
   

 

№ 01 April 20th 2020 

مع إعالن التعبئة العامة في لبنان لمممجاةم مة 
تداعيات أزمة كجرجنا على فئمة اشخمصما  
المعجقين، أطلق "االتحاد اللبناني لألخصا  
المعجقميمن حمركميحما" حممملمة ممدنميمة بمعمنمجان 
"ةجد". االسم الذي اصتاره االتحاد لملمحممملمة 

)فعل أمر بالعاميمة الملمبمنمانميمة يمعمنمي “  ةجد” 
أي أعط مما عندك(. جهمج يمتم لم    –تكارم 

جصمل،   –ةسر، ج   –من ثالثة حرج : ج 
 دعم.  –د 

 على: “ ةجد”تعمل حملة 
تجعية حجل حاةات اشخمصما  المممعمجقميمن 
أثممنممار فممتممرا الممحممةممر الصممحممي )مممنممخممجرات 
تجعجية تمتمعملمق بمالمتمعماممل ممع اشخمصما  
المممممعممجقمميممن فممي مممراكممز الممحممةممر الصممحممي 
الةماعيمة، إعمداد ممعماطمع فميمديمج قصميمرا، 
جمنخجات إلكترجنية للتجعية حجل فمايمرج  
كجرجنا جالحةر الصحي الطمجعمي، إطمال  
صفحة على الفايسبجك للتجعية جنخر أصبمار 
الحملة(. كما تعمل على تلبميمة االحمتميماةمات 
الصاصة المتعلعة باإلعاقة )ضمن اإلمكانمات 
المتاحة تؤمن االحتياةات اشساسيمة: ذمذار، 

 دجار...(، 
كما تعمل على تلبية احتياةات مالية متنجعة 
للمجاطن المعج  في ظل الضائعة المعيمخميمة 
التي يمر ب ا لبنان ممنمذ نمحمج سمتمة أخم مر، 
جالممتممي تممطممال بخممكممل مممبمماخممر اشخممصمما  
ا جذلممك ضمممممن  المممممعممجقمميممن اشكممثممر فممعممرح

 ااإلمكانيات المتجفرا. 
جتعتبر الحملة صلة جصل بين المممتمبمرعميمن 
جاشخممصمما  المممممعممجقمميممن، حمميمم  تممطممر  
ضرجرا التبرع من قبل من يعدر علمى ذلمك 
كي تغطى االحمتميماةمات لمدح مسمتمحمعميم ما. 
جتجائم الحملة بين المبالغ النعدية المتبرع ب ا 
جالمجاد العينية من ة ة جاالحتياةمات المتمي 

 يمكن أن تغطي ا من ة ة أصرح.
جتعمل المحممملمة عملمى تمحمريمك المممةمممتمممع 
المدني، جتحفيز الةمعيات المدنية جالحعجقية 
إلنخار منصة حعجقية مختركة تحمل قضمايما 
اشخصا  المممعمجقميمن جتمطمالمة المحمكمجممة 

 بتلبيت ا.
 للمزيد اضغط/ي هنا 

 0202نيسان   02إلى    11من  

 تخبط رسمي في قرارات التعبئة العامة والحظر 

 

رئاسمة ممةملم  المجزرار: ضمرجرا المتمخمديد فمي تمطمبميمق المتمدابميمر  •

   اضغط/ي هنا.جاإلةرارات الجقائية لمجاة ة فيرج  كجرجنا. 

يمتمعملمق  0303-36-91تماريم   63جزارا الداصلية: تمعممميمم رقمم  •

 اضغط/ي هنا.باةرارات صاصة لمجاة ة جبار الكجرجنا. 

المممتمعملمق  0303-6-03/أ.م تاريم   03جزارا الداصلية: تعميم رقم •

 اضغط/ي هنا.بتحديد أجقات فتح جإقفال المؤسسات. 

تمتمعملمق  0303-36-63تماريم   00جزارا الداصلية: ممذكمرا رقمم  •

 اضغط/ي هنا.بتعديل فتح جاقفال المؤسسات. 

تتعلق بتعديمل  0303-0-30تاري   06جزارا الداصلية: مذكرا رقم  •

المتعلعة بتحديد اجقات فتح جاقفال المؤسسات. اضمغمط/ 00المذكرا 

  اضغط/ي هنا.ي هنا.  

تمتمعملمق  0303-30-91تماريم   00جزارا الداصلية: ممذكمرا رقمم  •

 اضغط/ي هنا.بتعديل فتح جاقفال المؤسسات. 

جزارا الصحة العامة تطلق صدمة التنبي ات الصحية على المجاتسماة  •

  اضغط/ي هنا.باللغتين العربية جاإلنكليزية. 

 اضغط/ي هنا.جزارا الصحة: التعبئة العامة... إلى متى؟  •

فممي لممبممنممان بممتمماريمم   91جزارا الصممحممة: رصممد عممدجح الممكممجفمميممد  •

  اضغط/ي هنا.. 03/0/0303

الخؤجن االةتماعية: إطال  برنامج التكافل االةتماعي ضمن صمطمة  •

 اضغط/ي هنا.الطجارئ لمجاة ة كجرجنا. 

الخؤجن االةتماعية: لجائح رؤسار البلديات جالمصماتميمر المممعمتمممديمن  •

لملر االستمارات الصاصة بالمممسماعمدات االةمتممماعميمة المتمي أقمرهما 

 اضغط/ي هنامةل  الجزرار اللبناني في ظل أزمة كجرجنا. 

 (1ديكادا )
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