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      ٢٠١١ تشرين األول/٩٦العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
   MILESوعاء مكشوف بحسب البنك الدولي وبرنامج : اللبناني االقتصاد •
  االصدار السابع من دليل الصناعة في لبنان  •
  يا والفاو لتأهيل شبكات المياه والري مليون دوالر من ايطال٣٧٠ •

  

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  ٢٠١١اطالق المسح الوطني لميزانية االسرة للعام  •
  اطالق مركز بطاقة المعوق في عكار ومساعدات تنموية: الشوؤن االجتماعية •
 اطالق التقرير الوطني الشامل لتطوير السجون •

  االتحاد االوروبي لتحسين اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان مليون يورو من ١٢ •
   مليونا يورو من ايطاليا لتعزيز عمل الشؤون االجتماعية وصندوق التنمية االجتماعية ٢.٤ •
  شراكة بين منظمة شباب الغد ومؤسسة رينه معوض لتشجيع مبادرات سيدات االعمال  •
   ؤسسة عامل ومنظمة برميار اورجانس الدوليةاتفاقية شراكة لتبادل خبرات االغاثة بين م •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

  مليون يورو ايطالية للصناعة والزراعة لتعزيز سبل العيش في لبنان١.٤٨٠ •

    ألف يورو من ألمانيا لمشروع درب الغابة السياحي في الضنية٤٢٦ •
  

  تربية والشبابفي ال
 سطينيي لبنانمنح من صندوق الرئيس عباس لفل •

   مشاريع من الرؤية العالمية لدعم الشباب في مخيم برج البراجنة ٣ •
  قروض جامعية لطالب طائفة الروم الكاثوليك •
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

  مساعدات اجنبية من جهات رسمية وغير حكومية  •
   هيئات اهلية ومحلية ٧مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
   هيئات اهلية ومحلية ٥ميركية لـ مساعدات ا •
  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية  •
  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  

 ��  ٢٠١١ ���ل()'� "�& و%

 ٢٠١١ يلولآر شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١١ يلول آشهرر  للعلم والخبتعديل •

 ٢٠١١سحب للعلم والخبر شهر آيلول  •

  
  


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

   كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 

   MILESوعاء مكشوف بحسب البنك الدولي وبرنامج : االقتصاد اللبناني •
 تناولتدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، والتي  الذي اعMILESملخص نتائج دراسة برنامج " االخبار"نشرت صحيفة 
 السياسات االقتصادية التي تشجع االستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ االستثمار، تنظيم سوق العمل :خمسة مكونات

ابرز نتائجها في ثالث حلقات " المج" ونظرا الهمية الدراسة تنشر .ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية االجتماعية
  . والحماية االجتماعية، التعليمالوضع االقتصادي، سوق العمل: متتالية تغطي العناويين التالية

  وعاء مكشوف:  العام في لبنانالوضع االقتصادي
ة، مرتبطة بأسعار  وعاء مكشوف على تدفقات مالية من المهاجرين ومن موارد خارجيتقول الدراسة ان االقتصاد في لبنان هو

.  تحقيق نمو مستدام من الفشل حتى االن فيرغمعلى التتحول إلى عنصر أساسي لتحفيز النشاط االقتصادي،  ان هايمكنالنفط 
حيث وفي قطاعات معينة، حتى بات النمو محصوراً بالتجارة والبناء، تركّزت  االستثمارات رأت الدراسة ان ،وبالتزامن مع ذلك
  .مل المولّدة للبنانيين محدودةكانت فرص الع

 كان أكبر من الناتج المحلي ٢٠٠٩ - ١٩٩٧خالل الفترة ) العام والخاص( هذا الوضع أن االستهالك الداخلي انعكاساتمن أبرز 
 من الناتج% ٣٩، فقد مثّل المعدل السنوي الوسطي  السلعأما على صعيد استيراد. ، فجرت تغطيته بتمويل خارجي%٢٥بنسبة 
ؤشر إلى محدودية التطوير الجاري في ي  هذا الرقم، علماً بأنفقط منه% ٠.٧  يبلغ، فيما كان معدل استيراد المعداتليالمح

، ويظهر تداعيات اعتماد سياسات اقتصادية معادية  جديدةيفسر جزئياً عدم خلق فرص عملهو ايضا و ،القدرات اإلنتاجية
  . لقطاعات اإلنتاج

، إلى أداء الدين المموّل من القطاعين العام والخاص دور القناة األساسية لمرور  السياسة االقتصادية منكذلك أدى هذا النمط
القناة بين المدخرات الخارجية واالستهالك المحلي، فتحول دور التدفقات المالية الخارجية عبر المصارف بصورة أساسية، أي 

  . عف حلقة إلى أض بحسب البنك الدوليالناتج المحلي اإلجمالي
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عات  أيضاً، فأدت إلى خفض في النمو الحقيقي، وشوهت قطا اخرىلتدفقات الخارجية تأثيرات سلبيةلكان يضيف التقرير انه و
 ١٩٩٧بين % ٢١، وزادت األسعار المحلية ٢٠١٠ و١٩٩٢بين % ١٤٠ الحقيقية  العملةصرفحيوية، فازدادت معدالت سعر 

تركّز في قطاعات ودلت النتائج ايضا، ان النمو  . بعدما بات مكشوفاً على المنافسة الخارجية، ولم يعد االقتصاد منافسا٢٠٠٩ًو
سنوياً، فيما كانت خدمة الدين % ٣٥ بمعدل مجمل اإلنفاق العام لة الى ان يزدادمحصفي المما ادى  ،تنتج سلعاً غير قابلة للتصدير

  %.٢٤تراجع الدخل من الضرائب و، %٣٣ل زيادة العائدات بمعدل سنوياً مقاب% ٤٨تزيد بمعدل 
  

   االصدار السابع من دليل الصناعة في لبنان •
الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية والمعرض   من دليل السابعاالصدار اللبنانيين نعمة افرام رئيس جمعية الصناعييناصدر 

لغتين العربية واالنكليزية فرصة الوصول والتعرف على السلع  الصادر بال الجديديوفر هذا الدليل. اللبنانية االلكتروني للصناعة
: اللبنانية كما يمكن من خالله استحداث معرض الكتروني دائم للصناعات اللبنانية على الموقع التالي

www.industriallebaneseexhebition.com.  
حصاءات حتى منتصف إل مصنعا، وفقا ل٣١٢٣ بلغ ،عمال وما فوق ٨ من  المشغلةعدد المصانع في لبنان في الدليل ان ومما جاء
 ٤١١  مصنعا، المصنوعات المعدنية٥٥٦الصناعات الغذائية : جاء كاآلتيفقد لمصانع لتلك ا  التوزع القطاعياما .٢٠١١حزيران 

 ٣٤٥صناعة الورق والكرتون والطباعة   مصنعا،٣٥١مصنعا، صناعة المفروشات  ٣٨٦مصنعا، المواد المنجمية غير المعدنية 
 مصنعا، صناعة اآلالت واألجهزة ٢٥٩الصناعات الكيمائية والبالستيك   مصنعا،٢٩٩مصنعا، صناعة الغزل والنسيج واأللبسة 

صناعة الجلود   مصنعا،٩٤كريمة  مصنعا، صناعة المجوهرات واألحجار ال١٧٨، المصنوعات الخشبية  مصنعا٢٠٢الكهربائية 
  .  مصنعا٢٩صناعات متنوعة   مصنعا،٢٥ مصنعا، صناعة وسائل النقل ٨٢والمصنوعات الجلدية واألحذية 

أي مصنعا  ٣١٢٥ إلى ٣٦٧٣إنخفض من لمصانع لعدد اإلجمالي ال  أن،٢٠١١ و٢٠٠٥  عامياتحصاءإلمقارنة وكذلك يتبين في 
 إلى ٣٨٨من  عدد مصانعهإنخفض الذي قطاع األلبسة : المتأثرة هي أبرز القطاعاتالى ان مشيرا  مصنعا، ٥٥٠ بهبوط مقداره

 اشار بالمقابل. ٥٥٦ إلى ٦٠٤، والغذائية من ٢٠٢ إلى ٢٤٠ومصانع اآلالت من  ،٣٥١ إلى ٥٦٦ مصنعا، والمفروشات من ٢٩٩
  . حجمها بكثير المصانع المقفلة فاقالية كبيرة صنع جديد بتوظيفات م م٣٠٠ نحو مصنع، في حين تأسس ٨٠٠  اقفالاإلحصاء إلى

  

   مليون دوالر من ايطاليا والفاو لتأهيل شبكات المياه والري٣٧٠ •
في وزارة الطاقة   إلدارة المياه مشتركاحسن مشروعا الطاقة والمياه جبران باسيل والزراعة الدكتور حسين الحاج وزيراوقع 

  ). الفاو(الدولية  منظمة األغذية والزراعةوالمياه، مموال من الحكومة اإليطالية و
إلعادة األولى  في السنوات الخمس مليون دوالر ٣٧٠تخصيص   تتضمنتوضع اوضح باسيل ان االستراتيجية التي ،وبالمناسبة

ع إنتاجي طالتنمية ق  مشاريع الري تنفيذ أهميةمشددا على  ألف هكتار إضافي،١٥ نحوالقديمة، وإمداد المياه إلى  تأهيل الشبكات
  .   في لبنانالمائية مشاريعالفي يستحوذ على حيز اساسي  يجب أن الذيكالزراعة، 

  

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

  ٢٠١١اطالق المسح الوطني لميزانية االسرة للعام  •
الى تسليط  الذي يهدف ٢٠١١االسرة للعام أطلقت ادارة االحصاء المركزي بالتعاون مع البنك الدولي المسح الوطني لميزانية 

مستوى على خصائص االسرة تبعا للتوزع المناطقي لالسر و،  كافةالضوء على توزع االنفاق واالستهالك الخاص بشرائح المجتمع
تحديث لج، و وضع اسس تطبيق هذا البرنام، سيستخدمه البرنامج الوطني الستهداف الفقراءوذكرت الدائرة ان نتائج المسح. االنفاق

 بيانات ومؤشرات عن قطاعات النشاط االقتصادي للعاملين عدد ساعات العمل، كما اشارت الى اصدار .مؤشرات العمالة والبطالة
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ديمومة العمل، انواع قطاع االنتاج معدالت البطالة ) موظف، اجير، متدرب، يعمل لحسابه(الوضع في العمل الحالي او السابق 
  .ئل المعتمدةالبحث عن عمل والوسا

 تشملستمارة، فأشارت الى ان الدارسة وبالمناسبة، شرحت المديرة العامة لالحصاء المركزي مرال توتليان منهجية العمل واال
اما فيما يتعلق . وموضوعية اسرة موزعة على كل االراضي اللبنانية، وقد تم سحب هذه العينة بطريقة علمية ٤٠٠٠عينة من 

 لتبياناالوضاع المعيشية، والثانية لتبيان هي استمارة  استمارات، االولى ٣ فقد قالت انه تم اعتماد بوسيلة جمع المعلومات
  جملةالىتوتليان  واشارت . العوائق الخاصة بالعمل الميداني لهذه الدراسة حولتتمحور  الفترات السابقة، والثالثة فيمشتريات

اوقات فراغ االسر، واستقبال المحققين، المواءمة مع وطرق المواصالت، معوقات تعترض العمل واهمها التباعد الجغرافي، 
  . العامةضعف الثقافة االحصائيةو
  

  اطالق مركز بطاقة المعوق في عكار ومساعدات تنموية: الشوؤن االجتماعية •
واعدا بالمساعدة رفأ العبدة، م  خاللها على واقعاطلعور بجولة ميدانية في منطقة عكار قام وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاع

وزارة األشغال  وإعادة تأهيل سوق السمك، وذلك بالتعاون مع  إنارة الرصيف، وإنشاء خيم للصيادين، وصيانة المراكب،من خالل
 بالتعاون مع الجامعةأنشئت ، ببنينلطب األسنان في مركز الشؤون االجتماعية في   عيادةكما افتتح ابو فاعور. العامة والنقل

  التابع مركز إعطاء بطاقة الشخص المعوقاطلقفي حلبا، حيث " أرك ان سيال"مركز جمعية ايضا وزار ابو فاعور . اللبنانية
 تسهيلالذي يسعى لوتجهيزه بكل المعدات والتجهيزات الخاصة بإصدار تلك البطاقات،  ، بعد أن تم في عكارللشؤون االجتماعية

العمل بمجمع تصنيع األلبان واألجبان في بلدة فاعور ابو   أطلقذلكك. حتياجات الخاصةين وأصحاب االأمور األشخاص المعوق
  . وصناعة السجاد في تكريت  وافتتح معمل النسيج،الكواشرة

العامة لإلسكان التابعة للوزارة أصدر قراراً  أكد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور أن مجلس إدارة المؤسسةمن جهة ثانية، 
كذلك أعلن أبو فاعور أن .  القروض مثل هذا النوع من في عادةسكنية من دون الضمانات المطلوبة ضى بمنح المعوقين قروضاًق

 افاد الوزير انوفي السياق ذاته،  .ستمنح أصحاب المهن الحرة قروضاً سكنية بمجرد إثباتهم وجود دخل شهري لهم المؤسسة
أجل منح قروض سكنية في المناطق الريفية، وبالتحديد في تلك التي تعاني   دراسة منري تجالشؤون االجتماعية ومؤسسة اإلسكان

مع إطالق مشروع ذلك أقصى، على أن يترافق  حداًكهذا المشروع خالل شهرين ب أن يبتّ متوقعا ،غياب المسح العقاري من
  . نيةالدخل المحدود ببناء مساكن بكلفة متد التعاونيات السكنية التي تسمح لذوي

  

 اطالق التقرير الوطني الشامل لتطوير السجون •

القاعدة الصالحة، مل ان يشكّل  الذي يؤ،"لتطوير السجون التقرير الوطني الشامل " مروان شربل والبلدياتأطلق وزير الداخلية
املة ألوضاع يقة وش معالجة عمتؤدي الىبحيث لبنان، وتطويره على الصعد كافة،  لالنطالق في ورشة إصالح نظام السجون في

   .السجناء
التوافق بين وزارتي الداخلية والعدل، جاءت ثمرة اإلصالح في السجون، كانت  بداية إنجاح عمليةان "وبالمناسبة، اشار شربل الى 

ه اضاف لكن .العدل المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وانتقال إدارة السجون من سلطة الداخلية إلى  مكتب األمم معتعاونالو
إلى تحسين أوضاع السجون المعيشية، والتعجيل   إجراءات تمهيدية تؤدي معترافقتأن عملية االنتقال ال تكفي وحدها، ما لم " :قائال

  ". في المحاكمات
جديدة، وأقر   بناء خمسة سجون خطةموضوع السجون بحث في مجلس الوزراء، الذي أقر"ر شربل بأن وفي الختام، ذكّ

  ". الدولية، أحدهما في الشمال، واآلخر في الجنوب الالزمة للشروع ببناء سجنين حديثين، يالئمان المعاييراالعتمادات 
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   مليون يورو من االتحاد االوروبي لتحسين اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان١٢ •
الصعبة التي يعيشها الالجئون ن الظروف اعلن االتحاد االوروبي عن برنامج جديد لدعم االونروا في مساعيها الرامية الى تحسي

إلى تأمين المساكن الالئقة للعائالت الفلسطينية  مليون يورو ١٢يهدف هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته . الفلسطينيون في لبنان
تسديد بدالت و ،ية في لبنان لترميم المساكن في المخيمات الفلسطينة الالزمموال االوفيركثر عوزا في لبنان عن طريق تالالجئة األ

   . للعائالت التي تنتظر إعادة إعمار منازلها في مخيم نهر البارد٢٠١٢-٢٠١١إيجار عن العامين 
  عائلة٧٣٦ مخيم نهر البارد باإلضافة إلى حوالي من عائلة نازحة ٣٠٠٠ أكثر من  يستهدفالبرنامجواكد االتحاد في بيان له، ان 

 حصل على دعم مالي من االتحاد هذا البرنامج مضيفا ان  األخرى في لبنان١١لالجئين الفلسطينيين الـ مقيمة في مخيمات ااخرى
   .االوروبي

  

   مليونا يورو من ايطاليا لتعزيز عمل الشؤون االجتماعية وصندوق التنمية االجتماعية ٢.٤ •
البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية واالقتصادية " القالط اإليطالي مع مكتب التعاونمذكرة تفاهم   الشؤون االجتماعيةارةوزوقعت 
صندوق عمل تعزيز التنمية االجتماعية و  مراكز الى تعزيز اداء مليوني يورو٢.٤ يهدف البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته. "المحلية

  .التنمية االجتماعية في لبنان

  

  درات سيدات االعمال شراكة بين منظمة شباب الغد ومؤسسة رينه معوض لتشجيع مبا •
 مركز الجمعية فيوذلك " المرأة المبادرة في لبنان" مشروع البريطانية" شيري بلير للسيدات"ومؤسسة  أطلقت منظمة شباب الغد

 الجديد الى  هذا المشروعيسعى. معوض وجي بي مورغان طرابلس بالتعاون مع مؤسسة رينهفي " BIAT"الـ الحاضنة لألعمال
  .  ريادية ومدرة للدخل مشاريع  أفكارهن وتحويلها إلىطويرلسيدات المبدعات في شمال لبنان، من أجل تلخلق فرص جديدة 
 ٤٢ دورة تدريبية مكثفة من أربعة أيام طالت  بصورة مشتركةمنظمة شباب الغد ومؤسسة رينه معوض ، نظمتوفي هذا االطار

 خالل هذه السيدات تدربت. BIAT الحاضنة لألعمال في طرابلس نفذتها الجمعيةحول كيفية إعداد خطة العمل ووتركزت سيدة 
 عبرت عن افكار سيدة مشاركة ٢٠ اختيار وتبع ذلك.  على مبادىء المحاسبة، التسويق والمبيعات، والعالقات مع العمالءالدورة

  . سابهن مهارات اضافية اكتساهمت في إستشارات فردية  من خاللهااستفدنثانية  في مرحلة انطلقنف، ريادية وروح خالقة
  

  اتفاقية شراكة لتبادل خبرات االغاثة بين مؤسسة عامل ومنظمة برميار اورجانس الدولية  •
مؤسسة عامل "تعزيز دور بهدف " د ميديكال انترناسيونالنبرميار أورجانس آ"جمعية مع  اتفاقية شراكةالدولية   مؤسسة عاملتوقّع

 تقضي االتفاقيةو. ممولةالجهات ال وبمساهمة  PU-AMI بالتنسيق مع لجنة مختصة من الـالة طوارئفي ح واستعداداتها" الدولية
 الصحة، المياه والنظافة والقضايا المتعلقة في مجاالتتقديم المساعدة  تتيح امكانية ميدانية  طوارئ بوضع خطة عملالموقعة

عامل مؤسسة وتجدر االشارة الى ان . جنوبية الحدودية البيروت وضواحيها، والمناطق  منطقةعلى ان تغطيباالطفال والمسنين 
  . اوكسفاممنظمةوالمفوضية السامية لالجئين في االمم المتحدة و  وقعت اتفاقيات مماثلة مع اليونيسيف قدكانت

  

 تنمية المحلية الزراعية والبيئةفي ال

  
   مليون يورو ايطالية للصناعة والزراعة لتعزيز سبل العيش في لبنان ١.٤٨٠ •

 ، الذي تموله)CELEP(المجتمعات المحلية وتعزيز سبل العيش في لبنان اطلق وزير الصناعة فريج صابونجيان مشروع تمكين 
 .ICU منظمة اليونيدو بالشراكة مع المنظمة االيطالية غير الحكومية تديرهالذي يورو، و مليون ١.٤٨٠الحكومة االيطالية بقيمة 
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 يتناول األول تطوير عمل المؤسسات الصغيرة ، شقين الىينقسم، ولصناعة والزراعة لمصلحة وزارتي ا المشروعينفذس
  .ينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعةومية المجتمعات الريفية تن فيهدف الى ، أما الثاني.نفذ بالتعاون مع وزارة الصناعةيو ،والمتوسطة

 المجتمعات المحلية في لبنان عبر  وتطويرروع من أجل تمكينتم إعداد هذا المشوبالمناسبة، اشار وزير الصناعة الى انه قد 
 في  الواقعةمن خالل تأهيل عدد من مؤسسات التصنيع الزراعيو ،تعزيز سبل العيش والتنمية المستدامةوإنعاش قدراتها اإلنتاجية 
و ثالثين مؤسسة صناعية زراعية  إلى تنمية نح هذا المشروع الجديديهدف ": قائالاضاف صابونجيانو. الشمال والجنوب والبقاع

 كما يرمي إلى دعم عدد ،مرخصة صغيرة ومتوسطة الحجم تغطي الصناعات الغذائية والنسيج والجلديات والمفروشات والمعادن
  . " عائلة مستفيدة٢٥٠من التعاونيات الزراعية في هذه المناطق عبر توفير فرص العمل وظروف حياة أفضل لنحو 

  

  لمانيا لمشروع درب الغابة السياحي في الضنية  ألف يورو من أ٤٢٦ •
 "درب الغابة"مشروع البيئة في لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار  وصندوقاطلق اتحاد بلديات الضنية 

 -للزاب في القمامين غابة األرز في كفربنين، غابة ا: وهي الضنية جرود في تقعالذي سينفذ داخل ثالث محميات طبيعية السياحي
 ألف ٤٢٦يهدف هذا المشروع الجديد الممول من وكالة التنمية األلمانية من خالل هبة قيمتها . الصنوبر في السفيرة جيرون وغابة

يورو، الى اطالق السياحة البيئية في المنطقة، عبر تأهيل الدروب التي كان يسلكها الرعاة في المنطقة من خالل وضع آرمات 
رعوا في إعداد خبيراً بيئياً ش ١٥  يشرف عليها المرحلة األولى من المشروع سنة كاملة،تستغرق. العناصر البشريةوتدريب 

  .  لذلكالخرائط الالزمة
بعد عدوان تموز في لبنان  أأنش ، الذي ينفذها صندوق البيئة عديدة ضمن مشاريع يندرجهذا المشروع الجديد  ذكره انوالجدير
خصصت للمرحلة األولى من مشاريع قد  الحكومة األلمانية  وكانت.واإلعمار  وزارة البيئة ومجلس اإلنماء، بمبادرة من٢٠٠٦

ة السلبية الناجمة عن عدوان واالرتدادات االقتصادي  ماليين يورو، أسهمت في الحد من المخاطر البيئية٤.٥منحة بقيمة  الصندوق
 نهاموالثروة الطبيعية في الشمال،  نية التي تعنى بتمويل مشاريع بيئية تحافظ علىماليين يورو للمرحلة الثا ٤  قدمتكذلك .تموز

  ) ٨٨للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد . (مشروع درب الغابة
  

  تربية والشبابفي ال
  

  منح من صندوق الرئيس عباس لفلسطينيي لبنان •
  منح هذا العامان الصندوق سيوفرنمر حماد " الفلسطيني في لبنانصندوق الرئيس محمود عباس للطالب "اعلن رئيس مجلس ادارة 

 وذلك حتى طلبة الجامعة اللبنانيةل ون على الثانوية العامةمعهد سبلين الحاصلي  للطلبة فيومساعدات مالية اخرىسنوية دراسية 
 نجاحه في السنة العام شرط تقديم طلبه لهذا الطالب الذي لم يستفد العام السابق في حق "واكد حماد بالمناسبة على. مرحلة التخرج
أن "أشار إلى كما ". للطلبة الفلسطينيين المقيمين وأهاليهم في لبنان أن تقديمات الصندوق هي" على وشدد حماد، "الدراسية األولى
أن تعليمات الرئيس "لى ا ، الفتا" سيتم منحهم نسبة إضافية من المساعدةالماضيالعام في المستفيدين من الصندوق  المتفوقين من

  ".  لطلبة لبنان إلستكمال دراستهم في الخارج،لسلطةمن ا  في المئة من عدد المنح الخارجية الممنوحة٤٠بتخصيص  قضت عباس 
نظّمت وحدة المنح الجامعية في األونروا، الممولة من االتحاد األوروبي، لقاء جمع عدداً من الطلبة وفي اطار الموضوع عينه 

  وذلك لعرض الواقع المالي المتردي الجامعات في لبنانن من، وممثليوكالةلسطينيين في معهد سبلين المهني للتدريب التابع لالفل
  .للوحدة

 ،"يقدم المنح لمتخرجينا رغم أن هناك فرصاً ضئيلة لشعبناكان "إن البرنامج  قال نائب المدير العام األونرواوفي هذا السياق، 
 بسبب مشاكل التمويل والدعم، وسنقدم المنح  طالب١٠٠ الى في االستمرار في تقديم المنحيست هناك مقدرة لألسف، ل"وأضاف 

  . بما يتوافق مع عالماتهمإلى أكبر عدد ممكن من الطالب 
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   مشاريع من الرؤية العالمية لدعم الشباب في مخيم برج البراجنة ٣ •
بادرات  ثالثة م،"أحالمنا"مركز  - االجتماعية معية األهلية للتأهيل المهني والخدماتالعالمية بالشراكة مع الج مؤسسة الرؤيةاطلقت 
 "شباب شباب تدعم "تحت عنوان  واحدة منذ سنةهاقد أطلقت المؤسسة تندرج ضمن مشروع كانت البراجنة في مخيم برججديدة 
 المبادرات الثالثتتشكل و. مخيمهم بمسؤولية وعناية ارة ليتولّوا إد، إلى تمكين الشباب الفلسطيني في مخيم برج البراجنةوتهدف

، والثانية جاءت تحت إلزالة مئات االسالك الكهربائية العشوائية وهي مبادرة "خلينا نشوف السما"االولى تحمل عنوانا : من التالي
 ، كما غرسواألوالد تلوينهاتزيين الجدران برسومات جميلة، تاركين ل  على الشباب حيث عمل"ارسمو... وبدك األمل"عنوان 

 So Clean"  كلين... سو"اما المبادرة االخيرة والتي حملت عنوان . بيوت الناس األشجار في شوارع عدة داخل المخيم وأمام
  . إلنارة الشوارع الضيقة والمظلمة جداً اللمباتو سلة لرمي المهمالت، ١٥ن  أكثر موتركيب شوارع ١٠ تنظيف فتضمنت

  

   لطالب طائفة الروم الكاثوليكقروض جامعية •
 ألبناء والمخصصةالفوائد  عن استمراره في قبول طلبات القروض الجامعية المدعومة األعلى لطائفة الروم الكاثوليكاعلن المجلس 

درسها ، على ان ت في دار المطرانية التابع لهار المجلس ان على الراغبين في الحصول على القروض ايداع الطلباتوذكّ. الطائفة
 البنك اللبناني الفرنسي، البنك اللبناني: المصارف المتعاونة معه وهي لجنة التربية التابعة للمجلس األعلى قبل إحالتها الى أحد

  خمسسدد في مدةعلى ان يخمسة آالف دوالر الواحد تصل الى  قيمة القرض والجدير ذكره ان. للتجارة، بنك سوسيته جنرال

 خالل األشهر الماضية  قام بتوفيرهاأن القروض الجامعية التي وكشف المجلس .يتحملها المجلس األعلىسنوات دراسية وبفائدة 
  ). ٨٦للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد . ( قرضا٦٠ًاآلن  بلغت حتى

  
  

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

  مساعدات اجنبية من جهات رسمية وغير حكومية  •
 ألف دوالر لمراكز الحجر الصحي ٣٠٠معدات بقيمة : لوزارة الزراعة) الفاو(ة االغذية والزراعة لالمم المتحداة  منظم-

  الزراعي والبيطري التابعة للوزارة في مرفأ بيروت 
ندسة تقديم حقائب مدرسية وقرطاسية ودفاتر وادوات ه:  اليونيسيف االيطالية للتالمذة الفلسطينيين في مدارس االونروا-

   ١٢ ألف دوالر تتناسب وحاجات التالمذة من الصف االول الى الصف ٢٧٠الرياضيات بلغ اجمالي قيمتها 
 ألف دوالر اميركي لتجديد المعدات المستخدمة للتخلص من االلغام ٧١: الدنماركية" دانش شيرشايد" الحكومة اليابانية لمنظمة -

  االرضية والذخائر العنقودية 
تجهيز قسم العناية الفائقة في مستشفى تنورين : تي للتنمية االقتصادية العربية لمستشفيي تنورين وسير الضنية الصندوق لكوي-

  بمعدات طبية وتجهيز قسم طب االسنان في مستشفى الضنية 
  ة االوليةانشاء مركز للرعاية الصحي:  امارة موناكو بالتعاون مع برنامج آرت غولد لبلدية سرعين الفوقا في قضاء بعلبك-
  انشاء مشروعين للري في البلدتين  :  مؤسسة الرؤية العالمية في استراليا لبلدتي عين الدلب والمية ومية-
  انشاء حديقة عامة تشمل نظام اضاءة وتضم العاب لالطفال :  مكتب التعاون االيطالي لبلدية بيصور-
تنظيم دورة لتطوير القدرات االدارية للمعلمات والمعلمين :  راشيا المركز الثقافي البريطاني لمتوسطة كوكبا الرسمية في قضاء-

  ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية
تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الكوادر النسائية في منطقتي راشيا :  المؤسسة الكاثوليكية لالغاثة لجمعية االتحاد النسائي التقدمي-

  وحاصبيا
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   هيئات اهلية ومحلية ٧ مساعدات الوليد بن طالل لـ •
  اعادة تأهيل وتجهيز مركز طرابلس الذي سيضم قسما لالدارة العامة ومعهدا للتمريض :  الصليب االحمر اللبناني-
  تأهيل وتجهيز المستوصف التابع للنادي :  النادي الثقافي االجتماعي في بلدة الجديدة الجومة في عكار-
  يز مركزها في البلدة تجه:  الحركة الثقافية في بنت جبيل-
  تجهيز غرف المرضى في مركز بيت العجوز المريض :  مركز رينيه وهبة في المنصورية-
   مدرسة بألواح تفاعلية ١٧تجهيز :  مدارس رسمية في الميناء-
  تجهيزها بألواح تفاعلية :  مدرسة سيدة الناصرة في االشرفية-
  بألواح تفاعلية   تجهيزها :  مدارس ساحل المتن الجنوبي الرسمية-
  

   هيئات اهلية ومحلية ٥مساعدات اميركية لـ  •
   ألف دوالر اميركي ٣٠٠بناء وتجهيز مصنع لصب صناديق البالستيك الزراعية بلغت تكاليف انشائه :  بلدة قبة شمرا في عكار-
م وادارة األعمال والتغذية وعلم الكمبيوتر الهندسة والتعلي منحة تعليمية لطالب ٥٢تقديم :  الجامعة اللبنانية االميركية في بيروت-

  والتمريض والتواصل
   طالبا ٦٥منح تعليمية لـ :  جامعة هايكازيان-
 ألف دوالر ١٢بتكلفة بلغت " شارع الحرية"في الميناء والذي سيطلق عليه اسم " حوش العبيد"اعادة تأهيل شارع :  جمعية عطاؤنا-

  اميركي 
  تنظيم دورة تدريبية دعما النضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية : راعة في بيروت وجبل لبنان غرفة التجارة والصناعة والز-
  

   مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •
 متفوق تغطي ١٠٠ ألف دوالر الول ٢٠٠تخصيص :  القسم الثاني- بنك لبنان والمهجر للمتفوقين في شهادة البكالوريا الرسمية-
 دوالرا اميركيا على كافة الطالب باالضافة الى تخصيص االول في كل فرع ٢٥٠ طالب اضافة الى توزيع ٥ة لـ  منح جامعي٥

   دوالر اميركي٥٠٠من فروع البكالوريا الرسمية 
   نصبة زيتون في البلدة٤٠٠دعم عملية غرس :  بنك لبنان والمهجر لبلدة حوال-
تجهيز مكتبة قسم رعاية االطفال باربع اجهزة كومبيوتر وجهاز بالي : ي بيروت شركة كوكاكوال لمستشفى الجامعة االميركية ف-

  ستيشن وتلفزيون كبير 
  مدخول بيع سيارتي فيات جديدتين خالل مزاد علني :  شركة سعد وطراد لمركز سرطان االطفال-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   الف يورو ٣٠رئيسية لبلدة باتوليه في قضاء صور بتكلفة مقدارها تأهيل الطريق ال:  االيطالية-
  عين بعال والجبين ومروحين ورشكنانيه: تقديم اربع شاحنات لنقل النفايات الربع بلديات في قضاء صور هي:  االيطالية-
   االف يورو ٨تجهيز مبنى بلدية الظهيرة بتكلفة مقدارها :  االيطالية-
  جهزة انارة عامة حديثة ومزودة بأحدث التقنيات تعمل بالطاقة الشمسية لبلدية الناقورة في قضاء صور توفير ا:  االيطالية-
  توفير مضخة حديثة لسحب المياه لبلدية صريفا:  االيطالية-
  تقديم قرطاسية لطالب كل من مدرستي الحنية ومجدل زون في قضاء صور :  االيطالية-
لتعليم اللغة االيطالية لتالمذة الصفوف المتوسطة في المدرسة الرسمية في البازروية في قضاء تنظيم دورات مكثفة :  االيطالية-

  صور 
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 ألف دوالر اميركي لمستوصف دير ميماس الطبي اضافة الى تأهيل احدى ١٣تقديم جهاز تصوير صوتي بقيمة :  االسبانية-
  الغرف لتركيب الجهاز 

  ة للمستوصف الحكومي في الخيام توفير معدات وتجهيزات طبي:  االسبانية-
 سيدة ٢٠ ألف دوالر في مقر بلدية برج رحال يستهدف توفير فرص عمل لنحو ٥٢انشاء معمل تصنيع زراعي بقيمة :  الكورية-

  من ربات البيوت 
  االف دوالر   ٣منح ألفي دوالر نقدا لمركز المبرات الخيرية في صور اضافة الى البسة ومستلزمات مدرسية بقيمة :  الكورية-
  تنظيف قلعة دوبيه االثرية في بلدة شقرا :  النيبالية-
 
 

 ��  ٢٠١١ ���ل)'� ("�& و%
   

  أد /١٣٦٩ علم وخبر رقم -" CHALHOUB FOUNDATIONشلهوب فوندايشن، " جمعية باسم -١
 UFA بناية -احة الشهداء س-بيروت: مركزها

  : أهدافها
ورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالمساعدات المدرسية والجامعية للطالب القيام باالعمال الخيرية واالجتماعية بص .١

 المحتاجين وبمساعدة المعاقين والمسنين واالطفال المهملين

دعم النشاط الثقافي عبر القيام بابحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية واالنسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور  .٢
 لى انشاء مركز لذلكالنشر واالعالم والعمل ع

 دعم االشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص واالبداع .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هنري جان كلود جان - ايزيس عيسى خوري- سلوى عصام شلهوب-نديم جورج حكيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج هنري شلهوب-كلود شلهوب

  سلوى عصام شلهوبنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٨٢ علم وخبر رقم -"جمعية بيت الفتاة" جمعية باسم -٢
   ملك جمعية مؤسسات االمام الصدر-  المجمع الثقافي- شارع االستراحة-صور: مركزها
  : أهدافها
العمل على رفع مستوى المرأة الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ومساعدة المعسرات بكافة اشكال المساعدة المادية  .١

 والمعنوية

 بوي والمهني واالجتماعي والحد من آفة البطالةالسعي لتأمين فرصة عمل للمرأة المحتاجة وتمكينها من تأدية دورها التر .٢

 اقامة ندوات ومؤتمرات تهدف الى تحسين الخبرات في مجال التربية والتعليم على اختالف المراحل .٣

التواصل مع المدارس والمعاهد والجامعات في الداخل والخارج والتعاون معها وتلبية حاجاتها من اصحاب الكفاءة  .٤
  جميع المستوياتوالمهارة واالختصاص على

اجراء أبحاث ودراسات باالشتراك مع جمعيات أخرى من أجل تنشيط العمل النسائي في الحقل االجتماعي واالنساني  .٥
 واصدار مطبوعات ثقافية واجتماعية اسبوعية وشهرية وسنوية ونشرات مرئية ومسموعة ومطبوعة

 وساط الشعبيةتنظيم حلقات تدريب ومحاضرات ثقافية واجتماعية وأدبية في األ .٦

 بعث الوعي بكافة اشكاله في المدن واالرياف  .٧
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 وفقاً انشاء المدارس المجانية وغير المجانية ودور الحضانة والروضات والمعاهد والجامعات في كافة األراضي اللبنانية .٨
 للقوانين المرعية االجراء

  ي كافة االراضي اللبنانيةاقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية على اختالف انواعها ف .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عاليه السيد جعفر شرف -  سعاد السيد محمد الحسن- ربابه السيد صدر الدين الصدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حنان طعان يوسف-در مليحه موسى الص- الدين
  ربابه السيد صدر الدين الصدرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

I.D.M.A،"ِ Le Développment et, Association pour la Mèmoire Collective.ي أمد" جمعية باسم -٣

L’Insertion"- أد /١٣٨٣ علم وخبر رقم  
   قضاء الشوف-ق االرضي الطاب- ملك انطوان عون-  حي السيدة-الدامور: مركزها
  : أهدافها

تصبو هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمعات المحلية، وإنماء هذه المجتمعات في سبيل انخراط أهاليها، 
  :لتحقيق هذه الغاية، تسعى الجمعية الى تحقيق االهداف التالية

 وضعف واحباط في النشاطات االنمائية، تي تعاني من عقباتمساعدة األهالي على االنخراط واالندماج في المناطق ال .١
  التهجير منواالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، وخصوصاً المناطق التي عانت

تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمها، ومواكبة الحرفيين واصحاب المشاريع االقتصادية والثقافية  .٢
 طهم وثباتهم في هذه المناطقواالجتماعية بهدف تأمين انخرا

 الحفاظ على الذاكرة الجماعية باعتبارها عامالً اساسياً في التمسك باالرض واالندماج .٣

 العمل على نشر المبادىء الديمقراطية وحقوق االنسان .٤

 تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق .٥

 ل عام، أو من خالل تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محدودةتمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشك .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 منال - ماريو دياب كرم- ريمون عبداهللا كنعان- اميل الياس مارون- ثناء ميشال عون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بشير انطوان عون- جوزيف مهنا كالس-اميل مارون

  بشير انطوان عونمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٨٥ علم وخبر رقم -")ADLIR(جمعية تطوير العالقات اللبنانية الهندية " جمعية باسم -٤
   الطابق االول- مي عمر محمد زين مكتب المحا-  بناية النور- شارع مدحت باشا- حي الصنائع-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 بنشاط الى تعزيز العالقات الثنائية والى تعميق التعاون بين الهند )ADLIR(سوف تسعى جمعية تطوير العالقات اللبنانية الهندية 
، االقتصاد الصحةتكنولوجيا، ية التحتية، العلوم وال االقتصادية والتجارية، تكنولوجيا المعلومات البن-ولبنان في القطاعات األساسية

  .والثقافة، السياحة والمجالت الكامنة االخرى للتعاون بين البلدين
  :لتشجيع تلك اآلهداف، على الجمعية أن تعطي األولوية لـ

 المشاركة في جميع النشاطات والمبادرات لتمتين الروابط بين الهند ولبنان على مختلف الصعد .١

 عارض المشتركة ألجل تسهيل المبادالت الثنائيةتنظيم الندوات واللقاءات والم .٢
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  تشجيع تبادل الزيارات بغية تعميق الصداقة والتفاهم بين البلدين .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - نزيه نقوال نجم- لويس اميل فرسون- عاطف صالح نصولي-يوسف شكري مطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 طالل كمال عبده - ثناء شفيق حلواني- علي اسماعيل غندور- روجه جان اده- سمعان فرنسوا باسيل-محمد علي نزار شقير
   خالد فؤاد نجار- برنار البير تنوري-الشاعر

   يوسف شكري مطرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /١٤٠٣ علم وخبر رقم -"جمعية القرية الخيرية لالنماء" باسم  جمعية-٥
   قضاء زحلة- ملك الدكتور باسم علي جمعه- ١١٤٧ العقار رقم - طريق حوش الغنم-علي النهري: مركزها
  : أهدافها
يتام نين على المخدرات واألممساعدة العائالت المستورة والمرضى والمعاقين جسدياً وذوي الحاجات الخاصة والمد .١

ورعايتهم واعالتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خالل تأمين المسكن الالئق وانشاء المستوصفات 
والمستشفيات والمراكز الصحية والعالجية والوقائية، واقامة برامج الدعم النفسي واالجتماعي وانماء القدرات االنسانية 

 لتوفير فني والمهني والتربوي المتخصص ألشخاص المعوقين ذهنياً والمدمنينوالسعي القامة مراكز التدريب والتأهيل ال
 فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم

تقديم المنح الدراسية للطالب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية  .٢
 للطالب المحتاجين مهنياً واكاديمياً

 ة والخياطة واألشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافيةاقامة دورات لمحو األمي .٣

 اقامة دورت للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها .٤

دة خاصة، ات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدورودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مها .٥
 بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن االجتماعية والمادية واألسرية

تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي واالجتماعي واصدار المطبوعات والنشرات  .٦
 الدوريات

   المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة
 - رانيا ابراهيم نبها-باسم علي جمعه.  د-  القاضي فريال حسين دلول-هيثم علي جمعه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علي هيثم جمعه
  محامي علي هيثم جمعةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٣٠ علم وخبر رقم -"، بوليلبنانPolyliban" جمعية باسم -٦
   قضاء المتن- الطابق الثالث- بناية نايف فاضل- نيو روضة-الدكوانة: هامركز

  : أهدافها
 ترغب من خالل تنظيم نشاطات رياضية متنوعة تشجيع الشباب على االنفتاح واكتشاف لبنان والعالم Polylibanإن جمعية 

  .بانسجام تام مع الطبيعةضية بعيداً عن المنافسة اواالنفتاح على ثقافات متعددة عبر فن العيش بروح ري
تشجيع الشباب على ممارسة رياضات متنوعة دون تنافس والتي تحترم البيئة من خالل تنظيم نشاط رياضي متنوع  .١

 واالشتراك برحالت صيفية أو شتوية على جميع األراضي اللبنانية سهالً وجباالً

 شاركة لبنانيين وأجانب في نشاطات الجمعيةتشجيع حوار الحضارات وإظهار صورة لبنان المتنوع في العالم عبر م .٢

 انشاء روابط متينة مبنية على قيم الجمعية بين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه .٣
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المساهمة بالتعاون الدولي في العديد من المجاالت المتعلقة بالرياضة الجامعية وتنمية السياحة البيئية من خالل دعم أو  .٤
 ي لبنان أو خارجهف الجمعية تنظيم نشاطات أخرى متعلقة بثوابت

(Patrouille Des Glaciers, Polyathlon, Cedars raid, Polygiro…) 

  تشجيع الرياضيين الشباب في لبنان الذين يؤيدون قيم الجمعية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - اويديس لئون قالباقليان- ميشال ريمون منصور- األميره سابين االمير روجه شهاب: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

   فنسان نجيب نصار- كارول ميشال عقل- جورج فرنسوا حبيقه-تينا انطوان قماطي
  تينا انطوان قماطينسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٣٦ علم وخبر رقم -" الثقافية االجتماعيةجمعية رسل الهدى" جمعية باسم -٧
   الضنية قضاء المنية- األوتوستراد- المنية: مركزها
  : أهدافها
 األخالقية والفكرية والثقافية واالجتماعية وما الى ذلك: نشر التوعية في مختلف المجاالت .١

  والمراكز الثقافية ودور األيتامانشاء المستوصفات .٢

 الفضلة وحراسة القيم ومحو األميةالعمل على نشر العلم و .٣

 تأسيس مدارس ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه .٤

 التعاون مع العاملين في المجاالت السابقة الذكر، ممن تتفق أهدافهم مع اهداف وأنظمة الجمعية .٥

  بعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و
 - حبيب حسن ديب الجاجيه- احمد محمد خضر وهبه-الشيخ طارق عبد الرحمن الخير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عزت أنور المصري-  مصطفى حسن خوال- فايز مصطفى سيف
   فايز مصطفى سيفالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /١٤٧١ علم وخبر رقم -"Phénix Group Homesس غروب هومز، جمعية فينيك" جمعية باسم -٨
   قضاء المتن- ملك طوني الجميل- شارع كنيسة مار جرجس- عين التفاحة: مركزها
  : أهدافها

طرابات نفسية تأخر ذهني، توحد، إض(تهدف الجمعية الى الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي االضطرابات الذهنية والنفسية 
  :هم على العيش باحترام وكرامة وسعادة، وذلك عبرساعدتوم...) وسلوكية
العمل على تطوير سلوكيات التكييف والتأهيل النفسي والتربوي واالجتماعي والمهني وغيرها من األمور التي تساعد  .١

 االنسان المعوق على تنمية استقالليته وتحسين نوعية حياته وبناء عالقات ايجابية مع المجتمع المحيط

ساكن الدمج حيث يعيش أشخاص ذوي اضطرابات عقلية مع مساعدين ومربين متخصصين، في جوء عائلي انشاء م .٢
 وتربوي وانساني

التوعية وتعريف المجتمع على االشخاص ذوي االضطرابات الذهنية والنفسية وقيمتهم االنسانية وحثه على تلبية حاجاتهم  .٣
 ...من حق بالحياة والمسكن، والعناية الصحية والتربوية" شرعة حقوق االنسان"وكافة الحقوق التي تنادي بها 

القيام بكل االعمال واستعمال كل الوسائل الالزمة لتحقيق اهداف الجمعية مثل انشاء مؤسسات التربوية والصحية  .٤
 والمهنية وغيرها وفقاً لألصول القانونية

  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع
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 - زياد هيكل عازار-  ايفون جميل نصر- وديع كمال نصور-جورجيت شربل نادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   امال ابراهيم محمود جوهر حياه-حسان احمد راجح مكي

  زياد هيكل عازارالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٨٠ علم وخبر رقم -"GRO ACTض الشباب، نب" جمعية باسم -٩
   قضاء المتن- الطابق الخامس-  ملك الرهبنة المارونية- بناية الرهبان-انطلياس: مركزها
  : أهدافها

  :استنهاض المجتمع اللبناني الشبابي وتفعيله بكل الوسائل المكنة من اجل
 عودة الحركة الشبابية واالنمائية الى البلدات والقرى .١

 ز الشباب اللبناني للعمل على أرضه والعودة الى كنف الدولةتحفي .٢

 توجيه وتوعية الشباب اللبناني على واجباتهم وحقوقهم في الوطن .٣

 خلق ثقافة عمل جديدة وتجذر وبقاء في أرض الوطن .٤

 العودة بالشباب اللبناني الى ينابيع الثقافية والفكر المنور والقيم الروحية واألخالقية والحضارية .٥

 جيع الشباب اللبناني على التعاون والمشاركة في ما بينهم، وقبول تنوعهم وتعدد مذاهبهم وانتماءاتهمتش .٦

 توعية الشباب اللبناني على ثقافة بيئية نظيفة، من أجل حمايتها وتطويرها .٧

   المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع
 الرا الياس - شربل وديع خضره- ايلي ديب حدشيتي-األب طوني وديع خضره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سربل لحود طوق- جورج طنوس طنوس- وليد جميل مرهج- المغاريقي

  وليد جميل مرهجمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٠٩وخبر رقم  علم -"Mes parents أهلي،" جمعية باسم -١٠
   قضاء كسروان- دار مطرانية صربا المارونية-صربا: مركزها
  : أهدافها
ثم . السعي الدائم لمساعدة حضور الولد مع اهله، لتأمين الطمأنينة واألمان والسالم له، بينه وبين اهله اثناء النزاع .١

المتزن ونشأتهم على المصالحة أي التوبة تواصل االوالد مع والديهم بالتساوي، وذلك من اجل استقرارهم ونموهم 
والمسامحة والمغفرة، كذلك تطبيق قرارات المحاكم اثناء تسلم وتسليم االوالد في جو من االلفة والمحبة والمسامحة، سيما 

حية اثناء المشاهدة واالصطحاب، والمبادرة لرد الشر بالخير لشل وطأة المشاحنات، ايضاً، مساعدتهم على التنشأة المسي
 الحقيقية

تهم بطريقة منطقية وواعية، وتوجيههم ليعيشوا المحبة ومخافة اهللا احي اخيراً مساعدة االهل على تخطي صعوبات .٢
 والصالة والعمل والتربية، من شفعاء المؤسسة أبونا يعقوب الكبوشي واألم ماري دو الكروا زغيب

  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن
   سمير مخايل ابي نادر-  ريموند انطون حليق-الخوري الدكتور سليم جان صغير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ريموند انطون حليقة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم -"Sociales omité Général Des AffairesCالهيئة العامة للشؤون االجتماعية، " جمعية باسم -١١
  أد /١٥٤١وخبر رقم 

   قضاء كسروان- دار مطرانية صربا المارونية-صربا: مركزها
  :أهدافها
 كسروان وبشكل عام المساهمة في -تهدف الجمعية الى احياء العمل االجتماعي في األبرشية المارونية لنيابة صربا .١

صد وكشف المشاكل االجتماعية كافة والعمل بمسؤولية وبروح تضامنية على حلها ال احياء العمل االجتماعي فتقوم بر
سيما من خالل االضاءة عليها بكافة جوانبها وحث المجتمع بكامله بغية جعله يكترث ويهتم بها كما تقوم بتشجيع العمل 

 التطوعي واالنساني في المجاالت االجتماعية كافة

أداة تمثيل الهيئات الرعوية للشؤون االجتماعية العاملة في مختلف الرعايا الواقعة ضمن نيابة وفي هذا االطار تصبح الجمعية 
صربا البطريركية المارونية ومساحة تنسيق وتعاون فيما بين الهيئات وايضاً بين مختلف هيئات المجتمع األهلي والجهات 

  .وتنميته وفقاً لبرامج وخطط محددة مسبقاًالرسمية الحكومية النجاح العمل االجتماعي في النيابة واحيائه 
  

تنظيم ندوات وحلقات دراسية : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديداً
ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق وتخزين المعلومات، والعمل 

ت نسيق مع الجهاة والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتسائل البصريبرات ووضع الدراسات، واستعمال الويلها وتبادل الخعلى تحل
معيات المتخصصة والرعايا واألبرشيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والجامعات الرسمية المختصة والنقابات والج
 .والمدارس ووسائل االعالم كافة

  ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن
 جيهان - فرنسيس يعقوب ابي نخول-جلبير قيصر عاصي. د-جي فوآد نجيم.المطران د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سيمون جميل هيكل- كوليت ملحم سركيس سالمه-خليل تابت

  جي فوآد نجيم.دسيادة المطران : تجاه الحكومةممثل الجمعية 
  

  أد /١٥٦٤ علم وخبر رقم -"جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني" جمعية باسم -١٢
   بالقرب من الثانوية الرسمية للبنات- مبنى مدرسة القسطل سابقاً- المدخل الرئيسي لمدينة صور-  البص-صور: مركزها
  : أهدافها
 ندوات ثقافية اجتماعية .١

 عارض رسوم واشغال حرفية وتراثم .٢

  أنشطة تربوية، صحية وفنية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
لحاج  عصام حسن ا- احسان موسى الجمل- يحي عباس حريري-العبد محمد حسن فقيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي كمال يونس-علي
  العبد محمد حسن فقيهالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

• .�� /  �� ٢٠١١ ا���ل)'�  �� �& وا�0
  

:  للجمعية المسماة٢٩/١٠/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٤٤١ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٤٦ تعديل رقم -١
 »جمعة عطاءات من أجل الحياة«
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، الحائزة على بيان »جمعية عطاءات من اجل الحياة« المسماة ةمركز الجمعيم واس علماً بتعديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات
   ٢٩/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٤٤١العلم والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  »عطاء الهدايا« :هااسم
  »جمعية عطاءات من اجل الحياة« : منبدالً

   قضاء بعبدا- الطابق الثاني- AUCE مبنى - بولفار كميل شمعون-الحدث :هامركز
   الطابق االول-  ملك اسعد االسعد-  بناية االسعد- شارع بدارو-بيروت :بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١٨/١٠/٢٠٠٧أد، تاريخ /٢٢٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٧٦ تعديل رقم -٢
 »)أنتج(جمعية التنمية والنهوض االجتماعي «

، الحائزة على »)أنتج(جمعية التنمية والنهوض االجتماعي « المسماة ةت علماً بتعديل مركز الجمعيأخذت وزارة الداخلية والبلديا
   ١٨/١٠/٢٠٠٧أد تاريخ /٢٢٥بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
 - الشقة الشمالية - بناية طيبة- ٣٢ القسم -٢٠٨٠ العقار رقم - منطقة الدكرمان العقارية- شارع سهل الصباغ- صيدا: مركزها

  الطابق االول
   ملك ورثة محمد سامي قبرصلي- شارع التعمير التحتاني-صيدا :بدالً
  

:  للجمعية المسماة٨/٣/١٩٩٤أد، تاريخ /١٣٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٨٤ تعديل رقم -٣
 » بيروت-جمعية تجار فردان«

، الحائزة على بيان العلم والخبر » بيروت-جمعية فردان« المسماة ةعي الجمسم وغايةاأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٨/٣/١٩٩٤أد تاريخ /١٣٤رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  »فردان -جمعية تجار ومؤسسات«: هااسم
  » بيروت-جمعية فردان« :بدالً

  :غايتها
 ادية والتجارية بيروت في مختلف الوجوه االقتص-الدفاع عن مصالح وحقوق تجار ومؤسسات فردان .١

 العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم تجار ومؤسسات فردان وتحسين أوضاعهم .٢

تشجيع ودعم التعاون بين التجار والمؤسسات لتحسين مستوى التعاون وايجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن  .٣
 والتفاهم المتبادل

 لمشتركةالعمل على كل ما من شأنه تحقيق مصلحة التجار والمؤسسات ا .٤

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

  بيروت-االهتمام بالوضع التجاري واالقتصادي لتجار فردان .١

  أوضاعهموتحسين تجار فردان وتقدم العمل على ترسيخ وازدهار وتوطيد  .٢

  وايجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل بين التجار لتحسين مستوى التعاملتشجيع ودعم التعاون .٣

 العمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة .٤
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة١٩/٦/٢٠٠٩أد، تاريخ /٩٦٨بيان العلم والخبر رقم  ل١٤٦٧ تعديل رقم -٤ 
 »الريف والزراعة«

، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »الريف والزراعة« المسماة ة الجمعياسم وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٩/٦/٢٠٠٩أد تاريخ /٩٦٨

  :وأصبح على الشكل التالي
  »جمعية ريف الطفل األخضر«: هااسم
  »الريف والزراعة« :بدالً

  :غايتها
 المحافظةعلى التراث اللبناني .١

 تلبية طلبات وحاجات االسر المحتاجة .٢

 )تحضير وحفاظ على بيئة الطفل الخضراء(تفعيل المساحات الخضراء  .٣

 تحسين أداء االنتاج اليدوي المحلي داعماً للطفل .٤

  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال
 :بدالً من

 المحافظةعلى التراث اللبناني .١

 تلبية طلبات وحاجات االسر المحتاجة .٢

 تفعيل دور الزراعة والعمل على تبريد الخضار والفواكه .٣

  أداء االنتاج اليدوي المحليتحسين .٤

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

:  للجمعية المسماة١٩/٤/٢٠٠٦أد، تاريخ /١٣١ لبيان العلم والخبر رقم ١٤٩٦ تعديل رقم -٥
 »جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان«

، الحائزة »جمعية الحفاظ على البيئة  والزراعة في لبنان«المسماة  ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعي
   ١٩/٤/٢٠٠٦أد تاريخ /١٣١على بيان العلم والخبر رقم 
  :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء بعلبك- الطابق األرضي- ملك آل يعقوب-  بناية يعقوب- الطريق العام-بدنايل: مركزها
   ني ملك المردي- الطريق العام-زحلة :بدالً
  

 ٥٩٤وتعديله برقم  ٢٠/١٢/١٩٦٠أد، تاريخ /١٦٥٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٢١ تعديل رقم -٦
 »امعة فروع عائلة البرجيج«: للجمعية المسماة ١٨/١٢/١٩٦٢تاريخ 

العلم والخبر ، الحائزة على بيان »امعة فروع عائلة البرجيج« المسماة ةالجمعي غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ١٨/١٢/١٩٦٢ تاريخ ٥٩٤ وتعديله برقم ٢٠/١٢/١٩٦٠أد تاريخ /١٦٥٩رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  :غايتها
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 انماء روح التعارف بين ابناء العائلة وتوثيق عرى األلفة والتعاضد واالتحاد بين افرادها .١

 رفع مستوى العائلة أدبياً ومادياً .٢

 لى كل ما يرجى منها خيرهم ونفعهممساعدة المحتاجين منهم والسعي ا .٣

 تعليم ابناء العائلة المحتاجين وانشاء المدارس التعليمية والمهنية والعمل في حقل التربية والتعليم .٤

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

 وتوثيق عرى األلفة والتعاضد واالتحاد بين افرادها ورفع مستواهم أدبياً ومادياً وخاصة المحتاجين انماء روح التعارف .١
 منهم

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

:  للجمعية المسماة١٢/١٢/٢٠٠٣أد، تاريخ /٢٠٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٣٣ تعديل رقم -٧
 »الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية«

، الحائزة على »الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غايةالجمعي
   ١٢/١٢/٢٠٠٣أد تاريخ /٢٠٣بيان العلم والخبر رقم 

  :كل التاليوأصبح على الش
  :غايتها
مة عبر اقامة الندوات والمحاضرات وتبادل الشاملة والمتكاملة والمنصفة والمستداتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية  .١

 الخبرات بين الجهة الفاعلة في عملية التنمية والعمل على تحقيق التنمية البشرية وال سيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف

 تدريب مهني لتحقيق االهداف المذكورةاقامة دورات  .٢

 المركز اللبناني لالعمال المتعلقة –المساهمة مع الجهات الرسمية المختصة والوزارات المعنية وقيادة الجيش اللبناني  .٣
ة بااللغام والمنظمات الدولية، على معالجة آثار االلغام والقنابل العنقودية من النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحي

 :وذلك من خالل

  المساهمة في اعمال نزع االلغام والتخلص من القنابل العنقودة والقذائف غير المتفجرة وفق االنظمة المرعية االجراء -
تنظيم حمالت توعية من مخاطر األلغام والقنابل العنقودية واصدار مواد توعية وفق مبادىء التوعية من مخاطر األلغام  -

 ان والمتطابقة مع المقاييس المعمول بها دولياً على أن تشمل كافة فئات وقطاعات المجتمع اللبنانيوالمنهجية المتبعة في لبن

دعم ورعاية مصابي األلغام وعائالتهم وتدريبهم على المهارات الحياتية تعزيزاً للتنمية البشرية واالقتصادية والعمل في  -
 الدوليةاالطار الحقوقي على مناصرة قضاياهم المحقة في المحافل 

تعزيز التواصل مع سائر الجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات العالقة لتوفير البرامج الخاصة  -
 بنشاطات التوعية ومساعدة الضحايا

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

تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمتكاملة والمنصفة والمستدامة عبر اقامة الندوات والمحاضرات وتبادل  .١
 الخبرات بين الجهات الفاعلة في عملية التنمية والعمل على تحقيق التنمية البشرية وال سيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف

 ق االهداف المذكورةاقامة دورات تدريب مهني لتحقي .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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جمعية «: حل وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة ١٤٦٠قرار رقم  -١
  » القرآن الكريمالمحافظة على

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

  ،١٩٠٩آب /٣بناء على قانون الدجمعيات الصادر في 
  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠م رقم بناء على التعمي
 المعطى بتاسيس الجمعية ١٤/٩/١٩٧٢أد تاريخ /٣٦٠ وتعديله برقم ١٨/١٢/١٩٥٢ تاريخ ٤٠٧٧بناء على بيان العلم والخبر رقم 

   بيروت: مركزها»جمعية المحافظة على القرآن الكريم«: المسماة
 والمتعلق بطلب حل وسحب ٢١/٧/٢٠١١ تاريخ ١٢١٠٨ستدعاء المسجل لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم بناء على اال

  الصادر عن هيئتها العامة أصوالً» جمعية المحافظة على القرآن الكريم «:اةمبيان العلم والخبر للجمعية المس
  يف،بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكل

  :يقرر ما يأتي
 ١٤/٩/١٩٧٢أد تاريخه /٣٦٠ وتعديله برقم ١٨/١٢/١٩٥٢ تاريخ ٤٠٧٧حل وسحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  للسبب المبين اعاله» جمعية المحافظة على القرآن الكريم«المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 
  

مؤسسة «: أسيس للجمعية المسماةحل وسحب بيان العلم والخبر المعطى بت ١٥٦٣قرار رقم  -٢
 »وليد جوزيف اسكندر الخيرية

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

  ،١٩٠٩آب /٣بناء على قانون الدجمعيات الصادر في 
  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠ بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

  ،١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 
مؤسسة وليد جوزيف اسكندر «:  المعطى بتاسيس الجمعية المسماة١٧/١١/٢٠٠٤ تاريخ ١٢٣بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  روان قضاء كس- زوق مصبح: مركزها»الخيرية
 والمتعلق بطلب سحب بيان ٨/٦/٢٠١١ تاريخ ١٦٩٤١بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم 

  الصادر عن الهيئة العامة أصوالً العلم والخبر للجمعية المسماة المذكورة
  ٣/٨/٢٠١١تاريخ / وز/و/اع/٦١٣٢بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،
  :يقرر ما يأتي
مؤسسة وليد « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ١٧/١١/٢٠٠٤أد تاريخ /١٢٣سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  » جوزيف اسكندر الخيرية
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  .CRTD.Aجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويمتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/ة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك في هذه النشرك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإشكل يرضيك،  التسجيل أو عدم التسجيل بطلباتالرجاء 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.lebanon-iris.www :مواقع الكترونية


