عاماً لبنانياً لحقوق االشخاص ذوي االعاقة٢٠١٣اعالن  •
المراجعة النقدية "تقرير  إطالق خالل وذلك ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل اًأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العام الجاري عام

وقد اكد ميقاتي بالمناسبة ان هذا القانون الخاص . "اتحاد المقعدين اللبنانيين"ي أعده ذ، ال"٢٢٠/٢٠٠٠لتشريع والتطبيق للقانون في ا
قناع البلديات والمؤسسات العامة يوفر مرتكزاً قانونياً ال كما تنفيذه،قوة رمزية تدعم مشروعية المطالبة ببحقوق المعوقين يشكل 

مما ال شك فيه، أن إعالن حكومتنا التزامها بالقانون : "واضاف ميقاتي قائال .لمواطنين كافة على ضرورة تنفيذهوالقطاع الخاص وا
استراتيجية لفضح المخالفات ووضع حد كواستعدادها لتنفيذ بنوده انما يعزز هذه القوة الرمزية خاصة في حال اعتماد المقاضاة 

   ".لها
  

  ٢٢٠/٢٠٠٠لتطبيق القانون " لةالبيئة المؤه"وتوصيات لجنة ...  •
اطالع   المتعلّق بحقوق المعوقين، وبعد٢٢٠/٢٠٠٠ وتطبيقاً لمواد القانون "الشخص المعوق التكتل الوطني لحقوق"في إطار عمل 

يم البيئة المؤهلة والتصم"ورقة عمل لجنة  أعضاء مكتب تنسيق التكتل وممثلي التكتل في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين على
  : قرر اعضاء التكتل ما يلي، ومناقشة ما تقدم فيها ،"الشامل

 وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور تشكيل لجنة من المهندسين تابعة للتنظيم المدني لدرس حالة المباني من الطلب -
  . تلك المباني التي تؤدي الى تأهيلالرسمية واصدار المخططات
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يعاز لمؤسسات االعالم المرئي، باستخدام لغة االشارة خالل نشرات االخبار، والتمني على وزارة  وزارة االعالم االمنالطلب  -
  . مجاناً او بتكلفة زهيدة٣Gخدمة الـ  االتصاالت لمنح الصم  الشركات العاملة في قطاعالعمل معاالتصاالت 

 وتستوحي من االعاقات كلها سلط الضوء علىهية تخلص المجتمعون الى ضرورة اعداد سلسلة افالم وثائقية واعالنات توجيكذلك 
  ".كل البلد لكل الناس"شعار 

  

  مذكرة تفاهم بين االمن العام وكاريتاس لرفع مستوى التعامل مع االجانب  •
 "مذكرة تفاهم مشتركة" سيمون فضول، االب"  لبنان-كاريتاس "وقّع المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبرهيم ورئيس رابطة 

وال سيما رفع مستوى التعامل مع األجانب في افضل  المستويات على مختلف  التعاون بين الطرفين كل اشكال تعزيز الىهدفت
  .الظروف
 بتنظيم دورات تدريب للضباط والمفتشين والمأمورين في المديرية العامة كاريتاس المذكرة في ابرز بنودها قيام  هذهوتضمنت

 المجاالت، مثل االستقبال والتوجيه في الدوائر كافةتطوير قدراتهم ومعارفهم في لتعامل مع االجانب و كيفية الحوللالمن العام 
  .التعامل مع الموقوفين ومعالجة الحاالت الطارئةسبل  ، كيفية اجراء التحقيقات،اإلقليمية ومراكز االمن العام الداخلية والحدودية

  

  يادية العماليةحصة النساء اللبنانيات في المراكز الق% ٢ •
المرأة والنقابات العمالية في "اشار االتحاد العمالي العام في ورقة قدمها خالل ورشة عمل اقليمية للنقابيات العربيات تحت عنوان 

 عددان  في المئة، و١٠تعدى ي ال هيئة النقابيةمشاركة النساء في ال، الى ان حجم "العمل الالئق من خالل التنظيم: الدول العربية
   .ن الفعلي في القطاع االقتصادي طبقاً لتواجده فقط وذلك في المئة٥ و ٢تراوح بين ي ،النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية

  

  في التربية والشباب

  مشروع نموذجي لمدارس رسمية دامجة للمعوقين ودليل الصعوبات التعلمية  •
 ةالتعلميدليل الصعوبات "و" نموذج مدارس رسمية دامجة "يمشروعأطلق وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب 

إطار سياسة تأتي هذه الخطوة الجديدة، بحسب المدير العام للتربية فادي يرق، في . "واالضطرابات النفسية الشائعة في المدارس
  .٢٢٠/٢٠٠٢  رقمقانون المعوقينل يذاّوتنفالدولة الرامية إلى إرساء ثقافة المساواة والحقوق والواجبات والعدالة اإلجتماعية 

،  تنفيذ المشروعرئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم بإسم جمعيته التي تشارك مع المركز التربوي فيوبالمناسبة، اشار 
ات  تبني مبادئ تربوية وتطبيق سياس:لعمل معها على عدة محاور أهمهال ست مدارس رسمية نموذجية يقضي بانتقاء هإلى أن
  . يجاد بيئة مدرسية داعمةإلتعزيز الشراكة مع المجتمع األهلي، تكييف المناهج وتعزيز الجهاز البشري  للمعوقين، دامجة

مشروع دليل الصعوبات التعلمية في المدارس، ل  االعدادالدكتور جان فياض بإسم جمعية إدراك التي ساعدت فيمن جهته، تحدث 
مضيفاً ان  ، في الروضات والحلقة األولى والثانية من مرحلة التعليم األساسي العاملين األساتذة سيوضع بمتناولقائالً ان الدليل

وكيفية التعامل معها في شكل مبسط ة /التي يعانيها المعوقيحتوي على توصيف وحلول ألهم الصعوبات النفسية والتعلمية الدليل 
  .وعلى أسس علمية ثابتة ومتينة

 المركز التربوي في إطار تطبيق ة التي سيقدم عليهاجديدالخطوات الكز التربوي الدكتورة ليلى فياض دت رئيسة المرعدكذلك، 
  : ومنهامندرجات الخطة الوطنية للدمج

  الحكومة االيطاليةالتي تدعمها GVCإبرام اتفاقية تعاون مع جمعية الشبيبة للمكفوفين بدعم من منظمة التطوع المدني االيطالية  -
  . مالياً
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  . أنواع اإلعاقات والصعوبات وذلك بهدف رصد)ابتدائية متوسطة وثانوية(مدرسة رسمية  ١٢٨٢ لـ إجراء مسح إحصائي -
  .استحداث قسم جديد للتربية المختصة في المركز -
 في تأمين كلفة ساهمالذي ) IDRAAC(إعداد دليل للصعوبات التعلمية بالتعاون مع مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي  -

  .من الوكالة األميركية للتنمية الدوليةمالي تنفيذ هذا الدليل بدعم 
  

   غرفة تعليمية لدعم المتفوقين دراسيا٢٠٠ً •
 غرفة دعم ٢٠٠يرمي الى انشاء تعاون لل بروتوكوالً" كليس"المركز اللبناني للتعليم المختص و ت وزارة التربية والتعليم العاليوقّع

.  المركز استمرارية عملتكفل بتأمينمؤسسة عائلة ريمون دبانة التي ت سنوات وبتمويل من ١٠ارس الرسمية خالل جديدة في المد
 المدارس الرسمية في مرحلة التعليم األساسي الذين يتمتعون بذكاء توفير الدعم التعليمي لتالمذة الى  المذكوريهدف المشروع

 وذلك من خالل الدراسة في، )اللغات والرياضيات(ت تعلمية في المواد االساسية طبيعي وخارق احيانا لكنهم يعانون من صعوبا
غرف مجهزة بتكنولوجيا مساندة وبرامج تصحيحية، يستخدمها التلميذ لفترة غالبا ما تكون أقل من نصف اليوم الدراسي، ما يسمح 

ريب معلمين او ثالثة في كل مدرسة لتقديم الدعم  ايضا تد المشروعويشمل .له بمتابعة دروسه في صفه العادي معظم هذا اليوم
 وتطوير قدرات الموجهين التربويين في االرشاد والتوجيه ليصبحوا جاهزين للقيام بعمليتي المتابعة  للطالب،االكاديمي والتربوي

 بدأقد " كليس " مركزكانلمشروع تمهيدي والجدير ذكره ان برتوكول التعاون الذي ابرم بين الطرفين، يأتي استكماال  .والتقييم
 . المحافظات اللبنانية مختلف مدارس رسمية في٨ غرف دعم في ٨انشاء ب وقضى ٢٠١٠ به في العام العمل

  

  والشؤون االجتماعية لرسم السياسات االجتماعية العامة " اللبنانية"مذكرة تعاون بين  •
لشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور مذكرة تفاهم، تقضي بمشاركة وقّع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ووزير ا

ترأسها وتشرف عليها وزارة الشؤون تالجامعة اللبنانية في رسم السياسات االجتماعية العامة في المجالس والهيئات واللجان التي 
  .االجتماعية

ا الصالحية المعطاة للطرفين تتيح العمل، وال وجود تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ، طالم" في ان وبالمناسبة، امل السيد حسين
 بشؤون االسرة تعلق البحوث، ليس فقط في مجال العلوم االجتماعية وانما في ما ي مجالللعوائق، خصوصا أن التعاون سيطال

تماعية على وضع والصحة العامة وطرق التعليم في التربية، وأن يعكف العميد فريدريك معتوق واالساتذة في معهد العلوم االج
  ".مذكرات تفصيلية متممة لهذه المذكرة تأخذ طريقها نحو التنفيذ

ضرورة تفعيل عمل المركز االجتماعي الموجود في وزارة الشؤون االجتماعية، بمساعدة االساتذة "من جهته، شدد ابو فاعور على 
اساتذة الجامعة اللبنانية سيقومون "ان ، كما اعلن العميد فردريك معتوق "والمحاضرين في الجامعة والتدريب والتوجيه االجتماعي

 عن انشاء دبلوم دراسات وبحوث تحتاجها الوزارة، عالوةًاعداد بإعداد دورات تدريب لموظفي وزارة الشؤون االجتماعية، وب
  ".تخصص يطال مواضيع عمل وزارة الشؤون

 

  فال على االنترنتالمركز التربوي للبحوث ومشروع سالمة االط •
سالمة االطفال "اطلق المركز التربوي للبحوث واالنماء بمناسبة اعالن الخامس من شباط يوماً عالمياً لالنترنت اآلمن، مشروع 

  .توفير بيئة أكثر أمانا لألطفال ورفع مستوى الوعي حول االستخدام السليم والمسؤول لإلنترنت، الذي يهدف الى "على االنترنت
شخصية الحماية ال تؤمن  التيوقائيةالخطوات ال على ضرورة اتخاذ ، دياب وزير التربية والتعليم العالي، حسانشددسبة، وبالمنا

التركيز على التوعية من أجل توفير البيئة الصالحة لألطفال وتحصينهم وحمايتهم من مساوئ ومخاطر على لمستخدمي اإلنترنت، و
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 تشتمل ، مناهج محددة وضعت بإشراف إختصاصيين من ذوي الكفاءة انتاجلمشروع يتضمنا" أن  دياب قائالًوأوضح. اإلنترنت
   ".محفزة لألطفال على أنشطة ورسوم وأفالم فيديو

الدارسة الميدانية التي اجريت على اكثر من ألف تلميذ في مئة عرضت غرايس صوان من فريق عمل المركز نتائج من جهتها، 
  .المشروع مهدت لتنفيذالتي مدرسة، و

 على الهاتف اإلنترنت سنة يستخدمون ١٨ و١٢ن بين /من االطفال الذين تتراوح اعمارهم% ٦٠وقد بينت احصاءات الدراسة ان 
  .مواقع إباحية دخلوا% ١١.٧قاموا بلعب القمار والميسر، ون /منهم% ١٠.٨ كاشفةً ان ،الجوال

استعداد لنشر معلومات شخصية على االنترنت  ، كانوا علىهم الدراسةالذين شملتمن التالمذة % ٦٩.٢ أن  ايضاًوأظهرت الدراسة
 من التالمذة تحدثوا إلى أشخاص ال% ٦٢وغيرها من المعلومات الشخصية، وأن  عنوان المنزل والمدرسةاو من بينها الصور، 

ال يعرفونهم من  التقوا بأشخاص من التالمذة% ٤٣.٣أن كذلك بينت الدراسة . همب معلومات خاصة  التالمذة منواطلبويعرفونهم 
 اقروا بتعرضم% ٧.٨ لقاءات غير ودية، وأن  معهماالنترنت، وخاضوا  التقوا أشخاصاً تعرفوا إليهم عبر%١٠ودون إذن أهاليهم، 

  .جنسيال لتحرشل
 مسودة مشروع أعدإلى أن المجلس األعلى للطفولة  لفت أنطوان زخيا ممثل وزير الشؤون اإلجتماعية وائل ابو فاعورأخيراً، 

قانون لحماية األطفال والشباب على اإلنترنت، يجرللتصدي خطوة في ، وذلكم كل من يستغل براءة الطفولة عبر اإلنترنتم ويغر 
  .لخطر وقوع األطفال في فخ المواقع التي ال تالئم أعمارهم، أو التي تعرضهم لالستغالل المباشر

   

  الكسليك لتطوير جودة الصناعةمذكرة تفاهم بين االقتصاد وجامعة  •
برنامج الجودة في الوزارة والممول  الكسليك مذكرة تفاهم تقضي بأن يقدم –وقّعت وزارة االقتصاد والتجارة وجامعة الروح القدس 

 تها علىبغية مساعد الفني واإلستشاري الى مختبرات الميكروبيولوجيا والكيمياء في جامعة الكسليك ينمن اإلتحاد األوروبي الدعم
  .لصناعيين اللبنانيينلخدمة وذلك ، ١٧٠٢٥حصول على شهادة اإلعتماد الدولية األيزو ال
  

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  مساعدات اجنبية لمؤسسات رسمية  •
ادية االجتماعية لسكان  ألف دوالر اميركي لتنفيذ مشروع التنمية االقتص٢٠سيارة بقيمة :  الحكومة االيطالية لوزارة الزراعة-

  الريف في جنوب لبنان
  معدات واجهزة كهربائية للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي:  سفارة الواليات المتحدة االميركية لوزارة الداخلية والبلديات-
 غرسة  ألف١٠٠ آالف غرسة إجاص مطعم و ٥ ألف غرسة زيتون و ٥٠:  الجمهورية العربية السورية لوزارة الزراعة-

  حرجية متنوعة 
   غرسة من شجرة اللزاب ٩٤٠٠غرس :  مؤسسة كريدي اغريكول سويسرا لمنطقة كفرذبيان-
  

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية  •
   مليون يورو لمساعدة النازحين الفلسطينيين من سوريا٢.٥:  بعثة االتحاد االوروبي لالونروا-
اعادة تأهيل المركز المتعدد الوظائف لالطفال الواقع في : ظمة ارض البشر لمخيم نهر البارد وزارة الخارجية االيطالية ومن-

  المخيم
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برنامج علماء " ألف دوالر لتأسيس ٨٦٣منحة قيمتها :  معاهد الصحة الوطنية في الواليات المتحدة للجامعة االميركية في بيروت-
   سيركز على االبحاث الصحية في مجال االمراض غير الساريةالمتعدد االختصاصات الذي) SHARP" (االبحاث الصحية

مناصرات الصوات "دعم مشروع :  برنامج المنح الصغيرة في السفارة االميركية لمركز سمارت سنتر لالعالم والمناصرة-
  انالذي يهدف الى تأهيل النساء ليصرن مديرات حمالت انتخابية ولمساندة النساء للوصول الى البرلم" النساء

ادارة مخاطر الفياضانات وجمع المياه "دعم تنظيم ورشة عمل تحمل عنوان :  الحكومة االسبانية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي-
  "  الهرمل-النعاش سبل العيش في منطقة بعلبك

  

  مساعدات لوزارة الدفاع •
انية للجيش للمساهمة في اقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش  مليون ليرة لبن٢٥مواد بناء قيمتها :  بلدية عندقت لوزارة الدفاع الوطني-

  في عندقت
   مليون ليرة لبنانية للجيش٣٧٣ سيارات من نوع جيب قيمتها نحو ٦:  شركة رسامني يونس للسيارات لوزارة الدفاع الوطني-
   للجيش مليون ليرة لبنانية١١معدات قيمتها نحو :  لوزارة الدفاع الوطنيServices Rapides شركة -
   مليون ليرة لبنانية للجيش ١٥عتاد مختلف بقيمة :  لوزارة الدفاع الوطنيDelhamyeh Development CO S.A.L شركة -
 ماليين ليرة لبنانية للقوات البحرية في ١٠مواد دهان قيمتها نحو : لوزارة الدفاع الوطني. م.م. شركة ديفو للدهانات الواقية ش-

  الجيش
  

   االسالميةولدار الفتوى...  •
- Inter Grobhandel GmbHألف يورو١٥ حاويات من األلبسة قيمتها ٥:  لدار الفتوى   
- Mercy Foundationألف دوالر اميركي٦٩مستلزمات طبية قيمتها :  لدار الفتوى   
- Lemantech Import Export Co.LTDالح مؤسسات  مليون ليرة لبنانية لص٢٤ثياب وكراسي معوقين قيمتها :  لدار الفتوى

   مستشفى التأهيل الطبي - الدكتور محمد خالد االجتماعية 
- Medical Teams Internationalمستلزمات طبية ومعدات رياضية لصالح مؤسسات الدكتور محمد خالد :  لدار الفتوى

   مستشفى التأهيل الطبي–االجتماعية 
  

   هيئات اهلية ورسمية ٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تأهيل قسم المكتبة وتجهيزه بأحدث التقنيات اضافة الى تزويده بالطاولة التفاعلية والتي : التنمية الثقافية في منطقة صور مركز -

تضم مجموعة من النشاطات التشاركية بما فيها ادارة البحوث بين المجموعات وتستخدم للمرة االولى في منطقة الشرق االوسط 
  ثوتتوافق مع مناهج التعليم الحدي

  انشاء مبنى جديد للمدرسة التي تعنى بتعليم االوالد ذوي االحتياجات الخاصة:  مدرسة الثقافة والفنون التعليمية في عاليه-
 مليون ٣٦٣اقامة مركز متنقل لقيادة عمليات الدفاع المدني مجهز بأحدث االدوات لتسهيل المهام قيمته :  وزارة الداخلية والبلديات-

  يرية العامة ليرة لبنانية للمد
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  مساعدات اهلية اجتماعية لجهات محلية  •
منحة النشاء مركز مفيد فرا للمعاينات الخارجية المراض :  مؤسسة مفيد فرا للمركز الطبي في الجامعة االميركية في بيروت-

  القلب والشرايين
  في مدينة الشويفات " ايواء"دعم انشاء مركز :  لجمعية دار االملABC مؤسسة -
 تالمذة في البلدتين ١١٠توزيع كنزات شتوية على اكثر من : نادي ميد ويست بيروت لمدرستي الماري والهبارية الرسميتين -

  الجنوبيتين
معدات اتصال ولوازمها للمديرية العامة :  السيد محمد عبد السالم سعدية رئيس اتحاد بلديات الضنية لوزارة الداخلية والبلديات-

  لالمن العام
  

  دات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساع •
   مراكز تابعة للدفاع المدني اللبناني في قضاء صور٥تجهيزات الى :  االيطالية-
  تدشين مشروع االنارة العامة بواسطة الطاقة الشمسية في بلدة طيرحرفا:  االيطالية-
 لدات قضائي صور وبنت جبيل تنظيم حمالت طبية في عدد من قرى وب:  االيطالية والماليزية-

تركيب وتجهيز محطة لضخ مياه الشفة في بلدة برغز، وتنظيم دورة لتعليم اللغة االنكليزية في مدرسة االحمدية اضافة :  الماليزية-
  الى معاينة عشرات من اطفال البلدة وتقديم االدوية الالزمة لهم مجاناً

قضاء مرجعيون بالطاقة الشمسية مع كامل التجهيزات والمستلزمات لثماني اعمدة مع انارة شوارع بلدة ابل السقي في :  االسبانية-
  مصابيحها

  معدات طبية لفرع الصليب االحمر اللبناني في صور تقدر قيمتها بألف دوالر اميركي:  الكورية-
التنسيق مع جمعية الثروة  شتلة صنوبر مثمر في محيط مقر الكتيبة في نقار كوكبا قضاء حاصبيا ب١٥٠٠زراعة :  الهندية-

  الحرجية والتنمية
  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��3�ا��2 و�
 تنميـة •

مبادرة األطفال والشباب في /الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن مذكرة التفاهم بين المعهد العربي إلنماء المدن -
 والمنظمة الدولية للشباب وجمعية الشبان المسيحية - ألعلى للطفولةالشرق األوسط وشمال أفريقيا وبلدية طرابلس والمجلس ا

  )٢٠/٢/٢٠١٣جلسة (على سبيل التسوية 
اتحاد بلديات " المتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ١٤/١١/٢٠١٢ تاريخ ١١٢تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 

 )٢٠/٢/٢٠١٣جلسة (االتحاد المذكور بناء على طلبها في محافظة النبطية، وذلك لجهة شطب بلدية الخلوات من " الحاصباني

 

 بنى تحتية/ ةـتنمي •

لزوم تمويل تنفيذ اشغال تمديد . أ.د/ ٦,٧١٠,٠٠/واالعمار تأمين اعتماد بقيمة توازي  طلب مجلس االنماء الموافقة على -
 )٦/٢/٢٠١٣جلسة ( ة العامةخطوط جر وتوزيع مياه الشرب على طرق قضاءي راشيا والبقاع الغربي من احتياطي الموازن

 بين الحكومة اللبنانية ٢٠١١ نماء واالعمار الموافقة على اتفاقية حول التعاون الفني في العامالموافقة على طلب مجلس اإل -
وحكومة جمهورية المانيا الفدرالية لمشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا وتفويض وزيري المالية والطاقة والمياه التوقيع 
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تعاون الفني  حول ال٢٧/٥/٢٠٠٩ على أن تطبق على هذه الهبة االحكام المطبقة في االتفاقية االساسية المبرمة بتاريخ عليها
 )٦/٢/٢٠١٣جلسة (اءات الواردة فيها لجهة االعف٢٠٠٨لعام 

 

 تنمية زراعيـة •

قامة الجناح اللبناني في معرض الموافقة على طلب المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المساهمة في تكاليف ا -
Fruit Logistica١٣/٢/٢٠١٣جلسة ( ٢٠١٣ المانيا لعام -  في برلين( 

الموافقة على طلب المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان الموافقة على المساهمة بكلفة الجناح اللبناني في معرض  -
٢٠١٣ GULFOOD ٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (الرسمي للمعرض المذكور في دبي أ والمشاركة في االفتتاح .د/ ٧٥,٠٠٠/ بمبلغ( 

ألف تنكة من زيت الزيتون من المزارعين المنتجين ونقل اعتماد بما يوازي الفرق / ٦٠/الموافقة على شراء الجيش  -
 على اساس القاعدة االثنتي عشرية ٢٠١٣المطلوب من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 

 )٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (وذلك لتغطية شراء كمية الزيت المذكورة 

 وإعطاء المديرية العامة للشمندر والحبوب سلفة الخزينة الالزمة ٣٠/٤/٢٠١٣الموافقة على اإلستمرار بدعم الطحين حتى  -
 )٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (لذلك 

 

 تنمية صناعية •

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيروت وعلى الموافقة على عرض وزارة الصناعة موضوع تنظيم المنتدى الدولي -
دوالر أميركي /٣٠,٠٠٠/تشكيل لجنة خاصة منظمة للمنتدى المذكور ومنح هذه اللجنة مساهمة مالية بما يوازي قيمته 

 على اساس القاعدة االثنتي عشرية ٢٠١٣لتغطية النفقات على ان تؤخذ هذه المساهمة من احتياطي الموازنة العامة لعام 
 )٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (

 

 بيئـة  •

الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على إنضمام لبنان إلى تعديل معاهدة بازل بشأن التحكم في نقل النفايات  -
 )٦/٢/٢٠١٣جلسة (الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب 

 

 حقوق/ اجتماعيات •

ة الوضع الوظيفي ألستاذة تعليم ثانوي والطلب إلى التفتيش المركزي اإلفادة عن اسباب التأخير في بت الموافقة على تسوي -
يوماً / ١٥/الملف المحال اليه المتعلق باستئناف عمل الموظفين الذين ينقطعون عن عملهم بدون اجازة قانونية أكثر من 

أن التشدد في اتخاذ التدابير بحق األطباء الذين بعطون تقارير طبية والطلب إلى وزير الصحة العامة متابعة نقابتي األطباء بش
 )٢٠/٢/٢٠١٣جلسة ( غير صحيحة

عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى افادة الموظفين الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من زيادات غالء  -
 )٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (المعيشة 

  
 سجون/ حقوق •

 وسفير لبنان في فرنسا متابعة قضية السيد جورج عبداهللا مع السلطات الفرنسية ورفع تقرير تكليف مدير عام وزارة العدل -
بنتيجة هذه المهمة الى مجلس الوزراء، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر واإلقامة المترتبة لمدير عام 

 )١٣/٢/٢٠١٣جلسة (وزارة العدل 
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إلعداد الدراسات الفنية لتنفيذ "  شاعر ومشاركوه-دار الهندسة"ضي مع المكتب اإلستشاري الموافقة على عقد إتفاق بالترا -
عن اإلشراف وعلى أن يتم % ٢عن الدراسات و% ٢,٥أربعة سجون على األراضي اللبنانية، على أن تحدد نسبة األتعاب بـ

 )٢٧/٢/٢٠١٣جلسة (التنفيذ بالتنسيق مع وزارة العدل 
 

 مدمنين/ حقوق •

قة على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة النشاء وتجهيز اربعة مراكز لتأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات المواف -
 )١٣/٢/٢٠١٣جلسة (في مختلف المناطق اللبنانية 

 

 تربية وتعليم •

 )٦/٢/٢٠١٣جلسة (الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعطاء االجراء منحة تعليمية  -

جلسة (مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص الموافقة على  -
٢٧/٢/٢٠١٣( 

جلسة ) (محافظة لبنان الجنوبي" (ثانوية السكسكية الرسمية"الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثانوية رسمية باسم  -
٢٧/٢/٢٠١٣( 

 

 اغاثـة •

جتماعية في طلب الهيئة العليا لإلغاثة الموافقة على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية إستطالع رأي وزارة الشؤون اال -
للهجرة وبرنامج األغذية العالمي لتوفير المساعدة الموجهة لألسر االكثر حاجة بين العائدين اللبنانيين الذين فروا من سوريا، 

ديها الوزراء والتي يودعونها األمانة العامة لمجلس الوزراء واعادة النظر في مضمون المذكرة في ضوء المالحظات التي يب
 )٢٠/٢/٢٠١٣جلسة ( خالل أسبوع

 

 جمعيات أجنبية •

استطالع رأي المديرية العامة لألمن العام بالمستندات المبرزة بشأن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية  -
 . بيروت:، مركزه"International Catholic Migration Commission، جمعية إنترناشيونال كاثوليك ميغريشن كومشن"باسم 

 )٢٧/١/٢٠١٣جلسة  (والطلب الى وزارة الخارجية والمغتربين اعداد تقرير عن الجمعية ونشاطاته
 

  
 ����ط,+� "�* و(, ٢٠١٣  

  

  أد /١٥٨ علم وخبر رقم -"جمعية األخالق واإلنماء اإلجتماعية" جمعية باسم -١
   ملك سالم الرافعي- شارع بور سعيد- الميناء-ابلسطر: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى تحقيق األهداف التالية
 العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة .١

  سنة١٦ضافة لإلنشاد الديني تحت باال) حديث وآداب أخالقية(والسنة ) يد، ترتيلتجو(تعليم القرآن الكريم  .٢

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية عبر مساعدة األفراد على صقل مواهبهم وإنخراطهم في المجتمع .٣
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تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال عن طريق المشاركة في الحوارات التي تقيمها الجمعيات االخرى  .٤
 والمجلس البلدي

   أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى
 -  فاطمه خليل حداد- عماد عامر بخيت- ساميه محمد شيخ-سالم عبد الغني الرافعي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد رضوان ابراهيم االر
   عماد عامر بخيتالسيد: مةممثل الجمعية تجاه الحكو

  

  أد /١٥٩ علم وخبر رقم -"بيسان لذوي اإلحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية" جمعية باسم -٢
   قضاء زحلة- ملك جابر الحاراتي-٥٤ القسم رقم -٢ العقار رقم- مقابل منزل المفتي- الطريق العام- مكسه: مركزها
  : أهدافها

 يميةعمل على إزالة الصعوبات التعلال .١

 تأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي اإلحتياجات الخاصة .٢

 إقامة ندوات وحمالت توعية تشمل رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة .٣

 العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل .٤

  لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا
 صفيه فوزي - ليلى محمد الحاراتي-  عماد جورج الريس-احمد علي سيف الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ماري تريز نجيب حنا- شفيق جورج انطون-زيتونه
  صفيه فوزي زيتونهة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٠ علم وخبر رقم -"جمعية نداء المجتمع" جمعية باسم -٣
   قضاء كسروان-٣٧٠ العقار رقم -كفردبيان: مركزها
  : أهدافها
 الجمعية محض إجتماعية، وغايتها اإلسهام في المسؤولية اإلجتماعية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة، وال تتوخى أهداف
  .الربح

ية التي من شأنها خدمة المواطن إن الموضوع األساسي للجمعية هو المشاركة في المشاريع التنموية المحلية والوطن .١
والوطن في مختلف المجاالت، وتمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع االتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان 
وخارجه من اجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها، كما والشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع 

رامج ومشاريع مشتركة، وتعنى الجمعية بصورة خاصة بمواضيع كبار السن نظمات الوطنية والدولية لتنفيذ بمالخاص، ال
 والطفولة

 ويمكن للجمعية تملك العقارات واألبنية لتحقيق غاياتها وموضوعها .٢

  جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا
 روز طانيوس -يوسف سالمه سامر - نبيل كنعان عقيقي-لودي نهاد سليمان سليمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نسيب جوزاف عقيقي- صقر
   لودي نهاد سليمان سليمانةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٩٠بر رقم  علم وخ-"اصدقاء نقابة العاملين في سبينس لبنان" جمعية باسم -٤
   قضاء المتن- الطابق االول- ملك ميالد فرج اهللا بركات-٦ القسم رقم -٤٥١ العقار رقم - مفرق سيدة المغارة-عوكر: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية
  دعم حق األجراء بممارسة حريتهم النقابية من دون أي تدخل أو تعرض .١

عونة للنقابيين الذين يتعرضون إلجراءات تمييزية من جراء عملهم النقابي وال سيما النقابيين تقديم المساعدة والم .٢
 المنتسبين الى نقابة العاملين في سبينس لبنان

 وعلى تعديل قانون العمل في اتجاه تعزيز الحرية النقابية ٨٧العمل على إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .٣
 ين االجراء وأرباب العملوالمفاوضة الجماعية ب

تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف وإقامة 
الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ومجالت دورية غير سياسية ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل 

ن الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية واإلنترنت بي
وغيرها من وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة 

 .ةوالخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   فرح حيدر قبيسي- ديانه موسى كالس- سمير يوسف طوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمير يوسف طوقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Real Estate Developers Association  لبنان، -ي العقاررطوجمعية م" جمعية باسم -٥

L.A.D.E.Lebanon R"- أد /٢٠٠ علم وخبر رقم  
   الطابق السادس- بلوك أ-  سنتر صوفيل- جادة شارل مالك- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن اهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي
 نهم فيما بينهم، وجمع شملهمرعاية شؤون مطوري العقار ورعاية شؤو .١

 ه الغيرتمثيل الجمعية تجا .٢

تقديم االقتراحات الى جميع المراجع بشأن القوانين الداخلة ضمن نشاط المطور كما وقوانين البناء وتصنيف المناطق  .٣
 والتنظيم المدني والقروي والضرائب والرسوم

ما وتلك العائدة لمفهوم المطور العقاري والمحافظة على عمال التي تتعلق بالموضوع المذكور اعاله، كالقيام بجميع األ .٤
 النظم البيئية

 تطوير التنظيم المدني والحد من العشوائية في مجاالت البناءحسن السهر والمساهمة في  .٥

 عدم التعاطي بالعمل السياسي مهما كان نوعه .٦

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 كريم - .ل.م.ماجد الفطيم العقارية إلدارة الخدمات ش: سامر نزيه الباسط ممثالً شركة: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 FFA Reel. ل.م.إف إف إي ريل استيت ش:  ميراي يعقوب القراب ممثلة شركة-HIGHLAND sal: طوان يزبك ممثالً شركةنا
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Estate sal-ل.م.بالس برابراتيز ش:  جورج جوزيف شهوان ممثالً شركة . Plus Properties sal- مسعد قبالن مسعد فارس 
شركة استيت ديفيلوبمانت :  نمير ميشال قرطاس ممثالً شركة-Prime Consult sarl. م.م.برايم كونسالت ش: ممثالً شركة
 -HAR Properties sal:  فيليب عفيف شيبان تابت ممثالً شركة-Estates Development Services sal. ل.م.سيرفيسز ش

 Trillium. ل.م.تريليوم دفلوبمنت غروب ش:  و،Mercury Development sal: مصطفى فيصل احمد ممثالً لشركتي

Development Group sal  
  مسعد قبالن مسعد فارس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣١ علم وخبر رقم -" الثقافية اإلجتماعيةرحاب وآفاق" جمعية باسم -٦
  قضاء عكار- ملك السيد كمال حرب- A بلوك -٤ القسم رقم -٢٣١٤ العقار رقم - رحبة: مركزها

  : أهدافها
 اإلرتقاء بالمستوى الثقافي واالجتماعي والصحي والبيئي ألبناء البلدة .١

 منهم والمغتربينتعزيز التواصل وتقوية الصالت بين أبناء البلدة المقيمين  .٢

 زيادة الوعي من قبل أبناء البلدة باتجاه اإلندفاع لحل مشاكل بلدتهم .٣

 القيام بالنشاطات الخيرية التطوعية التي تحسن من صورة الحضارية .٤

 توطيد أركان الخدمة العامة من أجل انضاج الحس اإلنساني .٥

  رعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة الم
 ضياء كاظم - حنا جرجس نقوال-وسام رياض منصور.  د-ر سعداهللا سعدسم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كميل نديم فرح- الكوسا
   وسام رياض منصوركتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

 

  أد /٢٠٤ علم وخبر رقم -"شطجمعية الشباب اللبناني النا" جمعية باسم -٧
   قضاء زحلة-٩٦٥ العقار رقم - الطريق العام- المرج-برالياس: مركزها
  : أهدافها

 جمعية اجتماعية، شبابية، ثقافية .١

 تساعد على نشر روح التسامح والوحدة بين شباب البقاع االوسط .٢

 ينية والوطنية والحضاريةالمساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية واالجتماعية واحترام القيم الد .٣

 العمل على نشر األفكار التي تساهم في تمكين المواطن وتعزيز دوره في المساءلة والمطالبة بحقوقهم في مجتمعهم .٤

 نشر المواطنية وطرح حل النزاع بطرق سليمة بين أبناء البقاع .٥

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 - عامر عمر المعربوني- وليد خالد عراجي- برتا عدنان هاشم-زكريا محمد دله: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ياسمين رضا دله
  ياسمين رضا دلهاآلنسة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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ndent Society for Scientific Indepeالجمعية المستقلة للدراسات العلمية، " جمعية باسم -٨

)3IS(Studies "- أد /٢٤٦ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- ملك بشارة توفيق غصن- حي الكروم-٥ القسم رقم -٤٦٢ العقار رقم - رومية: مركزها
  : أهدافها

  :أهداف الجمعية علمية تربوية إجتماعية وال تتوخى الربح المادي وهي
 :ع المجاالت العلمية وذلك ألهدافقيام بدراسات موضوعية في جميال .١

 تصاالت والمعلوماتيةاعة والزراعة والمياه والنقل واالتطبيقية، ال سيما في قطاعات الطاقة والبيئة والصن -

 تربوية تعليمية -

 :نشر نتائج الدراسات ذات المنفعة العامة من خالل  .٢

  إصدار تقارير -
 تنظيم ندوات ومؤتمرات أو المشاركة بها -

 تعليمية أو تدريبيةتنظيم دورات  -

 القيام بتدريب طالب في الهندسة والعلوم .٣

 إعطاء منح دراسية ومساعدات للطالب المستحقين في لبنان والخارج .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   سابين سابا سابا- بربر بشاره الزغندي-ل انطونيوس الخوريخلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  خليل انطونيوس الخوري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Safer Interventions and الجمعية الشبابية للحد من مخاطر المخدرات، " جمعية باسم -٩

Broader Acceptence"- أد /٢٥٦ علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- ملك الفرد ابراهيم كالس-١٣ القسم رقم -٣٣٠ العقار رقم - شيبان شارع-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
 تمكين وتفعيل دور الشباب في المجتمع ضمن مجال الحد من خطر المخدرات .١

 المناصرة لوضع سياسات مختصة للحد من خطر المخدرات تكون صديقة للشباب ومنبثقة من مبادىء حقوق اإلنسان .٢

   البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق
 - ريا وليد حيدر-  سالي يوسف شمص-  ساريه محمد نبيل داعوق- شنتال الفريد كالس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ا الياس االعرج رن-  احمد جمال صالح- غني ابراهيم حبلي عبد ال- جوانا بطرس عباس
  شنتال الفريد كالسنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"Patrimoine Culturel du Libanتراث لبنان الثقافي، " جمعية باسم -١٠
  أد /٢٥٨
طابق  ال- ملك سليم عزيز ورده-١٢٦ بناء وردي ونصر رقم -٩ القسم رقم -٣٤٠١ العقار - مار تقال-الحازمية: مركزها

   قضاء بعبدا-االرضي
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  : أهدافها
  :ان موضوع الجمعية هو القيام باألعمال التالية

 الحفاظ على التراث العمراني والمعالم األثرية والعمل على منع زوالها وترميمها والحفاظ على المواقع األثرية .١

  على نشرها وإبرازها بكافة الوسائلدعم األعمال الفنية والثقافية، على أنواعها، ال سيما الريادية منها والمساعدة .٢

 تنمية السياحة الثقافية .٣

 تشجيع األعمال الحرفية المتعلقة بفن العمارة .٤

التعاون مع اإلدارات الرسمية اللبنانية والمؤسسات العربية والدولية والمجتمع المدني لتطوير وإرساء الحوكمة في  .٥
 المجالين الفني والثقافي

 والمهرجانات الثقافية والفنيةالمساهمة في إقامة المعارض  .٦

 المساهمة في تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية والعلمية وإعداد الدراسات في مجال اإلنماء الثقافي .٧

المساهمة في إصدار النشرات والدوريات وتنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بالحوكمة المحلية في المجاالت الثقافية  .٨
 والفنية واألثرية

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
 انيس شعيا - محمد وليد محمد عاطف النقيب-  نادين نبيل بنايوت-سليم عزيز ورده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مارتين ميشال فرنسيس-شعيا
  انيس شعيا شعيا يدالس: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

 

  أد /٢٨٢ علم وخبر رقم -"جمعية الوفاء الخيرية لمنطقة الغرب والشحار" جمعية باسم -١١
   قضاء عاليه-الط الثقافينب مركز كمال ج-٦٤٢ العقار رقم -رمحاال: مركزها
  : أهدافها

 كز الصحية في المنطقةالعمل على نشر الوعي والثقافة الصحية والتعاون مع المستشفيات والمستوصفات والمرا .١

 التواصل مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية للنهوض بمجتمعنا .٢

 شخاص المحتاجينالعمل على مساعدة المرضى واأل .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وسام - بالل فارس جابر- هيثم عاهد مالعب-  اجود خليل خداج-ياسر نعيم مالعب. د: السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون

   حسين فايز مطر- عبداهللا محمود ابي غنام- سامي القاضي
  حسين فايز مطرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
��ط  ,+�  � �* وا�8�� 567 ا ●,٢٠١٣ 

 

جمعية إنماء دير «: العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة سحب بيان ٢٠٧ قرار رقم -١
  »بعشتار

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 

  ،١٩٠٩/آب/٣بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
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  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠وضع التنفيذ بالمرسوم رقم بناء على مشروع القانون الموضوع م
  ١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 

» جمعية إنماء دير بعشتار«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة١٤/٥/١٩٩١أد تاريخ /٨١بناء على بيان العلم والخبر رقم 
   قضاء الكورة-ر بعشتاردي: مركزها

 المتعلق بطلب ١١/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٤/٤٨٢٨بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين برقم 
  سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،

  ،١/١١/٢٠١٢وز تاريخ /و/اع/٩٣٨٩ا رقم كتاب المديرية العامة لألمن العام بكتابه بناء على
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،

  :يقرر ما يأتي
جمعية إنماء دير « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ١٤/٥/١٩٩١ تاريخ أد/٨١ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى

   .للسبب المبين اعاله» بعشتار
  

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

  ا الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ء تسجيلك تريد إلغات/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

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

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

 
 


