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      ٢٠١٢ متوز/١٠٥العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

   والمحليةكلية، القطاعية في التنمية ال
   حول االدارات المناطقية للتنمية المتكاملةLCPS لـ دراسة •
  اتفاقية بين بلديات صور ووكالة التنمية السويسرية الدارة الكوارث •
  مليون دوالر لمد ساحل كسروان بمياه الشفة١٠٢تدشين مشروع بـ  •

  ماليين يورو من االتحاد االوروبي لالصالحات البيئية في لبنان٨ •

   مدن لبنانية ٥ مليون دوالر من البنك الدولي لمشروع االرث الثقافي والتنمية الحضرية في ٢٧ •
   مليون يورو النشاء شبكات صرف صحي في كسروان وعكار بدعم ايطالي١٤ •
  دليل برلماني بالعربية عن االهداف االنمائية: مم المتحدةاال •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  مذكرة تعاون لتمكين النساء بين هيئة شؤون المرأة والجامعة اليسوعية •
  لدعم قدرات المرأة وتمكينها  البنك اللبناني للتجارةمبادرة •

   سجون جديدة في لبنان٤ناء افتتاح مركز للشؤون في روميه وب •
 شروط مشروع دعم االسر االكثر فقرا  ألف أسرة تستوفي ١٤ •

  اختتام برنامج تطوير ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات •
   ماليين يورو من االتحاد االوروبي لدعم إصالح القضاء والحكم الرشيد ٥ •
 

  في التربية والشباب
  تكرس دونية النساءالمناهج المدرسية الحالية ال تزال  •
 استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية •

 للتعاون البحثي اللبناني الفرنسي" ٢سيدر "اطالق برنامج  •
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  والوكالة الفرنكوفونية) AUL(اتفاقية تعاون بين جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا  •
 
 

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

  مساعدات عربية أجنبية من جهات رسمية وغير رسمية •
  هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •
 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 النوع االجتماعي/ حقوق •

 تعليم •

 نقابات/ حقوق •

 تحتيةبنى / تنمية •

  

 ��.��ان ,+�"�* و( ٢٠١٢ 

 ٢٠١٢ حزيران شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ حزيرانشهر  للعلم والخبر تعديل •

  
  


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

   والمحلية كلية، القطاعيةفي التنمية ال
   حول االدارات المناطقية للتنمية المتكاملةLCPS  لـدراسة •

رسم حدود السلطات والصالحيات نفذها المركز اللبناني : دراسة حول انشاء ادارات مناطقية للتنمية المتكاملة" السفير"نشرت 
قد خلصت و. الخ... حجم البلديات، قدرتها، وضعها االداري والمالي والجغرافي: للدراسات تطرقت الى عدة محاور منها

، المناطقية السلطات حدود رسم إعادة، الحكم مستويات بين ما والمسؤوليات الصالحيات تحديد: الدراسة الى عدة توصيات
للمزيد من التفاصيل حول الدراسة يرجى الضغط . مباشرة ورؤسائها المناطقية المجالس أعضاء انتخاب، والمالية السلطة ضمان

  node/ar/org.lkdg.www://http/7961 :على الوصلة التالية
  

  اتفاقية بين بلديات صور ووكالة التنمية السويسرية الدارة الكوارث •
يهدف . "ادارة الكوارث والوقاية منها" الطالق مشروع  جديدةوكالة التنمية السويسرية اتفاقيةووقع اتحاد بلديات قضاء صور 

الى خلق وحدة تختص بالتدريب والتوعية إلدارة االزمات والكوارث الطبيعية والبشرية التي تصيب  المشروع الجديد هذا
المنطقة، اضافة الى تعزيز الشراكة بين اتحاد البلديات والوكالة والعمل على تحديد االولويات التي من خاللها ينطلق المشروع 

  : كما يهدف المشروع الى ما يلي. هليةل دور الجمعيات المدنية وااليفعالى تو
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من خلق بيئة )  نسمة٣٢٠.٠٠٠ هعدد سكانويبلغ مجموع  قرية ٦٣و  مدينة صورالذي يضم( تمكين اتحاد بلديات صور -١
   .أكثر أمانا وأقل معاناة من الكوارث

ابة للكوارث وتقديم المساعدة للسكان الستجلستعداد اال  أهبة تعزيز قدرات اتحاد بلديات صور بالمعدات الالزمة ليكون على-٢
  المتضررين

 الكوارث لمواجهةتزويد المجتمعات والفئات الضعيفة في المناطق األكثر عرضة للخطر بالموارد والطاقات الالزمة  -٣
  المرتقبة

بناء  خالل  منتطوير نظام موثوق ومتكامل للمعرفة والمعلومات واالتصاالت متعدد القطاعات إلدارة مخاطر الكوارث -٤
والجدير ذكره ان االتفاقية ستقوم بتمويل كافة النشاطات المرتبطة بمحاور العمل  .القدرات وتجهيز الوحدة بالمعدات الضرورية

   . شهرا١٧ فترة المذكورة سابقاً على ان تمتد
 

   مليون دوالر لمد ساحل كسروان بمياه الشفة١٠٢تدشين مشروع بـ  •
 ١٠٢ والذي بلغت تكلفته الشفة بمياه كسروان ساحل يمد الذي "المضيق نبع" مشروع باسيل رانجب والمياه الطاقة وزير دشن

 التي األمانة وهذه استكمال، إلى ويحتاج وقتا أخذوبالمناسبة، اشار الوزير باسيل الى ان تنفيذ هذا المشروع . مليون دوالر

 تستكمل حتى المؤسسة عهدة في تضعها والوزارة الوزارة، إلى المجلس يردها واإلعمار، اإلنماء لمجلس الوزارة من أعطيت

 ٢٥ تقريبا تساوي يؤمنها التي المياه كمية ألن كسروان، لساحل وأساسي حيوي مشروعال  هذاأن: "واضاف الوزير قائالً ،"العمل

انه من خالل سد " على واكد باسيل. شبروح سد من ثرأك مرات أربع أو ثالث أي سنويا، المياه من مكعب متر مليون  ٣٣ إلى
 لديها مشيراً الى ان وزارته ، "سنة لثالثين أي ،٢٠٤٠ عام حتى كسروان إلى المياهشبروح، ونبع المضيق، نكون قد امنا 

  ". بتنفيذها للبدء جاهزة سدود عشرة  اكثرعن يقل ال ما مشاريع لبناء
 

 ن ماليين يورو من االتحاد االوروبي لالصالحات البيئية في لبنا٨ •
 ماليين ٨  هبة بقيمةاتفاقية وقع وزير البيئة ناظم الخوري ورئيسة بعثة االتحاد االوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست

  الجديد البرنامج هذا يهدف.ممول من االتحاد االوروبيودعم االصالح والحوكمة البيئية ل  جديديورو يطلق بموجبها برنامج
إجراءات التفتيش  ة وبناء قدرات وزارة البيئة من اجل تخطيط السياسات البيئية وتنفيذها وتعزيزالبيئي إلى تحسين الحوكمة

  .البيئية، وتحسين القدرات اإلدارية للوزارة
  : وفي معرض شرحه للمشروع، ركز وزير البيئة على ثالث نقاط اساسية

قيق أمور أساسية فيها، ال سيما القوانين والمراسيم  تحادت الى بالوزارة التي عملية النهوض أهمية المشروع الستكمال -١
  .البيئية التي تم إقرارها

  .عل ذلك يساعد في تحريك الموارد المحلية خدمة لقطاع البيئةلالقيمة المالية لهذه الهبة والتي تفوق موازنة وزارة البيئة،  -٢
  ".كية بامتيازالتحضير لهذا المشروع كانت منهجية تشارفي  عتالمنهجية التي اتب -٣
  

 مدن ٥ مليون دوالر من البنك الدولي لمشروع االرث الثقافي والتنمية الحضرية في ٢٧ •
  لبنانية 

 مليون دوالر اميركي لدعم مشروع االرث الثقافي والتنمية ٢٧وافق مجلس ادارة البنك الدولي على تقديم منحة اضافية بقيمة 
ه منذ امد الى تهيئة الظروف لتحقيق التنمية االقتصادية المحلية وتحسين نوعية يهدف هذا المشروع الذي بوشر تنفيذ. الحضرية

  . الحياة في خمس مدن تاريخية من لبنان والى تحسين حفظ وادارة التراث الثقافي
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   مليون يورو النشاء شبكات صرف صحي في كسروان وعكار بدعم ايطالي١٤ •
 تيانشاء شبكتي صرف صحب ، تقضي مليون يورو١٣.٨ اتفاقية بقيمة ةوالحكومة االيطاليوقع مجلس اإلنماء واإلعمار 

تقديم الحكومة   االتفاقية تشملكما). قضاء عكار(ومشمش ) كسروان قضاء(ومحطتي معالجة في كل من منطقتي حراجل 
  .  لمراقبة تنفيذ المشروعالفنية المساعدة لتوفيرألف يورو  ١٥٣  هبة بقيمةااليطالية

  

  دليل برلماني بالعربية عن االهداف االنمائية: االمم المتحدة •
اطلق برنامج االمم المتحدة االنمائي الدليل البرلماني العربي حول االهداف االنمائية لاللفية خالل ندوة نظمها بالتعاون مع 

ين جابر الندوة بكلمة قال ياسافتتح النائب ". تعزيز دور البرلمانات في تحقيق االهداف االنمائية لاللفية"مجلس النواب بعنوان 
الدليل خارطة طريق، تعرف البرلمانيين بالوسائل الناجعة لمراقبة السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يشكل هذا ": فيها
قبة اطالق دور برلماناتهم في مراامكانية  فقط  العربللبرلمانيين، وانه لن يتيح "مؤشرات محددة قابلة للقياسو لمعايير اًوفق

 مؤسسات المجتمع المدني في انتاج سياسات الشراك  اساساًبل سيمنحهمومحاسبة سياسات الحكومات في المجاالت المذكورة 
  .وطنية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  أة والجامعة اليسوعيةمذكرة تعاون لتمكين النساء بين هيئة شؤون المر •

 مرتبطة ثالثة عناصر جوهرية، تتضمن الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة القديس يوسف مذكرة تعاونوقعت الهيئة 
 على القانون والصحة وتدريبها على إدارة النساءالى توعية هذه المذكرة الجديدة تهدف . النساء التنمية وتمكين بمسألتي
جمعية اهلية مع والمؤسسات التابعة لها و جميع كليات جامعة القديس يوسف لى بناء عالقات شراكة معوتشتمل ع ،األعمال
  . ومدنية

 ما زال موجودا الرجال والنساءأن التمييز بين "،  التي القيت بالمناسبةأكدت رئيسة الهيئة السيدة األولى وفاء سليمان في كلمتها
 على رغم أن الدستور اللبناني يؤكد المساواة بين ، في التشريع وفي الممارسة،اليومية وما زال منتشرا في الحياة ،في لبنان

نعي في الهيئة الوطنية، أن المرأة لن تؤدي دورها كامالً في المجتمع من طريق ": واضافت سليمان قائلة". جميع اللبنانيين
 :وتابعت الرئيسة االولى قائلة. المدني والمهني والسياسيالتنافس السلبي، بل من خالل الحوار االجتماعي والتربية والتدريب 

كانت ترمي الى تعديل المواد القانونية " وين بعدنا"، اطلقنا حملة وطنية بعنوان ٢٠١١في عام : نخوض العديد من المعارك"
سية المرأة اللبنانية الى كذلك، أعددنا دراسة عن نقل جن. والمراسيم التي تنطوي على تمييز اقتصادي واجتماعي في حق المرأة

وفي مناسبة اليوم . اوالدها المولودين من أب أجنبي بالتعاون مع وزراء سابقين وخبراء من المجتمع المدني ورجال قانون
وأخيرا . ، أطلقنا حملةً وطنية ترمي الى دعم دور المرأة في عملية السالم وصنع القرار٢٠١٢ آذار ٨العالمي للمرأة في 

بتطبيق هذا المشروع، نبدأ مرحلةً جديدة  " سليمان قائلةوختمت ".٢٠٢١-٢٠١١ستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان اال"أصدرنا 
  ".في عملية تعزيز دور المرأة في لبنان

  

 لدعم قدرات المرأة وتمكينها البنك اللبناني للتجارة مبادرة  •
الطالع المجتمع عموماً والنساء خصوصاً على المبادرة عالمية اطلق البنك اللبناني للتجارة المرحلة الثانية من حمالته اال

المتعلقة بدعم القدرات االقتصادية للمرأة وتخصيصها ببرنامج شامل ومتكامل، وبباقة منتجات وخدمات تناسب اوضاعها 
  .واعمالها
شرح خاللها رئيس ، BLC Bank عقد المصرف ندوة خاصة بمشاركة اداريين واعالميين وفريق عمل من كل فروع وقد

 المدير العام للمصرف عناوين البرنامج الشامل لدعم قدرات المرأة، بوصفه برنامج شامل خاص بتمكين -مجلس االدارة 
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 تقديم خدمات خاصة لكل من خالل افكارهن وطموحاتهن  تطويرالنساء اقتصادياً في منطقة الشرق األوسط، وفتح اآلفاق أمام
  .، االعمال والحياة اليوميةفئة منهن في مجاالت المهن

  : الى ان المصرف اتخذ مجموعة من االجراءات المتصلة لضمان التنفيذ الفعال للمبادرة، منها المدير العاموأشار
 تدريب الموظفين وتعميق ثقافتهم على أهمية اعالء شأن المرأة كعميل مصرفي كامل الحقوق، وتعزيز مفهوم المساواة بين -

  .ب التحيزالجنسين عبر تجنّ
  . السماح بفتح حسابات ائتمانية باسم األم لمصلحة األوالد القاصرين -
  .اطالق مجموعة من البرامج المبتكرة للنساء بما فيها قرض االعمال غير التقليدي لتمويل حاجاتها المهنية من دون ضمانات -
 العمل اتورشتنظيم  التدريب ومن خالل برتهاتطوير معرفة النساء وخ المساهمة في تهدف الىمالية   خدمات غير تقديم-

 المنصة االلكترونية المبتكرة من خاللالخدمات االستشارية توفير التعليمية، وفعاليات التواصل، و
)www.weinitiative.com(.   
   .للمرأة الناجحة والمتميزة في مجال االعمال  ألف دوالر٣٠تخصيص أول جائزة مصرفية بقيمة  -
  

   سجون جديدة في لبنان٤ز للشؤون في روميه وبناء افتتاح مرك •
افتتح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور مركزاً للشؤون االجتماعية في سجن 

العمل به في االحداث في روميه، كما تفقدا مبنى قاعة المحاكمات الذي هو قيد االنشاء في السجن المركزي والذي سينتهي 
  . تشرين االول كحد اقصى

 اشهر من زيارة سابقة قام بها لسجن روميه، على ٣وبالمناسبة، اوضح الوزير وائل ابو فاعور ان انشاء هذا المركز جاء بعد 
وشرح ابو .  موظفين من أكفأ وانشط موظفي الوزارة ومن اصحاب الخبرات في التعاطي في مسألة السجون٨ان يضم فيه 

 وظائف هذا المركز وال سيما لجهة الدعم النفسي واالجتماعي للسجناء، والتوعية على مخاطر المخدرات وغيرها من فاعور
اآلفات، كما اكد على ان هذا المركز سيتولى مسؤولية اساسية في التواصل بين السجناء وعائالتهم من خالل االحتياجات 

ابعاً للوزارة منتشرين في المناطق اللبنانية كافة، وكذلك تنسيق عمل  مركزاً ت٢٤٠المعيشية والحياتية وكذلك من خالل 
  .الجمعيات الموجودة في السجون ومعالجة الثغر اذا وجدت

 سجون على االراضي اللبنانية، اضافة الى ٤من جهته، اعلن وزير الداخلية مروان شربل عن االنتهاء من اعداد خرائط لبناء 
هما للرجال واالخر للنساء، مع مبنى لقيادة السجون اللبنانية كافة، وسينتهي العمل من بناء سجنين مركزيين في روميه، احد

 سنوات، حيث ستكون وفق المعايير الدولية واالنسانية حتى يشعر السجين انه في سجن اصالحي ٥هذه السجون خالل فترة 
 . وليس في سجن عقابي

  

  كثر فقرا  مشروع دعم االسر اال ألف أسرة تستوفي شروط١٤ •
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، المرحلة األولى من  برئاسة رئيس" اللجنة الوزارية العليا المكلفة متابعة الشأن االجتماعي "أقرت
 أسرة ألف ٣٣ استوفت شروط البرنامج من أصل أسرة ٩٢٩ ألفاً و١٣شمل مساعدة ي  الذي"برنامج دعم األسر األكثر فقراً"

اللجنة التي شارك فيها  وأوضح وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور في ختام اجتماع. رنامجإلى الب  بطلباتتقدمت
اللجنة "اإلنماء واالعمار، أن  وزراء الصحة، الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، التربية والتعليم العالي، العمل ورئيس مجلس

  ".سترفع إلى مجلس الوزراء إلقرارهاانها ، وة االجتماعيسلة التقديمات و  المستفيدة،سرأقرت الئحة األ
  

  اختتام برنامج تطوير ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات •
 مجموعة األهلي القابضة بالتعاون مع المعهد العالي الذي نظمته، "ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات"اختتم برنامج 

لتفعيل هدفت هذه المبادرة .  للشركات ممارسات المسؤولية االجتماعيةوير بتطجمع الشركات المهتمةالذي و) ESA(لألعمال 
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 استراتيجيات لممارسات المسؤولية مجال رسمدور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في 
  . كي تلبي احتياجات المجتمع بشكل أفضل الخاصة بهااالجتماعية

عة االهلي القابضة ان هذه المبادرة ولدت في االمارات العربية المتحدة من خالل شراكة بين وبالمناسبة، اوضح بيان لمجمو
بعد نجاح تجربة " إلى أنه واضاف البيان .MEPI مجموعة االهلي القابضة والمبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط

 مشاركا من مختلف القطاعات ٢٥مط العمل نفسه، حيث جمع البرنامج في اإلمارات العربية المتحدة، أتبع البرنامج في لبنان ن
 عمل مكثفة اتورشل الخاص والمنظمات الحكومية وطالب الجامعات الذين خضعوا  تابعة للقطاع شركاتوضمتاللبنانية 

 .  أيام١٠ على مدى  وذلك أساسيات المسؤولية االجتماعية للشركاتللتعرف على
 

  وبي لدعم إصالح القضاء والحكم الرشيد  ماليين يورو من االتحاد االور٥ •
 ماليين يورو بهدف تحسين اداء السلطة ٥وقع مجلس االنماء واالعمار واالتحاد االوروبي اتفاقية هبة تقضي بمنح لبنان 

لية القضاء ترمي هذه االتفاقية الجديدة الى المساهمة في تعزيز استقال. القضائية بما يتالئم مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد
  .  سنوات٤ات به، على ان تسري االتفاقية لفترة /ات اللبنانيين/وزيادة ثقة المواطنين

  

  في التربية والشباب
  المناهج المدرسية الحالية ال تزال تكرس دونية النساء  •

محتوى الكتب المدرسية عرض المركز التربوي للبحوث واالنماء واللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة نتائج دراسة لتحليل 
 مشروع دعم المساواة بين والتي نفذت في اطار" ازالة القوالب النمطية بين الجنسين من الكتب والمناهج المدرسية"بهدف 

  .  الممول من الحكومة االيطاليةالجنسين في التعليم في لبنان
هذه الدراسة هي الثالثة من سلسلة الدراسات "ى ان المشروع المنتدبة من االونيسكو ميسون شهاب الوبالمناسبة، اشارت منسقة 

التي اتخذت من الكتاب المدرسي موضوعا لها، وقاربت كتب اللغة العربية والتربية المدنية في منهاج التعليم مقاربة تقوم على 
 كتب الذي تتضمنهلتمييز رصدنا في هذه الدراسة ا ": شهاب قائلةاضافتو .النوع االجتماعي كأداة للتحليل وليس مقاربة تقليدية

اللغة العربية والتربية الوطنية والتنشئة المدنية، وخلصنا الى استنتاج ان المناهج الجديدة التي وضعت في اطار خطة النهوض 
اذا كان ال بد من رصد تقدم ما يستجيب : "ومما قالته شهاب ايضا. التربوي لم تتخلص تماما من التمييز بين الذكور واالناث

 النيات، فان المحصلة النهائية لهذه المناهج لم تكن على قدر اآلمال، ولعل المطلوب اليوم هو القيام بتغييرات واجراءات لحسن
تدخلية حازمة من واضعي السياسات والمعلمين والمعلمات لصوغ رؤية جندرية متوازنة لالناث والذكور، ما يحتم اعادة النظر 

يرتبه ذلك من اعادة نظر فعلية بالصور العامة للذكور واالناث والتمثالت المعبرة عنهم في المناهج على اساس الجندر وما 
 ". وعنهن، او بالرسائل والتصورات التي تؤسس العادة النظر في االدوار

استخدام ب يفكرن لم حيث والثانية األولى الحلقات على قتصري ولكن نسبياً كبير هو اإلناث المؤلفات عدد"وقد بينت الدراسة ان 
وعليه جاء توزيع  .واإلنجابية التقليدية باإلنتاجية دورهن عدم حصرل وذلك ،نسائية شخصيات برزت ونصوصا وأسماء مستندات

 ٦٧ ،ثنا من اإل١٣ ووالهندسة العلوم  الذكور في من نماذج لشخصيات٤٠٨:  كالتاليالمهن بعض علىالنماذج الشخصية 

 كلما التعليمي السلم في ارتفعنا كلما"واضافت الدراسة . ناثاإل من وصفر أعمال إدارةو تجارةفي  ذكورنماذج شخصيات من ال

  .الثانوية المرحلة في الجنسين بين التمييز ازداد
  

  استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية •
والتي "  المعلومات واالتصاالت في التربيةمناقشة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا"اوصت ورشة عمل عقدت تحت عنوان 

 تضم وزارية لجنة تشكيل، بوالتربية بالتكنولوجيا تعنى شركات ٦و تربوية، مؤسسة ٥٥ ونحو جامعة، ١٦ عن ممثلونشارك فيها 
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 لكل عمل جانل كذلك اوصت ورشة العمل بتشكيل ، المقدمةالخطّة تفعيل وتنسيق لمواكبة الحكومة رئاسة بإطار المعنية الوزارات

 أكاديميين يضم والخاص العام ينالقطاع بين مشترك تنفيذي مجلس وتشكيل ، تنفيذيةخطط وضع بغرض الخطّة مكونات من

 للخطة التشريعي الجانب على يعمل قانوني استشاري مجلس ليتشكو التنفيذ، لمواكبة واالتصاالت والمعلوماتية التربية في وخبراء

  .اإلجرائية الخطط ضمن ألولوياتا وتحديد االستراتيجية،
 منذ بدأ  مشتركجهد نتيجة جاءت للمعلوماتية االستراتيجية الخطة" أن إلىوقد اشار المدير العام في وزارة التربية، فادي يرق، 

 تفتح أن"ل يرق وأم ".دراستي ومشروع للتنمية، األميركية الوكالة ، للبحوث واالنماءالتربوي المركز وشمل الوزارة، في سنوات

  ".المتقدم العالم في أقرانهم مثل ليكونوا تالمذتنا أمام األبواب المشاريع هذه
 شاملة مخططات تنفيذ مسؤولية عاتقه على أخذ المركزان "من جهتها، اشارت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ليلى فياض الى 

 أبعد إلى التعلّمية مسيرته آفاق يوسع أن للطالب يتيح الذي ،"قلالمست التعلم" في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور على تركّز

  ". عصرها عن غربة في تبقى فال الحاضرة، الحياة متطلبات تجاريبحيث  الموضوعة، المناهج حدود من
ها وعت  دياب عن موقع التكنولوجيا التربوية في خطط عمل الوزارة، فلفت إلى أن وزير التربية والتعليم العالي حسانوتحدث

 وخصوصاً في االستراتيجية الوطنية للترية والتعليم لالعوام أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية
 لمساندة إصالح القطاع التربوي، منها ٢٠١٢ عن تأمين الموارد المالية في مشروع موازنة  ديابوتحدث. ٢٠١٥ -٢٠٠٧

 مليارا لدعم النشاطات المرتبطة بتعديل المناهج ٢٥ مليار ليرة إلى ١٥واإلنماء من رفع موازنة المركز التربوي للبحوث 
 يمتد مليار ليرة لبناء وتجهيز مؤسسات تعليمية رسمية جديدة في إطار قانون برنامج ٦٠وتنمية قدرات المعلمين، تخصيص 

ؤسسات التعليمية الرسمية في إطار قانون  مليار ليرة لبنانية إلنشاء شبكة اتصاالت لربط الم٢٥ثالث سنوات، تخصيص ل
 التي تندرج ضمن خطة تطوير  االخرى مليار ليرة لبنانية لدعم النشاطات٢٧ أربع سنوات، ورصد مساهمة بقيمة يمتدبرنامج 

    .القطاع التربوي
  

  للتعاون البحثي اللبناني الفرنسي" ٢سيدر "اطالق برنامج  •
سان دياب ورئيس اللجنة العلمية لبرنامج سيدر للتعاون البحثي اللبناني الفرنسي أطلق وزير التربية والتعليم العالي ح

  .للبحوث الممول من لبنان وفرنسا" ٢سيدر "البروفسور السيناتور أدريان غوتيرون برنامج 
مية بين باحثين وقد تميز بقدرته على بناء شركة عل عاما، ١٥وبالمناسبة، اشار دياب الى ان هذا البرنامج كان قد اطلق منذ 

لبنانيين وفرنسيين في علوم الطب والصحة العامة وفي العلوم األساسية والهندسية وتقنيات المعلومات وفي علوم البيئة 
إن المرحلة الجديدة من البرنامج، تنطلق من قناعة مشتركة " وشدد دياب على. والزراعة، وصوالً إلى علوم اإلنسان والمجتمع

وأكد الدور .  اللبناني والفرنسي على تجديده واالستفادة من الخبرة المتميزة المتراكمة خالل المرحلة األولىوتوافق بين الجانبين
  .المحوري للجنة الجديدة الستقطاب الكفاءات اللبنانية وزيادة إمكان التعاون بين الباحثين اللبنانيين والفرنسيين

  

  والوكالة الفرنكوفونية) AUL(لوجيا اتفاقية تعاون بين جامعة االداب والعلوم والتكنو •
الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في "، في اطار تعاونها المبرم مع AULوقعت جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان 

 Information point accessاتفاقية لتعزيز البحث العلمي مع الوكالة الفرنكوفونية عبر ربط االتصال " الشرق األوسط
ويتيح هذا التعاون تسهيل الحصول على المراجع والوثائق العلمية الدولية كافة التي تفيد االبحاث  .لمكتبة العلمية الرقميةبا

   .االكاديمية العالية في مجاالت التكنولوجيا والثقافة واالقتصاد
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  ية وغير رسميةمساعدات عربية أجنبية من جهات رسم •
 مليون دوالر لبناء معمل لتكرير مياه الصرف ٣٥:  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لبلدات قضاء مرجعيون-

الصحي في سهل مرجعيون، تستفيد منه كل من بلدات جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك، كفركال، دير ميماس، الخيام، 
  دبين، بالط وابل السقي

 ماليين دوالر النشاء مركز تبريد وتوضيب ٣: الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لبلدة كفريا في البقاع الغربي -
  وتخزين وتصدير وتدريب وارشاد زراعي 

 ألف دوالر اميركي ٥٠٠:  الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت لمستشفى دار العجزة االسالمية-
  تأهيل بعض اقسام المستشفى ل
 منحة جامعية لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية للطالب من ١٠٠:  برنامج الخليج العربي للتنمية للجامعة العربية المفتوحة-

  العائالت ذات الدخل المحدود 
 للمركز الكائن في تقديم تجهيزات مخصصة لخدمة نقل الدم:  الهالل االحمر القطري لجمعية الصليب االحمر اللبناني-

  طرابلس
دعم انشاء منتزه عاليه الريفي ليكون منتزها ريفيا ومساحة للتالقي، اضافة الى بناء :  االتحاد االوروبي التحاد بلديات عاليه-

   نبعة مياه في مختلف وقرى وبلدات القضاء ١٣مكتب للتنمية االدارية، وترميم 
  دعم انشاء مركز القيادة التربوية في فرع الدامور": MUBS"رة والعلوم  االتحاد االوروبي للجامعة الحديثة لالدا-
  دعم مشروع تعزيز اوضاع وظروف العائالت في حقل الرعاية الصحية :  االتحاد االوروبي لمؤسسة عامل-
حياء طرابلس الهادف الى دمج المجتمع المحلي ال" ادراج االندماج"دعم مشروع :  مكتب التعاون االيطالي لمؤسسة الصفدي-

  القديمة خاصة الفئات االكثر تهمشياً
الهادف الى تعزيز الوعي البيئي لدى االوالد والمجتمع " بيئتنا مسؤوليتنا"دعم مشروع :  شركة فورد لمؤسسة الصفدي-

  المحلي في الحارات القديمة في طرابلس
الذي يهدف الى نشر فهم " ندما النساء تتكلم سيداوع"دعم مشروع :  السفارة النروجية لمركز الشركة للتنمية والديمقراطية-

  اوسع التفاقية سيداو 
 "تقوية انتاج المنتجات الزراعية"دعم برنامج :  منظمة االغذية والزراعة العالمية لمؤسسة رينه معوض-
  

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
لمهني التابع للجمعية في عائشة بكار والمخصص لتعليم وتدريب االحداث تأهيل وتجهيز المركز ا:  جمعية بلسمات الخيرية-

  والطالب المعوزين 
لتكرير زيت الزيتون وتخزينه " محترف بيت الزيتون"بناء وتجهيز :  التعاونية الزراعية في بلدة عين ابل قضاء بنت جبيل-

  وتعبئته 
  اديبناء مجمع للن:  نادي الشباب الرياضي في منطقة البترون-
  تأهيل وتجهيز مكتبة ومختبر للمعلوماتية وقاعة للمناسبات االجتماعية :  بلدية حومين الفوقا-
  

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •
   كمامة اوكسجين متطورة معدة الستعمال سيارات االسعاف ٣٥٠تقديم : للصليب االحمر اللبناني" رودز فور اليف" جمعية -
  تقديم مجموعة من مكيفات الهواء والبرادات لغرف المرضى : البترون لمستشفى البترون الحكومي" اينرويل" نادي -
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  بناء مركز لبحوث العلوم والفلسفة العربية واالسالمية يحمل اسمه:  رجل االعمال فاروق جبر للجامعة االميركية في بيروت-
  تقديم عشرة ألواح ذكية :  الرمانة المطران بولس مطر لمدرسة الحكمة مار يوحنا مارون في عين-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  تقديم معدات طبية وتقنية لفرع الصليب االحمر في صور:  االيطالية-
  توفير مساعدات طبية عبر المستوصفات النقالة في بلدات قضاءي صور وبنت جبيل :  االيطالية-
  تربوية تكنولوجية لمدرسة القسطل النموذجية في منطقة العباسية في منطقة صورتقديم معدات :  الكورية-
  تنظيم مخيم ترفيهي لطالب مدرسة كفرشوبا الرسمية:  الهندية-

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

 

 النوع االجتماعي/ حقوق •

مدة رفع  من قانون العمل والرامي الى ٢٩ و ٢٨ المواد اقتراح القانون الرامي الى تعديل لجنة المرأة والطفل النيابية أقرت
 من المرسوم االشتراعي ٣٨كما أقرت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة . ٧بدالً من  أسابيع عشرةاجازة األمومة إلى 

 )٥/٦/٢٠١٢جلسة (. ٧ والذي يرفع اجازة االمومة للموظفة في المالك العام الى عشرة اسابيع بدل ٥٩/١١٢رقم 
  

 تعليم  •

  )١٣/٦/٢٠١٢جلسة  (الموافقة على مشروع قانون بإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي
  

 نقابات/ حقوق •

جلسة (الموافقة على مشروع قانون ابرام اتفاق منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم 
١٣/٦/٢٠١٢( 

 

  تحتيةبنى/ تنمية •

الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة  -
 )١٣/٦/٢٠١٢جلسة ( تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من جراء العدوان االسرائيلي

 

ء الزوق والجية المقدم من الصندوق الموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل محطتي توليد كهربا -
 )١٣/٦/٢٠١٢جلسة  (الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

 

 ��.��ان  ,+�"�* و( ٢٠١٢  
  

  أد /٧٦١ علم وخبر رقم -"أمجاد للتراث الشعبي" جمعية باسم -١
   ملك محمد ديب خزعل-  شارع بشارة الخوري-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
الثقافية واإلجتماعية التي تعنى بالتراث الشعبي اللبناني والفلكلور على انواعه، كما وتهتم تعمل على اقامة الندوات  .١

بإقامة المهرجانات الشعبية إلحياء االجواء التراثية اللبنانية وتقديم األزياء العائدة لذلك باإلتفاق والتعاون مع البلديات 
لى التعاون مع المجتمع الدولي لنشر وتوعية المجتمع للحفاظ لقرى وكافة مؤسسات الدولة باإلضافة ااالمحلية وأبناء 
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على التراث وإقامة المهرجانات على مختلف األراضي اللبنانية وفي الخارج كما والمشاركة بالمهرجانات المحلية 
تعلق والدولية التي تعنى بالفلكلور الوطني والتراث العائد لمختلف المناطق اللبنانية كما تصدر نشرات دورية ت

.  على البيئة التراثية وتعليم الفئات الناشئة على الفلكلور الشعبي والتراث الوطنيبنشاطها لتوعية المجتمع للمحافظة
كما تتعاطى تقديم المساعدات االجتماعية واإلنسانية للفئات المحتاجة والتنسيق والعمل مع الجمعيات المحلية 

 واإلقليمية والدولية بهذا الخصوص

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
   مروان عمر شلحه- علي احمد العوطه- مهدي عباس العفي-محمود احمد صلح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود احمد صلحالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٢٣ علم وخبر رقم -"رحمة للتنمية االجتماعية" جمعية باسم -٢
   قضاء المنية الضنية- ملك محمد خالد الحسن- حي الحرف-دير عمار: مركزها
  : أهدافها
 نشر التوعية الوطنية واإلرشاد االجتماعي .١

 دورات محو أمية وكمبيوتر وتقوية علمية لطالب الشهادة .٢

 للتنميةمحاضرات وندوات وورش عمل تربوية وتدريبية  .٣

 تقديم المساعدات اإلجتماعية والطبية .٤

 دورات في األشغال اليدوية واألعمال الفنية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - محمد خالد الحسن-حمد مصطفى عبيد م-  رشا محمد نحلة-رشيد محمود التالوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علي مصطفى الحسن
   علي مصطفى الحسنالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٢٤ علم وخبر رقم -"عيش األشرفية" جمعية باسم -٣
 ملك ناديا حنين - بناية مار نقوال-٣ القسم رقم -١٩٣٠ العقار رقم - شارع نجيب طراد- االشرفية-بيروت: مركزها
   الطابق االول-اويصحن

  : أهدافها
  :موضوع الجمعية هو

 إعداد الدراسات وإقتراح المشاريع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في العاصمة وخاصة في منطقة األشرفية .١

والثقافي في العاصمة وخاصةً في منطقة ة بالتطور اإلجتماعي واإلقتصادي إعداد الدراسات واقتراح المشاريع المتعلق .٢
 ألشرفيةا

تطوير موقع على شبكة االنترنت هدفه تعزيز صورة األشرفية ويكون دليل عملي ومنبر للتبادل واإلتصال بين  .٣
 المستخدمين

تنظيم النشاطات على إختالف انواعها ثقافية كانت أم فنية أم سياحية أم إقتصادية أم غيرها كمؤتمرات ومهرجانات  .٤
 وندوات وغيرها

  ذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود الم
 نادين جورج -  مايا موريس مطر-  محمد احمد بدر-النائب ميشال بيير فرعون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نيال بيير فرعون-رعد
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  مايا موريس مطرمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Rights Kamal El Batal Human مؤسسة كمال البطل لحقوق اإلنسان، " جمعية باسم -٤

Foundation"- أد /٩٢٥ علم وخبر رقم  
 الطابق االرضي - ملك نجيب زاهي الحكيم-٧ القسم رقم - ٤٩٢٤ العقار رقم - منطقة المزرعة العقارية-بيروت: مركزها
  الجنوبي
  : أهدافها
 ماً وخاصةً كما هي واردة في االعالن العالمي لحقوق اإلنسانالدفاع عن حقوق االنسان عمو .١

القيام بنشاطات إجتماعية وإقامة ندوات ومحاضرات وورش عمل تدريب للمحافظة على حقوق اإلنسان وتعزيز  .٢
 إحترامها

 تقديم المساعدات الالزمة للمتضررين من جراء اية أخطاء طبية أو استشفائية .٣

ا، يمكن للجمعية أن تقوم بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف األنشطة والمبادرات وجميع ومن أجل تحقيق أي من أهدافه
  األعمال القانونية تحقيقاً ألهدافها

  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
 - عماد فؤاد تويني-  الياس كامل البطل- لينا الياس البطل-النائب نديم بشير الجميل :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منى يوسف جبور- ندى عصام عبد الساتر- الياس بيار فرح
  الياس كامل البطل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣٠ علم وخبر رقم -"كبارنا لرعاية المسنين" جمعية باسم -٥
   قضاء زحلة- الطابق االول-  سنتر شمس-٢٦٤ العقار رقم - الطريق العام-الساحة -شتورا: مركزها
  : أهدافها
 العمل على مساعدة المسنين للعيش بكرامة .١

 العمل على تأمين مساعدات غذائية وإيوائية وصحية وطبية لكبار السن .٢

 العمل على تأمين وسائل الراحة النفسية والترفيه والرعاية واألمان اإلجتماعي .٣

 العمل على تطوير قدرات المسنين ومحو األمية القرائية واإللكترونية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسين  حنان-واحد مريم علي عبد ال- لينا محمد عبد الغني-منى علي عبد الواحد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  دى علي عبد الواحد ه- سوسن علي عبداهللا-هاشم
   مريم علي عبد الواحدةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣١ علم وخبر رقم -" السالم للثقافة والتنميةجمعية" جمعية باسم -٦
   ملك محمد عمر الرفاعي-٣٩٥٤ العقار رقم - شارع آل الرفاعي-بعلبك: مركزها

  : فهاأهدا
 إنشاء المدارس غير المجانية، المستشفيات، المستوصفات .١

 إنشاء المكتبات العامة .٢

 ع ثقافية تخدم المدينةإنشاء مشاري .٣
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 إعداد الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية والتربوية وما يهم مصلحة المدينة .٤

 إقامة الدورات التدريبية التربوية والثقافية واإلنمائية .٥

  لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا
 ربى - وليد عبد الرحمن عساف- جمال محمد حمده-عامر عبداهللا الغز. الشيخ د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الفت زياد وهبي- عبداهللا صبحي ملحم-عامر الغز

   عبداهللا صبحي ملحمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٣٢ علم وخبر رقم -" الشواليق-اإلنماءجمعية " جمعية باسم -٧
  شوفل قضاء ا- ملك يوسف ابراهيم موسى-٢٥٩٧ العقار رقم -  شارع الشواليق- دير القمر: مركزها
  : أهدافها
 إنماء البلدة .١

 التواصل الجتماعي .٢

 لم الشمل .٣

  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال
 - رشيد يوسف موسى- عماد عبدو موسى- ناجي عاد موسى- نديم مخايل موسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ملحم عبدو موسى-جوزيف طانيوس موسى
   نديم مخايل موسىالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣٣ علم وخبر رقم -"بيت المغترب"معية باسم  ج-٨
   الطابق االول- ملك شارل مالخيا-٣ بناية نجم- شارع مدرسة اآلباء الكبوشيين- حي البالنه-البترون: مركزها
  : أهدافها

  :ان اهداف الجمعية هي
  مواقع إلكترونية وغيرهاتشجيع التواصل بين اللبنانيين والمغتربين اللبنانيي األصل بشتى الطرق بما فيها فتح .١

إيجاد سبل لتوطيد العالقات بهم بكافة الوسائل وبصورة أخص عن طريق فتح مركز توثيق وأبحاث حول اإلغتراب  .٢
  من أصل لبنانيفي لبنان وجمع الوثائق والمعلومات ووضعها بتصرف اللبنانيين والمغتربين

نان وفي الخارج لها عالقة باإلغتراب كل ذلك دون عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع جمعيات أخرى في لب .٣
 تفرقة بين المغتربين على الصعيد الطائفي والمناطقي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فيليب انطوان - نسيب جاك شديد- شحاده جرجس فرح زانه-شارل اميل مالخيا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حليم اميل حايك-بولس
   نسيب جاك شديدالمحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣٧ علم وخبر رقم -"األجيال الخيرية الطبية اإلنسانيةجمعية " جمعية باسم -٩
  االول الطابق - ملك امال محمد نجيب- شارع الجديد- القبة-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
تقديم المساعدات الطبية لذوي اإلحتياجات وللفقراء والمعوزين والعمل على إيواء وحضانة أطفال وأوالد ذوي  .١

 األمراض المزمنة واإلحتياجات الخاصة
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إقامة الندوات العلمية والنشاطات المختلفة وعقد اإلجتماعات ودعوة واستقبال أصحاب اإلختصاص في مجال أهداف  .٢
 يةالجمع

 تقديم المساعدات اإلنسانية واإلجتماعية الخيرية للمحتاجين والمرضى بمرض مزمن والمعوزين .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  عائده عبداهللا الخليل- زهير ضناوي عصام-عبد الرحمن محمد خالد شعراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رويده محمد علي الدريعي- محمد محمود ابو ضاهر-محمد امين وهيب رحيم
   عصام زهير ضناويالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣٩ علم وخبر رقم -" التركية- األخوة اللبنانيةجمعية" جمعية باسم -١٠
   قضاء عكار- الطابق األرضي-ل المختار خضر محمد خضر منز- الشارع العام-الكواشرة: مركزها
  : أهدافها
 القيام بكافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية واإلنمائية والسياحية والصحية واإلجتماعية على اختالفها .١

ة واإلقتصادية اإلهتمام بشؤون الطالب والخريجين من الجامعات اللبنانية والتركية من النواحي الثقافية واإلجتماعي .٢
 كافة، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي الى التواصل والتبادل الفكري والثقافي واإلجتماعي

توثيق روابط الصداقة والتفاهم المتبادل وتعزيزها بين الشعبين اللبناني والتركي وتشجيع النشاطات والتبادالت  .٣
 فعة المتبادلة بين لبنان وتركياالثقافية واإلجتماعية والسياحية واإلقتصادية ذات المن

خلق مناخ مالئم للنشاط العلمي والثقافي واإلجتماعي يكون حافزاً للجميع من أجل العمل لخدمة المجتمع اللبناني  .٤
 بأكمله

تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية واإلجتماعية ونشر البحوث والدراسات المتعلقة  .٥
 بذلك

عمل على نشر الثقافتين اللبنانية والتركية وذلك عن طريق ترجمة وتعريب الكتب والمطبوعات العلمية المختلفة ال .٦
وترجمة الفكر والتراث العلمي العربي واإلسالمي الى اللغة التركية وترجمة التراث التركي الى اللغة العربية 

 واللغات األخرى

نح الدراسية لهم والقيام بدورات تقوية للطالب في جميع المراحل مساعدة الطالب المتفوقين وتأمين بعض الم .٧
 التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية

تهيئة وتأسيس مكتبة علمية وثقافية متخصصة تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية العربية والتركية والوثائق  .٨
ات األهلية في كال البلدين على أن تكون هذه المكتبة والكتب العلمية المتخصصة بالتعاون والتنسيق بين الجمعي

 مفتوحة لطالب العلم والمعرفة

 إقامة دورات لتعليم اللغة التركية وذلك بهدف تسهيل التواصل بين المجتمعين اللبناني والتركي .٩

  اجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المر
 - احمد خضر خضر- عليا محمد حنوف- نورا خضر خضر-ماجد سعيد محمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 منى محمد - فاطمة اسعد عيتاوي- احمد محمد وليد عيتاوي- خالد عبدالغني اسماعيل- هالل محمد العلي-فاطمة محمد محمد
  كير عبداهللا محي الدين با-  حسام محمد جابر عباس-بدر سطه

  ماجد سعيد محمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  



 14 

Groupement تجمع الصداقة اللبناني للحوار المسيحي اإلسالمي، جمعية " جمعية باسم -١١

Chrétien GLADIC-Libanais d’Amitié et de Dialogue Islamo"- أد /٩٥٤ علم وخبر رقم  
 حرم كلية العلوم الدينية - جامعة القديس يوسف-٩ القسم رقم - ٣٩٤٦العقار رقم  - طريق الشام-  المتحف-بيروت: مركزها

   الطابق التاسع- مبنى أ- المتواجد في حرم العلوم االنسانية
  : أهدافها
 توطيد عالقات الصداقة بين الطوائف .١

 تنشيط الحوار بين الطوائف من خالل المحاضرات ونشر االبحاث العلمية .٢

 ائح المجتمع اللبناني لتثبيت العيش المشتركالتعاون بين مختلف شر .٣

 تنشئة الشباب اللبناني على الحوار البناء والعيش السلمي .٤

 نشر ثقافات التنوع واإلدارات الديمقراطية للتنوع .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -سعاد محمد توفيق حكيم.  د- األب سليم جرجس الدكاش-احمد معروف حطيط. د: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

   سامي انطوان خليفه-  زياد جوزيف شلهوب- محمد محمود نقري-انطوان نصري مسره. د
  زياد جوزف شلهوب محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 علم وخبر رقم -"Des Riverains De BadaroComité لجنة سكان بدارو، " جمعية باسم -١٢

  أد /٩٥٩
 ملك ريشار - بناية مكرزل- ٢ القسم رقم -٢٢١٨ العقار - خلف شركة الفولفو-  ساحة المتحف- بدارو-بيروت: مركزها

  جوزف مكرزل الطابق السفلي
  : أهدافها
ة الثقافية واألدبية والعلمية تنمية وتطوير منطقة بداروعبر إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات الدوري .١

 واإلجتماعية والبيئية

وضع صيغة للتفاعل والتعاون وشد الروابط بين سكان منطقة بدارو من أجل نهضة المنطقة في المجاالت الثقافية  .٢
 واألدبية والعلمية واالجتماعية والبيئية

عالجتها بكافة الوسائل المتاحة بما في طرح مجموع المسائل والمشاكل التي تعاني منها منطقة بدارو والعمل على م .٣
 ذلك مراجعة المراجع المختصة وإقامة الندوات

 نشر المطبوعات العلمية التثقيفية واألدبية المتعلقة بمنطقة بدارو .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد ماجد عبد -  رنا اكرم عازوري- ميشال جورج عريس-ريتا انطون صعب: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
   الياس هنري رفيع- كمال ايلي بدارو- المجيد الزين

  رنا اكرم عازوريالمحامية : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 l MedicaLebanese Americanالطبية اللبنانية األميركية، جمعية ال" جمعية باسم -١٣

 )A.M.A.L(Association  "- أد /٩٦٠ علم وخبر رقم  
  .A ٠٧ القسم رقم -١٤٧٠ العقار رقم  -  الباشورة-بيروت: مركزها
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  : أهدافها
 القيام باألبحاث والدراسات واإلحصاءات العلمية والطبية .١

 القيام بالندوات والمؤتمرات العلمية والطبية في لبنان والخارج .٢

 والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية واألجنبية من أجل القيام بمؤتمرات وأبحاث ودراسات التعاون مع الجامعات .٣
 علمية وطبية مشتركة في لبنان والخارج

بحاث العلمية والطبية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية  واإلكتشافات واألمواكبة الدراسات .٤
 واألجنبية

ات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية واألجنبية، باألبحاث والدراسات واإلحصائيات التي تقوم بها مشاركة المؤسس .٥
 أوتشارك بها الجمعية

 االستعانة بمؤسسات استشارية والحصول على دراسات في المجالين العلمي والطبي .٦

  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر
 - ناتالي فواد حرب-  فراس فواد حرب- فؤاد سليم حرب- جرير لبيب عبد الصمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  غادة زهير مرعي
   فؤاد سليم حربالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٦١ علم وخبر رقم -"جسور" جمعية باسم -١٤
   قضاء بعبدا- الطابق األول-  بناية البرج األخضر-اوتوستراد السيد هادي -الشياح: مركزها
  : أهدافها

  .يهدف المركز الى رفع مستوى الوعي والثقافة لدى المرأة والطفل في المنطقة ومنها الى جميع األفراد في األسرة
  :ولتحقيق هذه األهداف يقوم المركز بـ

 ئح العمرية من خالل دورات وحلقات توعيةنجابية لدى كافة الشراالعناية بالصحة اإل .١

 تقديم خدمات إرشادية تعليمية خاصة بتشخيص الصعوبات التعليمية .٢

  للطالب ذوي القصور الدراسي وذلك للحد من مشكلة التسرب المدرسيدعم مدرسي .٣

 رصد األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في المنطقة ووضع برامج تأهيلية وتعليمية هادفة .٤

 لمساعدات العينية لألسر المحتاجة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المعنيةتقديم ا .٥

 وفي سبيل تحقيق هذه األهداف يحق للجمعية إنشاء وتأسيس مؤسسات تربوية ودور تعليم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 غدير - غدير حسن جشي- مهى حيدر عواد- رباب حيدر عواد-جاهده احمد الحكيم: السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس
   مروى حسن خواجه-  ندى فايز سليم- ابتسام محمود ذيب- امال علي عواد-احمد شقير

   مهى حيدر عوادةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

ِ ة الحيوان وحريتهمكرا" جمعية باسم -١٥ ،)APAF(Animal Pride And Freedom "- علم 
  أد /٩٦٢وخبر رقم 

   قضاء بعبدا-  الطابق االرضي- بناية المارتين- شارع سعيد فريحه- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
حماية حقوق الحيوان والعناية بالحيوانات الداشرة والمتروكة وتوعية المجتمع الى اإلهتمام بالحيوانات األليفة من  .١

 العمل على حماية البيئة والمجتمعضمن 
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   سيده اديب حنا-  طوني صالح مصور- ماريا جورج كوتنتاكي- ثريا صليبا زعتر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ثريا صليبا زعترةالسيد: حكومةممثل الجمعية تجاه ال
  

  أد /٩٦٨ علم وخبر رقم -"مؤسسات الكرامة للعمل الخيري" جمعية باسم -١٦
   الطابق االول- بناية الرئيس كرامي- شارع المعرض-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
تصادي بشتى نشر التعليم ومحو االمية والعمل على رفع المستوى الثقافي والوطني والصحي واالجتماعي واإلق .١

 الوسائل كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات

 العمل على دمج المعاقين في المجتمع وتأمين حقوقهم في التعليم والعمل والطبابة واإلستشفاء .٢

 حماية البيئة والعمل على تنشيط السياحة .٣

  وافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد م
يد مج مهند عبد ال-  لمى محمد سامر دياب-معالي الوزير فيصل عمر كرامي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عادل احمد حلو- عثمان سليم المجدوب-دبوسي

  محامي عادل احمد حلوال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٧٥م  علم وخبر رق-"همسة فرحجمعية " جمعية باسم -١٧
    ملك رانيا رامز شرف الدين- ١٢ القسم رقم -٣٠٦٢ العقار رقم - الشارع العام- المعلقة- زحلة:مركزها
  : أهدافها
 والكمبيوتر وتنظيم نشاطات خيرية وإجتماعية  إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات .١

 وثقافية

ية ح المدرسية بغوى التعليمي والثقافي والخدمات ورعاية الطفل ومحو األمية، وتقديم المنتنظيم دورات لرفع المست .٢
 تمكين الطالب من متابعة دراساتهم وال سيما األيتام منهم

دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة  .٣
 عهم اإلجتماعية والمادية واألسريةلتمكينهم من تحسين أوضا

تحسين الظروف اإلجتماعية عبر مساعدة المحتاجين واأليتام والمعاقين والمعوزين ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .٤
 الحياة الكريمة لهم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جاكلين منير - سهام رامز شرف الدين- مايا ابراهيم امهز-رانيا رامز شرف الدين: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم

  الحالني
  جاكلين منير الحالنية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٧٧ علم وخبر رقم -"اإلنماء الخيرية في الزعروريةجمعية " جمعية باسم -١٨
   قضاء الشوف-٧٤٦ العقار رقم -ريةالزعرو: مركزها
   إنمائية- ثقافية- صحية- اجتماعية: أهدافها

 رعايتهم واالهتمام بكافة تهدف الجمعية الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق
  :البيئية واالنمائية وال سيماشؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم االجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية و
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تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية  .١
 والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي

 جل لتحقيق هذه األهدافطة األنة وإقامة دورات قصيرة ومتوسمكافحة األمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر المكن .٢

إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل األطفال وتدريب األطفال على مهن بديلة من أجل  .٣
 إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .٤

في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة وال سيما لألمراض المزمنة أو ذات الكلفة تقديم المساعدات لكل محتاج  .٥
المرتفعة، أو اإلستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت 

 توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم

 ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب .٦
من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في 

 المجتمع

التحتية من خالل تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة اإلهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته  .٧
 الطرق اآليلة الى اإلستفادة من محتلف المشاريع

العمل على تعزيز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً  .٨
 وخارجياً

طالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي ح الدراسية أو العمل على توفيرها للتقديم المن .٩
والثقافي وال سيما لأليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما يؤدي 

 التربوية والصحيةالى تقديم المساعدات على إختالف أنواعها وفي جميع المجاالت اإلجتماعية واإلنمائية والثقافية و

تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم  .١٠
ثقافة السالم وحقوق اإلنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات واإلجتماعات والعمل بكل 

مية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم، الوسائل على تحقيق هذه األهداف الرا
 والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه

 ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع األراضي اللبنانية والعمل القيام بكل .١١
 لمتوازنمع األجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي لإلنماء ا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسن يوسف - ناظم توفيق نصرالدين- حسن محمد الربيع-عقل حسين الصنديد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 علي حسن ابو - جهاد احمد شمس الدين-حمد سليم ابو ضاهر م-  محمود عثمان عثمان- عدي احمد شمس الدين- الزين
  ضاهر

   ناظم توفيق نصرالدينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٨٧ علم وخبر رقم -"GREEN VALLY، السهل األخضرجمعية " جمعية باسم -١٩
  قضاء البترون - ملك أديب وجرجي مخايل موسى- الشارع العام-٥٧٧ العقار رقم -كفرحلدا: مركزها
  : أهدافها
 إنمائية .١

 ثقافية .٢

 يةعإجتما .٣
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 بيئية .٤

 سياحية .٥

 صحية .٦

 زراعية .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جان مخايل -  شالالا حنا قزحي- مروان عازار الخوري- انطانيوس فيليب جرمانوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شكيب جرجي جرجي سمور- حسين عباس محمد- اديب مخايل موسى-الخولي

  شكيب جرجي جرجي سمور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٩٦ علم وخبر رقم -")١٩٣١(نادي روتاري بيروتجمعية " جمعية باسم -٢٠
   فندق لوبريستول- رأس بيروت-بيروت: مركزها
   :أهدافها

هدف . نمائية غير سياسية دون قصد الربحإإن األهداف التي من أجلها تأسست الجمعية هي القيام بنشاطات إجتماعية 
الروتاري تشجيع الخدمة العامة وحمل لوائها كمثل أعلى للمجتمع وباعتبارها األساس لكل عمل جدير بالتقدير بحيث يهدف 

  :الروتاريون الى تشجيع وتعزيز ما يلي
 خل الصحيح لخدمة المجتمعدات وفرص التعارف واإللتقاء بين األعضاء باعتبار أن ذلك هو المإمكان .١

خالقية السامية في األعمال والمهن وتفعيل جميع المهن النافعة للمجتمع وتنمية تعلق كل روتاري األتطبيق المعايير  .٢
 بعمله او مهنته باعتبارهما وسيلة لخدمة المجتمع

  العليا في مجرى الحياة الشخصية والمهنية واإلجتماعية للعضو الروتاريتقدير المثل الخلقية .٣

والمهن الحرة التفاهم الدوري والنوايا الطيبة والسالم من خالل زمالة دولية تضم رجال وسيدات من عالم األعمال  .٤
 يوحدهم مثلهم األعلى وهو لخدمة المجتمع

  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني
 حبيب محمد - وديع جورج عوده- مالك صبحي محمصاني-سافيا فيكتور ارسالن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - زهير ابراهيم بزري- مصباح احمد غندور- نبيل محي الدين قرنفل- عزيز ميشال بسول-  سمير سليم حمود-الغزيري

  حليم بولس فياض
  حليم بولس فياض السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠١٢ علم وخبر رقم -"تجمع البيوتات الثقافية في لبنان" جمعية باسم -٢١
   قضاء جبيل- الطابق األول- منزل البروفسور جرجي طربيه- بناية جهاد طربيه- كوع الشربين-  محلة-بالط: مركزها
  : أهدافها
جمعية إنشاء تجمع وطني عام للبيوتات الثقافية والصالونات األدبية وغيرها من المؤسسات الثقافية الراغبة أهداف ال .١

، بما يؤهله لدور أكثر فاعلية، والعمل على تنمية لبنان ثقافياً عبر المحاضرات والندوات "التجمع"في اإلنضمام الى 
 جتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة في هذا المجالوالمهرجانات والمؤتمرات والمنشورات والتنسيق مع الم

 وأجانب، تحمل اسم كما من أهدافها منح جوائز ودروع تقديرية ألهل الثقافة واإلبداع واإلنماء لبنانيين وعرباً .٢
ي ورئيسها المؤسس الشاعر البروفسور جورج طربيه، تقديراً لعطاءاته، وفتح مكاتب ثقافية ف" الملتقى"و" التجمع"

 لبنان وخارجه والتنسيق مع الصالونات األدبية والبيوتات الثقافية في البلدان العربية واألجنبية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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بديع سمعان ابو . د-كلوديا الياس شمعون.  د-اره فرنسيسايليا بش. العميد المتقاعد د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 فدى - غازي شحاده قيس- محسن محمد الجمال- جرجي انطونيوس طربيه- راغده رامز جابر-  شوقي يوسف دالل-جوده

   نبيه امين االعور- فضيله محمد واصف فتال- ابراهيم انطون الحداد-  بيار سليمان الزغندي-جرجي طربيه
  العميد المتقاعد الدكتور ايليا بشاره فرنسيس:  تجاه الحكومةممثل الجمعية

  

  أد /١٠١٧ علم وخبر رقم -"اللبنانية للبيئة والصحةجمعية ال" جمعية باسم -٢٢
   ملك مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك زحلة-زحلة: مركزها
  : أهدافها
 التوعية البيئية .١

 وعية الصحيةتال .٢

 نة وصحة معافاةالنضال من أجل بيئة نظيفة وآم .٣

 تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جورج نجيب -  رنده جان ليان-قوالنجيانمون ارتين ي س- فؤاد سمعان فريجه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جورج فؤاد -  زياد وديع الترشيشي-  رياض جرجي ابو نبهان- سيلين انطوان ابو بطرس- فؤاد جورج خوري-جحجي
  خوري

  سيلين انطوان ابو بطرساآلنسة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٣٠ علم وخبر رقم -"  N  FOUNDATION M  G  M  R"  جمعية باسم -٢٣
   قضاء المتن- ملك روني نصار-سنتر ميشال ابو جوده -  شارع مار الياس-انطلياس: مركزها
  : أهدافها

  : التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية في لبنان والخارج عن طريقغاية الجمعية هي دعم
 وضع الدراسات العلمية من أجل تطوير البنية التحتية في جميع األراضي اللبنانية .١

 ؤتمرات ووضع الدراسات الضروريةدعم الحرية اإلقتصادية من خالل إقامة الم .٢

 دعم المرأة في المجتمع اللبناني .٣

 نتاجيتهمإدعم دور الشباب وتطوير  .٤

 مشاركة البلديات بدراسات علمية في مجال التنمية .٥

 توعية المجتمع اللبناني والخارجي على أهمية الصحة العامة وسبل تطوير البحوث الطبية .٦

 ة والخطرةدعم البحوث الطبية لبعض األمراض النادر .٧

 دعم موضوع العالج الجيني ووضع الدراسات اآليلة الى تطويره عالميا .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 الياس رامز -راط البير جوزف الخ- ماريو جورج نصار-روني جورج نصار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  الحاج
  ماريو جورج نصار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٣٧ علم وخبر رقم -"من القلب" جمعية باسم -٢٤
   قضاء صيدا- الطابق الثالث- ملك رجاء كامل طه- بناية الفرماوي- شارع الزكازيك-عبرا: مركزها
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  : أهدافها
 خفض نسبة األمية .١

 لبيئةالمحافظة على الصحة وا .٢

 استثمار اوقات الفراغ بإنتاجية مجتمعية .٣

 رف ومهارات االطفالادعم مع .٤

 اعمال خيرية اجتماعية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   زينب حسين خروبي-لدين النادرى نرمين نو ا-رجاء كامل كامل طه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رجاء كامل كامل طهنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٣٨ علم وخبر رقم -"اللقاء التضامني الوطنيجمعية "باسم سياسية  جمعية -٢٥
   الطابق الثاني- بناية غالييني التوم-  شارع الشيخ كاظم ميقاتي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
من أجل تطوير النظام اللبناني بما يحقق   حرة، مع العمل– للحفاظ على لبنان دولة مستقلة ذات سيادة تهدف الجمعية .١

وحدة اإلنصهار الوطني، ويؤدي الى إلغاء الطائفية السياسية، وقيام دولة المواطن التي ينال اإلنسان فيها حقوقه 
 إنتماء آخرويلتزم بواجباته من منطلق إنتمائه الوطني وليس من منطلق أي 

ي، وحرية اإلنتماء السياسي، وحرية التنقل والسكن من الحريات االساسية التي أحرية االعتقاد وحرية التعبير عن الر .٢
 ال تقبل التهاون فيها أو التنازل عنها

 اإلعتداءمقاومة االحتالل حق لكل مواطن حينما تتعرض أرض الوطن لإلحتالل أو  .٣

واإلسالمي ويجب أن تربطه بدولهما افضل العالقات، كما بقية دول العالم التي لبنان جزء من العالمين العربي  .٤
 تحترم سيادة واستقالل وحرية لبنان، وتحترم المواثيق واألعراف الدولية

وتؤمن الجمعية بضرورة السعي من أجل تطوير الروابط والعالقات بين الدول العربية الى أفضل الصيغ التي تكفل 
  وصوالً الى اكمل األطر السياسية والوحدوية التي تحقق مصالح الشعوب العربية واإلسالميةالتعاون والتنسيق

تناهض الجمعية الدعوات الطائفية والمذهبية والعرقية واإلنفصالية والتقسيمية وتؤمن بالوحدة الوطنية والمساواة  .٥
خر إال بما يقدمه للوطن من خير، وترفض التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبأنه ال فضل للبناني على آ
 اآلحادية والتفرد ضمن الطائفة الواحدة المؤديان الى الغاء اآلخر وتهميشه

تسعى الجمعية لضمان حق التعليم المجاني لكل مواطن في مختلف مراحله من االساسي حتى الجامعي وحق الطبابة  .٦
اية إجتماعية وإقتصادية للعاطلين عن العمل وتأمين مسكن مان الشيخوخة وإيجاد نظام حمضواإلستشفاء المجانيين و

 لكل مواطن

تعمل الجمعية على تعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم األم وتشجيع على التواصل معهم بما يخدم وحدة لبنان ويقوي  .٧
 دوره على الساحة الدولية

 تتدخل سلطة في صالحيات أخرىوان ال . تؤمن الجمعية بمبدأ فصل السلطات وترفض ان تطغى سلطة على أخرى .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سليم محمد - محمد احمد محيش- محمد عبد السالم علم دين-عمر محمود ابراهيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عبد الحميد - محمد احمد بوالد- مصطفى عبداهللا رستم- محمود احمد البعريني-ر مصطفى ملص محمد مني-سعيد القلموني
 ملحم - محمد مصطفى مطر- محمد كامل الدهيبي- مصطفى محمد ملص- ياسر علي حماده علم الدين-وحيد رضوان الحلو

   جميل محمد نورالدين العشي- داود هيفا
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  فى محمد ملصمصطمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٣٩ علم وخبر رقم -"منتدى قراءات" جمعية باسم -٢٦
   قضاء المنية الضنية- الطابق الثاني- ملك ابراهيم ملص- األوتوستراد- المنية: مركزها
  : أهدافها
 :العمل على نشر الثقافة والتوعية اإلجتماعية والفكرية وتشجيع المطالعة والحوارت عبر .١
  ت النقاشإقامة الندوات وجلسا -
 تنظيم المحاضرات والمعارض الثقافية والفنية -

 إعداد المنشورات على مختلف أنواعها -

 استخدام وسائل االتصال والتقنيات الحديثة وتأسيس المواقع اإللكترونية على الشبكة العالمية -

 اإلهتمام المشتركتبادل الوثائق والمستندات والمنشورات التي تخدم أهداف المنتدى مع الجمعيات والجهات ذات  -

 نترنت وتزويدها بالكتب والمنشورات واألقراص المدمجةتأسيس المكتبات العامة ونوادي اإلالعمل على  .٢

 المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعنى بالمجاالت الثقافية والفكرية واألدبية  .٣

 الجوائز والدروع التكريمية للمتميزين في مختلف المجاالتالثقافية وتقديم تنظيم  المسابقات الفكرية واألدبية و .٤

 تكريم رجال الفكر والثقافة واألدب والمتميزين في مجال الخدمة اإلجتماعية .٥

 تقديم الدعم المادي والمعنوي لألعمال الثقافية والفكرية والفنية واألدبية .٦

 المجاالت التي تراها الجمعية مناسبةتقديم المساعدات والخدمات في اإلطارين الزراعي والصحي وذلك ضمن  .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - مصطفى ملص محمد منير-محمد ديب خالد ملص -جميل محمد نور الدين العشي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وليد مصطفى الخطيب- محمد عبد الحميد الحلو-  منال عبداهللا ملص-مصطفى كامل الدهيبي
   محمد منير مصطفى ملصالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٥١ علم وخبر رقم -"غدير خم الخيريةجمعية " جمعية باسم -٢٧
  بعبدا  قضاء - الطابق الثامن- ملك عون اهللا عقيل حيدر- قرب كلية العلوم-الليلكي: مركزها
  : أهدافها
مساعدة العائالت المستورة والمرضى واأليتام وإعانتهم من خالل تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء  .١

 المستوصفات والمساعدة في تأمين األدوية

رفع المستوى التعليمي وذلك عبر نشر التربية الدينية والعلمية وإنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الدينية، وإنشاء  .٢
 انة متخصصة لمساعدة البراعمحض

 إقامة دورات لمحو األمية والخياطة واالشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية .٣

 تمام بالتراثنظيم دورات ومسابقات ترفيهية واإلهت .٤

 إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية واإلعالنات اإلرشادية والمنشورات .٥

 ية وتدريبيةإقامة مشاريع إنتاجية وعالج .٦

 طباعة ونشر وتوزيع الكتب، والكراريس، والتعميمات، واألدلة .٧

 رعاية المعوقين وإنشاء دار مخصص لهم .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 ريا حسين - عون اهللا عقيل حيدر-منير محمد جالل الترك - عباس مصطفى حيدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  التركاوي

   عون اهللا عقيل حيدرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Middleتجمع المؤسسات العائلية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، " جمعية باسم -٢٨

)MENAFEC(East and North Africa Family Enterprises Consortium "- علم وخبر رقم 
  أد /١٠٦٣
   الطابق الثامن-  سنتر صوايا- مار الياس-بيروت: مركزها
  : أهدافها
نشر التوعية حول مفهوم المؤسسات العائلية وتحدياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتعريفها وتحديد  .١

واإلستشاري وتنمية القدرات معايير عملها وخصائصها ضمن إطار تعزيز البحث العلمي والتوجيه المهني 
 والمهارات في هذا المجال

 توسيع فرص التعاون بين المحترفين واصحاب اإلختصاص والمعنيين بالمؤسسات العائلية .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هانيه مصطفى - منير محمد كنانه البساط-موفق مصطفى ابو النصر اليافي. د: سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محي الدين محمد خالد غنوم-  منى عبد السالم بو عزة-  عامر احمد البيطار-حمود
  هانيه مصطفى حمودنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"CLE OF LebanonCHILD CIR، اللبنانية تشايلد سركلجمعية ال" جمعية باسم -٢٩
  أد /١٠٦٩
   قضاء جبيل- ملك عبداهللا حوراني وبوال السقيم-فيدار: مركزها
  : أهدافها
 التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني .١

 المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية .٢

  الى تأمين مجتمع افضل لالطفالالسعي .٣

 لحروباإلغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية أو ا .٤

 المناصرة وحقوق االنسان .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - بوال انطوان السقيم- نوال يوسف الطحان- جاد جان سمعان- جوزفين جان سمعان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فيراس ميشال القصيفي
   بوال انطوان السقيمةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٧٠ علم وخبر رقم -"A Toi Marieأتوا ماري، " جمعية باسم -٣٠
   قضاء بعبدا-  الطابق الخامس-  بناية البومبوال-  شارع بيار الجميل-الشياح: مركزها
  : أهدافها
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 ممكن من االشخاص مهما كانت اعمارهم او حالتهم تقوم الجمعية بكافة الجهود الرامية الى تعريف اكبر عدد .١
الصحية أو اإلجتماعية الى يسوع وأمه مريم العذراء وتقريبهم بأقصى ما يمكن الى قلبهما وتعاليمهما بشتى الوسائل 
ال سيما منها العمل على خلق مساحة تالقي وحوار وصالة وتبادل للخبرات وتثقيف إنساني وروحي ضمن جو من 

 لراحة والقداسة واإلحترام والسعادة والحرية والسالم والمصالحة وااألخوة

 مركز دائم يخصص للرياضات الروحية يصار من خالله الى استقبال جميع من جهة ثانية، تقوم الجمعية بإنشاء .٢
 خاصة الشباب منهم ذوي المشاكل على مختلف انواعها بغية االستماع اليهم ومحاورتهم ومساعدتهم على األشخاص

إيجاد الحلول المناسبة لهم من خالل تقديم لهم الدعم الروحي واإلجتماعي المختص بكل حالة فضالً عن إقامة 
الدورات التثقيفية والروحية ورفع معهم الصلوات وتقديم االمانات والنذور والقداديس وممارسة االسرار المقدسة كل 

 وبالتالي إرشادهم وتنمية فيهم الروح اإليجابية والبناءة ذلك في سبيل تكريس أولئك االشخاص الى قلبي يسوع ومريم
لب عليها كما تمكينهم من المصالحة غوالمسؤولة وتمكينهم من اكتشاف وتنمية قدراتهم الذاتية وإدراك مشاكلهم والت

 مع الذات ومع الغير ومساعدتهم التخاذ القرارات المناسبة في حياتهم

إقامة : تقوم بجميع االعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال ال الحصرولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن  .٣
الحفالت والنشاطات والمشاريع على أنواعها كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات روحية ودورات تثقيفية 

ستعمال وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وا
كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات والرهبانيات ... الوسائل البصرية والسمعية

 تخصصة وروابط المدارس والجامعات ووسائل اإلعالم الموالرعايا واألبرشيات

  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 
 فادي - سيمون يوسف ريشا-ا ساسين العلمت روزي-ين العلماألخت ريموند ساس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 زانه شحاده شحاده - ندى جرجس الكالب-جسيكه جيلبير النجار- مي توفيق هزاز- روجيه وليم مسكاوي-الياس نمور
  جرجس فرح

  روجيه وليم مسكاويمحامي ال: ومةممثل الجمعية تجاه الحك
  

  أد /١٠٧٢ علم وخبر رقم -"Phoenicia Managementفينيسيا مانجمنت، جمعية " جمعية باسم -٣١
   الطابق الثاني-  مقابل مركز الجيش- بناية األريج-  البطركية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ة تقوم بها أو تساهم فيها، بمختلف الوسائل المساهمة في نهضة لبنان وتقدمه، من خالل جهود ومشاريع إنمائي .١

 والطرق المالئمة

  :على هذا األساس، وعلى سبيل المثال ال الحصر
 :تعنى الجمعية

بشؤون التربية والتعليم العام والعالي الخاص عن طريق إنشاء وإدارة جامعات ومدارس وروضات ومدارس مهنية  .١
  للبحوث العلمية ومراكز تدريب وتأهيلومعاهد فنية وتقنية وجامعية وأكاديميات ومراكز

 بالشؤون الثقافية والفنية واألدبية والعلمية .٢

 بالشؤون االجتماعية والصحية وشؤون البيئة .٣

 بالشؤون اإلنمائية .٤

 العمل على رعاية الطالب عملياً واجتماعياً ودراسياً في مؤسسات الجمعية التعليمية .٥

 :تحقق الجمعية أهدافها من خالل

  المراكز أو المكاتب أو النوادي التي تملكها الجمعيةالمؤسسات أو .١
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 إعطاء المنح والقروض الدراسية .٢

مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية ودورات تدريبية ومحاضرات ومعارض تنظمها أو تساهم في تنظيمها الهيئة  .٣
 االدارية أو إحدى مؤسسات الجمعية

 ي إعدادها الهيئة اإلدارية أو إحدى مؤسسات الجمعية ووسائل سمعية وبصرية تعدها أو تساهم فدراسات ونشرات .٤

سائر المشاريع والنشاطات التي تتصل بأهداف الجمعية او تساهم في تحقيقها، وتقوم بها الهيئة اإلدارية او إحدى  .٥
 مؤسسات الجمعية

 تقديم المشورة والمعلومات في مختلف المجاالت .٦

  تساعد في تحقيق أهداف الجمعيةإنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي .٧

 تحقيق أهداف الجمعيةفي تملك العقارات واألبنية واألموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد  .٨

 إصدار مطبوعات متخصصة بمشاريع الجمعية إضافة الى نشرات .٩

  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب
 غسان فارس - باسل نبيه بري- علي فايز رحال.  د-رنده حسين عاصيالسيدة : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رماح احمد حمود- ريم حسن مكي-الصباح

  ريم حسن مكية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
Culture  Lebanese Centre for&  والتراث، المركز اللبناني للعلوم والثقافة" جمعية باسم -٣٢

Heritage "- أد /١٠٨١ علم وخبر رقم  
   قضاء جبيل- الطابق الرابع-١٠ العقار رقم - بناية حواط-حبوب: مركزها
  : أهدافها
 ن البعيدة عن اي التزام سياسياالعمل الثقافي وفقاً للمبادىء التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا االنس .١

اد إنسان جديد واع وصاعد، مثقف تواق للترقي ولمستقبل افضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، ذلك هدفها إعد .٢
من خالل التعليم من كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء 

 مستقبلهم

 :من أجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بـ .٣
   تربويةإقامة نشاطات ثقافية -
 تنظيم مؤتمرات وطنية وعالمية -

 إنشاء معاهد وكليات وجامعات متخصصة -

 التواصل مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات -

تأمين كل ما يلزم لتحقيق اهداف الجمعية من اجل المساهمة في بناء مجتمع افضل ضمن االنظمة والقوانين  -
 المرعية

  مذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ال
.  د-الفراد فريد معلوف.  د-شربل ميشال سليمان.  د-القاضي انطوان نهاد سليمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بطرس جبور الحواط-نبيل فواد حيدر.  د-رامز بهيج معلوف
  الفراد فريد معلوف كتور دال: جاه الحكومةممثل الجمعية ت
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  أد /١٠٨٤ علم وخبر رقم -"OPEN GATES، حةاألبواب المفتوجمعية " جمعية باسم -٣٣
   قضاء صيدا- الطابق الرابع- بناية باشو-الهاللية: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المنكوبين والمحتاجين .١

 نشر رسالة المحبة والتعايش .٢

 التنموية ولقاءات إجتماعية شبابية وتربويةتنظيم وإنشاء مشاريع  .٣

 القيام بحمالت توعية لبناء مجتمع صالح .٤

 رعاية االطفال واألوالد وذلك من خالل مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياً .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 كلينت اندرو - الرا اكرم ابو صالح- يمنى انطوان االشقر-جنان ريتا روجه رحيل: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

   مالك احمد مراد- ميلر
  كلينت اندرو ميلر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٨٩ علم وخبر رقم -"تنمية األريافجمعية " جمعية باسم -٣٤
   قضاء المنية الضنية- ملك هفاف ياغي-رع الشرفة شا-بطرماز: مركزها
  : أهدافها
 نشر التوعية الوطنية واإلرشاد اإلجتماعي .١

 دورات محو أمية وكمبيوتر وتقوية علمية لطالب الشهادات .٢

 محاضرات وندوات وورش عمل تربوية وتدريبية للتنمية .٣

 تقديم المساعدات االجتماعية والطبية .٤

 ألعمال الفنيةدورات في األشغال اليدوية وا .٥

 اإلهتمام بالمرأة الريفية والعناية بالطفل والمعوقين من كافة المستويات .٦

 اإلهتمام بسن الشيخوخة في الشأن الطبي واإلجتماعي والنفسي .٧

 تحقيق النزوح المعاكس .٨

  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
 هال - هيفا محمد حسني نجار القصير- احالم مصطفى ياغي-آيات مصطفى ياغي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ياغي مصطفى ياغي-سلمان الصمد

  هيفا محمد حسني نجار القصيرنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٩٠ر رقم  علم وخب-") لبنان-مركز التدخل المبكر(اسيل " جمعية باسم -٣٥
 قضاء - ملك جمعية مؤسسات اإلمام الصدر-  لإلمام موسى الصدر المجمع الثقافي- طريق المطار-برج البراجنة: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
الحركية، الذهنية، اإلجتماعية، (بناء وتحسين قدرات األطفال على اختالف اسستعداداتهم من كل الجوانب  .١

 ة أنواع العالجات التخصصية، ومقاربة الطفل بشكل كلي وغير مجتزءمن خالل كاف...) العاطفية،

في مراكز (العمل على وضع خطط واستراتيجيات اإلنتقال من التدريجي واليسير لألطفال من البرامج العالجية  .٢
 )في المدارس الرسمية والخاصة(الى البرامج التربوية العادية ) التدخل
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  مختلف المستويات في الحضانات والمدارس بشكل خاص والمجتمع بشكل عامدعم وتفعيل عملية دمج األطفال من .٣

السعي الى التطوير المستمر لخدمة التدخل المبكر مع االطفال من خالل التنسيق مع الجامعات والمعاهد  .٤
 والمستشفيات الستحداث إختصاصات ووحدات إعداد وتدريب في مجال التدخل المبكر

 في مجال التدخل المبكرإنشاء مراكز تدريب وإعداد  .٥

عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة لبناء وتحسين الخبرات في مجال التدخل المبكر على اختالف  .٦
 مراحله

ئات العلمية والبحثية ي والتعاون في هذا المجال مع الجامعات والهإجراء األبحاث والدراسات العلمية المتخصصة .٧
 المحلية والعالمية

 المراكز المتخصصة بالتدخل المبكر والجمعيات ذات اإلهتمام باألمر في الداخل للتعاون وتبادل الخبرات التشبيك مع .٨
 والموارد البشرية المؤهلة

نشر الوعي وتعميم المعرفة عن مجاالت التدخل المبكر وأشكاله وأهميته، في مختلف األوساط اإلجتماعية  .٩
 ما في الحقل الطبيوالمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة، ال سي

 التعامل مع حاالت أبنائهم لتمكينهم من دعم أهالي األطفال الذين يحتاجون التدخل المبكر، وتدريبهم على أساليب .١٠
 تحمل مسؤولياتهم التربوية في مساعدة هؤالء األبناء على اإلندماج اإلجتماعي السليم

 األراضي اللبنانيةالمساعدة في إنشاء حضانات ومدارس ومعاهد وجامعات في كافة  .١١

  على اختالف أنواعها في كافة األراضي اللبنانيةقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحيةإالمساعدة في  .١٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مليحه - حنان طعان يوسف-غسان نعمه حماده.  د-الدين الصدررباب السيد صدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رشيد قاسم حيدر.  د-موسى الصدر

   مليحه موسى الصدرةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Alwoudouh Charitable Societyالوضوح الخيرية، جمعية " جمعية باسم -٣٦
  أد /١٠٩١
   ملك نذير احمد الحاج-٢ بناية الفيحاء - ١٨ القسم رقم -٦٨٦١ العقار رقم - زيتون ابي سمراء-طرابلس: مركزها
  :أهدافها

   :جمعية الوضوح تهدف الى
 مساعدة االعضاء عند الضرورة .١

 مساعدة المرضى المحتاجين وإنشاء مستوصف .٢

 ورات تقوية ذوي الدخل المحدود، بتعليم االوالد وبناء مدرسة أو معهد أو دمساعدة أبناء .٣

 تنمية قدرات الشباب .٤

 نشر الثقافة والعلم وإنشاء مؤسسات ذات منفعة عامة .٥

 )العيش المشترك(دورات فكرية لدمج الشباب مع مجتمعهم وتقبل الرأي اآلخر .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - مريم احمد الحج- رفيق مصطفى عدره- ربيع احمد الحج- عمر مصطفى رمضان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نزير احمد الحج

   رفيق مصطفى عدرهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٠٩٣ علم وخبر رقم -"عيتات الخيريةجمعية " جمعية باسم -٣٧
   قضاء عاليه- ملك الحزب التقدمي اإلشتراكي- العام الشارع- شهداء عيتات ساحة -عيتات: مركزها
  : أهدافها
 بناء مستوصف .١

 مساعدة المسنين .٢

 مساعدة المعوقين .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وسام خليل ابي -  بسام سميح تلحوق- طالل اديب ابي صعب-رجاء مالك علم الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سامر نجيب جعفر-  بسام هاني التيماني-صعب

   سامر نجيب جعفرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٩٤ علم وخبر رقم -" Beirut-Zonta Club  بيروت، -زونتا كلوب" جمعية باسم -٣٨
   قضاء عاليه-  ملك وفاء أبي جمعة ضو- ٥٨ القسم رقم - ٢١٣٣ رقم  العقار- االتوستراد- الشويفات: مركزها
  : أهدافها
تحسين وضع المرأة القانوني، السياسي، اإلقتصادي، التربوي الصحي والمهني على المستوى المحلي والعالمي من  .١

 خالل الخدمة والمناصرة

  من التنفيذيين في مجال األعمال والمهنالعمل على تغليب التفاهم، النية الحسنة والسالم من خالل زمالة عالمية .٢

 المناداة بالعدالة واإلحترام الشامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية .٣

اإلتحاد دولياً لتبني معايير أخالقية عالية، تنفيذ برامج خدمات وتقديم الدعم المتبادل والزمالة لألعضاء الذين يخدمون  .٤
 مجتمعاتهم، دولهم والعالم

  لبنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا
 غادة غسان - وفاء حسين ابي جمعه-  ماجده فريد سماره-ميساء محمد حمادي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ديانا وديع رحيم-الخوري شكراهللا الحايك
  ماجده فريد سمارهة لسيدا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"مؤسسة الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري واإلنساني" جمعية باسم -٣٩
  أد /١٠٩٥
   الطابق األول-  ملك الدكتور علي بدر الدين-  الساحة العامة-  النبطية التحتا-النبطية: مركزها
  : أهدافها

تمرارية هذه القيم والتقاليد النبيلة جيالً بعد جيل في لبنان، تنشأ مؤسسة  واإلنساني وإيماناً باسيتأصيالً للعمل الخير -
 الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري واإلنساني

 أهلية، للنفع العام ال تتوخى الربح، متخصصة ألعمال البر والخير وتنمية اإلنسان في لبنان، تؤدي رسالة :المؤسسة -
 ربوية وتنموية شاملةإنسانية، ثقافية، صحية، إجتماعية، ت

  :الهدف األساسي
  تهدف الجمعية الى القيام واإلسهام باألعمال الخيرية ودعم البرامج واألنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع والوطن
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وكذلك تهدف الى تنمية القدرات اإلنسانية بكل أبعادها ومجاالتها ضمن إطار القيم الوطنية واألخالق السامية والمبادىء 
ى حد سواء دون تميز نسانية الشاملة لإلرتقاء بمستوى المواطن والمجتمع والمساعدة على توفير الحياة الكريمة للجميع علاإل

   والمنطقة الجغرافيةنتماء العائلي والدينيبالجنس أو اإل
  :المهام
 المشاريع على إنجاحعلى مستوى المؤسسات واألسر واألفراد والعمل اإلسهام بدعم األعمال الخيرية واإلنسانية  .١

 التنموية المختلفة

دعم ونشر ثقافة اإللتزام بالقيم والمواثيق واألخالقيات في التعامل والعلم والعمل وتقديم المساعدة لتعزيزها في  .٢
 المجتمع

 اإلسهام بنشر ثقافة الخير والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات ونبذ الطائفية والتعصب على أنواعه .٣

 إنشاء وتطوير مراكز الثقافة نان والمنطقة العربية واإلسهام فية بدعم وتشجيع الحركة الثقافية في لبالمشارك .٤
 واإلبداع األدبي والفني والتراثي والحفاظ على التراث األصيل

اإلسهام في إنشاء ودعم المسيرة التربوية وتطوير المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية ومراكز البحث العلمي  .٥
 وإنشاء المكتبات العامة

العمل على مواكبة التحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي الناتج عن ثورة اإلتصال والمعلومات والمساهمة في برامج  .٦
 محو األمية التكنولوجية والمعلوماتية لدى الفئات المستهدفة

: وض بالمواطنين في جميع المجاالتاعدة بإجراء الدراسات واألبحاث الهادفة لخدمة المجتمع والنهالمبادرة والمس .٧
 ...الصحية، التربوية، اإلجتماعية، البيئية، الثقافية، الفنية، الخ

دعم طالب العلم الموهوبين والعلماء بالوسائل المتاحة والمساعدة في طباعة الدراسات والمؤلفات والترجمات وإبراز  .٨
 أهمية العلماء والعمل على تعزيز مكانتهم في المجتمع

بما .. م المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاضرات واللقاءات العلمية والثقافية وإقامة المعارض الفنية الختنظي .٩
 ينسجم مع استراتيجية المؤسسة

صدار دوريات فصلية علمية متنوعة يتسفيد منها الباحثون والدارسون وتعنى بمخاطبة الناس  وحثهم على التحصيل إ .١٠
 العلمي وخدمة المجتمع

سرة واالم والطفل األ الصحية والمستشفيات ودور الرعاية والوقاية لصحة شاركة ودعم وإنشاء وتطوير المراكزالم .١١
 ودور التأهيل الطبي وجمعيات اإلسعافات ومراكز المعاقين والمسنين واأليتام

لى البيئة من التلوث دعم برامج التثقيف والتوعية الصحية والسالمة واألمن اإلجتماعي والبيئي والحث على الحفاظ ع .١٢
 ودور رعاية الطفل

وي اإلحتياجات ذالعمل على تمكين األسرة وتنميتها ورعاية اليافعين ووقايتهم من اإلنحراف ودعم المعاقين و .١٣
 الخاصة ودمجهم في المجتمع

 مد يد العون والمساعدة لمن ال صوت لهم من أفراد المجتمع وخاصة من األطفال والنساء .١٤

لخطط والبرامج التي تساعد على تحقيق السياسات العامة لتنمية اإلنسان في لبنان إستجابة اإلسهام بإعداد ا .١٥
لإلحتياجات الحقيقية والمحسوسة والعمل على دعم وتطبيق المواثيق والشرائع الدولية والوطنية في مجال حقوق 

 الطفل والمرأة والمرضى وفئات المجتمع المحتاجة والمهمة

 الجمعيات األخرى والمؤسسات المشابهة محلياً وإقليمياً ودولياًالتعاون والتنسيق مع  .١٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
احمد شريف بدرالدين  الرائد المتقاعد -العميد الركن المتقاعد هشام محمود مفيد جابر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

.  د-جي جرجي بربريانطوان جر.  د-منح كامل صباح.  د-شاكر نديم عدره.  د-حازم توفيق شاهين.  د-الدينبدر
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 ابراهيم احمد جواد - عماد رشيد حيدر جابر-الدينالنا علي بدر.  د-زين الدين جوادنزيه .  د-الدينمصطفى علي بدر
  عبد اللطيف فياض كامل - فؤاد عبد الحسن بيطار-حالوي

  النا علي بدر الدينكتورة دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٠٣ علم وخبر رقم -"وطني/ وطني" جمعية باسم -٤٠
   قضاء كسروان- ملك فوزي رائف محفوظ-١٥٢ العقار رقم -  شارع طبرية- رعشين: مركزها
  : أهدافها
 نشر األفكار اإليجابية عن لبنان .١

 ء لوطن أفضلتعزيز حس اإلنتما .٢

 تنمية المساواة بالرغم من اإلنتماءات الحزبية، الدينية، الطائفية والجنسية .٣

 تطوير التفكير النقدي الوطني .٤

 تحفيز التغيير البناء .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ليال نزيه ابو - شربل مرسيلينو تادروس- جووان نبيل شالله-ميساء غازي محفوظ: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون

   تاتيانا كميل فضل اهللا-مراد
   ميساء غازي محفوظةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٠٤ علم وخبر رقم -")الشباب الخضر لبنان( أو Young Greens Lebanon" جمعية باسم -٤١
 - ملك ريتا البستاني-نعمان القزي بناية -٢١ القسم -٢٣٠٨ العقار رقم - شارع مستشفى مار يوحنا-سد البوشرية: مركزها

  قضاء المتن
  : أهدافها

تسعى الجمعية اللبنانية لشباب الخضر الى تعزيز العالقات بين لبنان واإلتحاد االوروبي في إطار سياسة الحوار األوروبية من 
مشاركة والمبادرة في إقامة المشاريع األوروبية المتوسطية والعمل على تصويب السياسات العامة من أجل خالل التكامل، ال

  التوثيق اإلستراتيجي مع اإلتحاد األوروبي
 ماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي األوروبية المتوسطية التي تعزز حإقامة والمشاركة في المشاريع البيئية .١

اركة في المشاريع الثقافية األوروبية المتوسطية التي تعزز االحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات إقامة والمش .٢
 األوروبية المتوسطية

 الخضراء والحكم -إقامة والمشاركة في المشاريع اإلقتصادية األوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية اإلقتصادية .٣
 الصالح

 المستدامة –لتكنولوجية االوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية التكنولوجية إقامة والمشاركة في المشاريع ا .٤
 الخضراء

تحليل السياسات العامة وتوجيه صناع القرار على إقرار السياسات التي تتناغم مع المعايير األوروبية والدولية وبما  .٥
 يتفق مع اإلتفاقات الموقعة بين لبنان واإلتحاد األوروبي

  لبنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا
 ريتا سامي - عباس خضر السباعي- جورج جوزف عساف-نجاد أنور عبد الصمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نادر بسام حوال-البستاني

  حوال نادر بسام السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١١٠٥ علم وخبر رقم -"التجمع المدني لسالمة المواطن" جمعية باسم -٤٢
  لطابق الثالثا - ملك الوزير السابق عباس خلف-  بناية كونكورد- شارع توماس اديسون- الرملة البيضاء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
قلة، الهدف منها ضمان سالمة تطوعية مدنية ومست) Lobby(تعمل الجمعية على تشكيل مجموعة ضغط وتأثير .١

المواطن اللبناني وحمايته من الفساد الذي يهدد حياته، وذلك عن طريق إجراء االبحاث وإعداد الدراسات ومراجعة 
 على المطالبة بهذه الحقوق القوانين وإقتراح التعديالت الضرورية لها، وتوعية المواطنين الى حقوقهم وحثهم

 ديم الشكوى للجهات المعنية ومعاونة السلطات الرقابية على ضبط المخالفينواإلعتراض على مخالفتها وتق

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
.  د-يج سامي عربيدبه.  د-سامي محمد خليل الريشوني.  د-ملحم اميل خلف. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 بهيج -عباس ميشال خلف.  د-حسن عقل عواضه.  د-نبيل طانيوس وطفه.  د-فادي جوزف مغيزل.  د-توفيق خليل كسبار
 نجات عبد -  خالد عادل نصر- وائل محمد حميدان- جورج انطوان ساسين الحاج- عدنان توفيق الحاج-عارف ابي غانم
  اء وحيد الصلح سن- سلمى احمد ضناوي-النبي شرف الدين

  خالد عادل نصرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 4�� 5  ��.��ان,+� �� �* وا�6 ٢٠١٢ 
  

: للجمعية المسماة ١٥/٧/٢٠٠٩أد، تاريخ /١١٢٤  العلم والخبر رقم لبيان٩٣٨  رقم تعديل-١
 »بيت لبنان العالم«

 الحائزة على بيان العلم والخبر رقم»بيت لبنان العالم« المسماة ةالجمعي مركزالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
   ١٥/٧/٢٠٠٩تاريخ أد /١١٢٤

    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء المتن- الطابق السفلي االول- ملك جيلبرت الياس هندي-٤ القسم رقم - ٣٦٢٢ العقار رقم - البوشرية: مركزها
   الطابق الثالث- بناية البنك اللبناني الفرنسي-٤٢٣ العقار رقم - ور شارع باست- المدور-في الصي-بيروت :بدالً من

  

: للجمعية المسماة ١٨/١٢/٢٠٠٦أد، تاريخ /٥٨١ لبيان العلم والخبر رقم ٩٦٩ تعديل رقم -٢
 »جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية«

، الحائزة على »محات وآل درويش الخيريةجمعية آل س« المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٨/٢/٢٠٠٦أد تاريخ /٥٨١ رقم بيان العلم والخبر

    :وأصبح على الشكل التالي
  »جمعية آل سمحات الخيرية« : هااسم

  »جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية«: بدالً من
  

: عية المسماة للجم٢٨/٥/٢٠٠٨أد، تاريخ /٦٦١ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٠٤ تعديل رقم -٣
 »اإلنتماء اللبنانيجمعية «

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »جمعية اإلنتماء اللبناني« المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٨/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٦٦١
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    :وأصبح على الشكل التالي
  »جمعية إنقاذ األجيال الصاعدة«: هااسم

  »معية اإلنتماء اللبنانيج«: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١١/٩/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٠٥٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٠١٦ تعديل رقم -٤
 »EDAN ،شخاص المعوقينالشبكة المسكونية لمناصرة األ«

شخاص المعوقين، ة المسكونية لمناصرة األشبكال« المسماة ة وغاية الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
EDAN« ٢٠٠٨/ ١١/٩أد تاريخ /١٠٥٢ رقم بيان العلم والخبر، الحائزة على  

    :وأصبح على الشكل التالي
  »EDANكة الجامعة لمناصرة األشخاص المعوقين، الشب«: هااسم

  »EDANة المسكونية لمناصرة األشخاص المعوقين، شبكال«: بدالً من
  : غايتها

شكال وتنحصر أهدافها بقضايا اإلعاقة بشكل ي شكل من األأاري وال تبغي الربح بياسي أو تجال تتعاطى الجمعية اي عمل س
  :خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام، من خالل ما يلي

 الترويج لتغيير المواقف والسلوك إيجاباً تجاه االشخاص المعوقين .١

 عاقةشخاص ذوي اإلالترويج لسياسات عامة وتشريعات تماشياً مع إتفاقية حقوق األ .٢

  إمكانية الوصول الكاملة الى الهيكليات والخدمات واألنشطة العامة والخاصةقتحقي .٣

 شخاص المعوقين بشكل كامل وإشراكهم فيهابناء مؤسسات وهيكليات شاملة إلدماج األ .٤

شخاص المعوقين عن طريق تشجيع عيشهم حياة نشيطة وفاعلة ضمن المجتمعات المحلية والمجتمع بشكل تمكين األ .٥
  معا

  على أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من

شكال وتنحصر أهدافها بقضايا اإلعاقة بشكل ال تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري وال تبغي الربح بأي شكل من األ
  :الل ما يليخاص وحقوق اإلنسان بشكل عام، من خ

 جميع المستويات  علىقضايا اإلعاقة واألشخاص المعوقينالتوعية حول  .١

 الترويج لسياسات الدمج وتشريعاته ومنظوماته ومرافقه وتسهيالته على الصعيد الوطني .٢

 تمكين األشخاص المعوقين عن طريق تشجيع عيشهم حياة نشيطة وفاعلة ضمن الكنيسة والمجتمع المحليين .٣

 شبيك مع الجمعيات غير الحكومية واألديان األخرىالتنسيق والت .٤

 إطالق حركة تفكير الهوتي وإدخال خطاب اإلعاقة الى معاهد الالهوت .٥

تشارك الخبرات والمعلومات وتبادلها مع المجالس المسكونية وبخاصة مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس  .٦
 الشرق األوسط

 ية إرتياد جميع الكنائس بما يساعد في جعلها جماعات شاملة للجميعالمطالبة بتأمين كل الجوانب المتصلة بقابل .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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: للجمعية المسماة ٢٤/٥/٢٠١١أد، تاريخ /٩٥٦  لبيان العلم والخبر رقم١٠١٩ تعديل رقم -٥
 »مقاومون«

 تاريخ ٩٥٦الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »مقاومون« المسماة ةالجمعيإسم أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
٢٤/٥/٢٠١١   

    :وأصبح على الشكل التالي
  »مارتش«: هااسم

  »مقاومون«: بدالً من
  

ه برقم توتعديال ١٦/١١/١٩٨٤أد، تاريخ /٩٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٢٤ تعديل رقم -٦
 ١٠/١١/١٩٩٧أد تاريخ /١٣٩ ورقم ٧/٧/١٩٩٢أد تاريخ /١٦٩ ورقم ٩/١/١٩٨٩أد تاريخ /٢

 » لوى-الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين«:  للجمعية المسماة١٥/٤/٢٠٠٣أد تاريخ /٦٦ورقم 
بيان العلم ، » لوى-ية لرعاية المعوقين الجمعية اللبنان« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي

 ورقم ٧/٧/١٩٩٢أد تاريخ /١٦٩ ورقم ٩/١/١٩٨٩أد تاريخ /٢ه برقم ت وتعديال١٦/١١/١٩٨٤أد تاريخ /٩٢ رقم والخبر
   ١٥/٤/٢٠٠٣أد تاريخ /٦٦ ورقم ١٠/١١/١٩٩٧أد تاريخ /١٣٩

    :وأصبح على الشكل التالي
  :تهدف الجمعية الى: هاغايت
الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم بكافة أنواعه وتدريب، وتأمين األجهزة تأمين الخدمات  .١

واألدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق اإلمكانيات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو 
 ترعاها أو تتعاون معها

 إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية .٢

إنشاء وإدارة مراكز ومؤسسات للتعليم ومن بينها مراكز ومؤسسات التعليم العالي والتوجيه التربوي واإلجتماعي  .٣
 والثقافي والمهني والجامعي

 إيجاد مشاغل ومصانع عمل مالئمة وباألخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها .٤

 ول وفي جميع المناطق في مختلف الحقاإلهتمام بشؤون التنمية .٥

  التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
ل حسب ل، وتعليم وتدريب، وتأمين األجهزة واألدوية لكتأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهي .١

 ت المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معهاإعاقته وحاجته وفق اإلمكانا

 إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية .٢

 مهني والرياضيإنشاء مراكز للتعليم والتوجيه التربوي واإلجتماعي والثقافي وال .٣

 إيجاد مشاغل ومصانع عمل مالئمة وباألخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها .٤

 اإلهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق .٥

  التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة .٦
  ورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذك
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:  للجمعية المسماة٢١/١١/١٩٩٩أد، تاريخ /١٣٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٣١ تعديل رقم -٧
 »هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية«

هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح « المسماة ةالجمعي وغاية إسم، مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢١/١١/١٩٩٩تاريخ  أد/١٣٤الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »الرسمية

    :وأصبح على الشكل التالي
  »هيئة دعم التعليم الرسمي في محافظة النبطية«: اسمها

  »هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية«:  منبدال
   مركز كامل يوسف جابر اإلجتماعي-النبطية: امركزه

   صباحهللا ملك محمد وعبدا-  مبنى الثانوية- شارع مرجعيون-النبطية:  منبدالً
  :غايتها
 تأمين الدعم المعنوي والمادي لكافة قطاعات التعليم الرسمي في محافظة النبطية .١

 قافية واإلبداعية واستنهاض النشاطات التربوية والثمواكبة .٢

ة والعلمية يعلى تأمين الوسائل التربوية الحديثة لمواكبة التطور دون التدخل في الشؤون اإلدارية والتنظيمالعمل  .٣
  التربوية للمدارس

  على أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 ي للثانويةتأمين الدعم المعنوي والماد .١

 مواكبة واستنهاض النشاطات التربوية والثقافية في الثانوية .٢

 العمل على رفع مستوى االداء عبر تأمين الوسائل التربوية التي يتطلبها التطور العلمي المتسارع .٣

  صةعلى أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المخت
  

: للجمعية المسماة ٣١/٣/٢٠١٠أد، تاريخ /٤٨٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٧٥ تعديل رقم -٨
 »من أجل العائلة«

أد /٤٨٠ رقم بيان العلم والخبر، الحائزة على »من أجل العائلة« المسماة ة الجمعيبتأسيسأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً 
   ٢٠١٠/ ٣١/٣تاريخ 

    :لتاليوأصبح على الشكل ا
  »معاً من أجل العائلة«: مهااس

  »من أجل العائلة«: بدالً من
  

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

  ا  إلىالرجاء إرسال أي تعليق
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.rtdac@info   

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