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      ٢٠١٢ آب/١٠٦العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية كلية وفي التنمية ال
  ولم تطبق حتى اآلن٢٠٠٩االستراتيجية الوطنية الدارة الحرائق ُأقرت في  •

  مشروع قانون النيابة العامة البيئية ينتظر التصديق في ادراج مجلس النواب •
 ف يورو من االتحاد االوروبي لدعم مشروع االبتكار التكنولوجي في االقتصاد أل٢٠٠ •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  )٢٠١٢ -٢٠٠٢( سنوات من انجازات صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية ١٠ •
   مليون يورو من االتحاد االوروبي لدعم االصالح المالي في البلديات٢٠ •
  رو من االتحاد االوروبي لتنمية الموارد الطبيعية في الشمال مليون يو٢.٥ •
  فقطقروض ميسرة من المجلس االعلى للروم الكاثوليك والبنك اللبناني الفرنسي ألبناء الطائفة •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  من برنامج دعم االسر االكثر فقراًتستفيد  ألف اسرة ١٤: وزارة الشؤون •

  وزارة العدل تطلق مشروع البرامج االلكترونية القانونية بتمويل اوروبي •
  تعزيز مقاربات وممارسات حقوق االنسان في سجون النساء بدعم اوروبي •
  عامل واالتحاد االوروبي يطلقان حملة لمكافحة التمييز العنصري في مكان العمل  •
 بدعم ايطالي" النحو مدينة آمنة لالطف"الشؤون االجتماعية تطلق نداء  •

 دورة تدريبية لتطوير المسؤولية االجتماعية والحوكمة في الشركات •

 ات األجانب/تروني جديد لوزارة العمل للعمالموقع الك •
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  قضايا وشؤون فلسطينية
  غياب االمان وقلق من المستقبل : واقع المهندسين الفلسطينيين في لبنان •
   ن ضائقة مالية خانقةصندوق الطالب الفلسطينيين في لبنان يعاني م •
 

  في التربية والشباب
 على طاولة مجلس الوزراء" اول عمل للشباب"مشروع  •

 اتفاقية تعاون طبية بين الجامعة االميركية في بيروت والمقاصد الخيرية االسالمية •

 
 

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

  مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
  لوليد بن طالل لهيئة اهلية مساعدة ا •
  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 تربية وتعليم •

 بيئة وتنمية •

 طوائف/ مجتمع مدني •

 ضمان اجتماعي •

 تنمية اجتماعية •

 ثقافة/ تنمية •

 حقوق •

 زراعة •

 جمعيات أجنبية •

  
 �� ٢٠١٢ -��ز,+� "�* و(

 ٢٠١٢ تموز شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ تموزشهر  للعلم والخبر تعديل •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
 

   القطاعيةكلية وفي التنمية ال
   ولم تطبق حتى اآلن٢٠٠٩الدارة الحرائق ُأقرت في  االستراتيجية الوطنية •

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٣ قبل مجلس الوزراء بتاريخ اقرت من االستراتيجية الوطنية إلدارة حرائق الغابات انعلى الرغم من 
قضى ، ٢٠٠٩  العاموالجدير ذكره ان قرار مجلس الوزراء في. لم تطبق حتى اليوم  اال ان هذه االستراتيجية،٥٢بقرار رقم 

ألفرقاء المعنيين كافة، حيث كان هدفها األساسي تقليص خطر بوضع مخطط تنفيذي لتطبيق اإلستراتيجية وتحديد أدوار ا
االندالع المتكرر لحرائق الغابات وحدتها، من خالل تفعيل أدوار الجهات المعنية والتنسيق والتعاون فيما بينها خصوصا أن 

  . صالحيات إدارة الغابات متشعبة ويتشاركها عدد من الوزارات
مقابلة مع المديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن ابو فخر الدين التي " لالمستقب"وتوضيحا لما يحصل اجرت 

لم تأخذ مجراها القانوني لتفعيلها داخل األجهزة الرسمية المعنية في الوزارات المختلفة، االستراتيجية  "اشارت الى ان هذه 
لغابات مستوحاة من االستراتيجية الوطنية وبمشاركة ولكن على الصعيد المحلي يتم تطوير خطط محلية إلدارة حرائق ا

مختلف األفرقاء في المجتمعات المحلية، وهذا مهم جدا إذ يمهد الطريق ويزيد من استعداد المجتمعات المحلية لمواجهة 
  ". الكوارث الطبيعية على أنواعها

ة التي تشمل تطوير وتعديل قانون الغابات بما  اإلجراءات القانوني على حالياً العمل انه يتم"على وأكدت ابو فخر الدين
المراسيم لكل القوانين المقترحة حتى اآلن  إعداد يتم لم هأن "مضيفةً ،من قبل وزارة الزراعة يتماشى مع إدارة حرائق الغابات

  ."التي تحد من انتشار الحرائق وتغيير وجهة استخدامات األراضي
 اإلجراءات اإلدارية، فلم يتم االتفاق على آلية للتنسيق بين مختلف اإلدارات الرسمية أما بالنسبة الى"واشارت ابو فخر الدين 

في مختلف محاور االستراتيجية وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لدى الدفاع المدني، والمسألة تنتظر تطوير آلية وطنية 
  ". الوطنيإلدارة الكوارث ومن ضمنها حرائق الغابات تكون مركزية على الصعيد 

ركزت اإلستراتيجية على تأمين المعدات والتجهيزات والبنى التحتية األساسية لتمكين فرق التدخل "وأضافت ابو فخر 
وضمن هذا السياق، يتم العمل حالياً على زيادة إستعداد مختلف األجهزة المعنية . المختلفة من مكافحة حرائق الغابات بفعالية

بالتعاون مع البلديات الواقعة في المناطق " AFDC"فعلى الصعيد المحلي، تعمل جمعية . نيعلى الصعيدين المحلي والوط
وتأمين المعدات )  متطوعا في كل بلدة١٥ إلى ١٠(الحرجية وعبر وحدات التطوع التابعة لها على تجهيز فرق محلية 

دوية والسيارات رباعية الدفع ومعدات والتجهيزات الضرورية للتدخل السريع في مكافحة الحرائق كمعدات المكافحة الي
كما تقوم الجمعية باستحداث بنى تحتية أساسية وذلك بناء على واقع المنطقة الحرجية . الحماية الشخصية للمتطوعين

واإلحتياجات الضرورية لتخفيف عوامل الخطر كإنشاء فواصل للنار وبناء خزانات ومآخذ للمياه وتنظيف الطرقات الفرعية 
  . ة للسماح آلليات الدفاع المدني بالدخول في حال حدوث حرائقوالزراعي

أطلقت كما ،  )AFDC( الموافقة على االستراتيجية، التي ساهمت في اعدادها جمعية الثروة الحرجية والتنمية  تمتوقد
 برعاية ٢٠٠٩العام  في المئة وذلك في نهاية ٢٠ إلى ١٣الجمعية المبادرة الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء في لبنان من 

  : وقد حددت االستراتيجية خمسة محاور أساسية للعمل من خاللها لتحقيق الهدف وهي. وزارة البيئة
  المعلومات واألبحاث والتحاليل -
  تقليص الخطر أو إجراءات الوقاية من الحرائق -
  الجهوزية لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة لتفعيل التدخل -
  تحتاجه من وسائل ومعدات خالل عمليات المكافحةاالستجابة وما  -
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  .النهوض في مرحلة ما بعد الحريق لتأهيل المساحات المتضررة -
وضم اقتراح المخطط التنفيذي لالستراتيجية للسنوات الثالث األولى اإلجراءات التي تتقاطع مع كل المحاور من الناحية 

ءات التي يمكن تحقيقها في كل محور وأدوار ومسؤوليات الجهات الرسمية القانونية واإلدارية والتقنية والمالية واإلجرا
  .واألهلية المعنية

وتقول ابو فخر الدين .  مع مختلف األجهزة الميدانية ال سيما الدفاع المدني والجيش اللبنانياًتنفذ الجمعية حالياً مشاريعكما 
ي مناطق حرجية حساسة بالمعدات والتجهيزات باإلضافة إلى  ألوية من الجيش منتشرة ف٩يتم العمل حالياً على تجهيز :"

مدربين اً لسيارات صغيرة بهدف زيادة فعالية التدخل في حال حدوث حرائق، مع اإلشارة إلى أن البرنامج يتضمن تدريب
  ".  عنصراً من الجيش سنويا١٢٠ًيشمل

  

   النوابمشروع قانون النيابة العامة البيئية ينتظر التصديق في ادراج مجلس •
الذي اقترحه وزير البيئة ناظم الخوري وأحاله " البيئيةالنيابة العامة " مشروع قانون ٢٣/٣/٢٠١٢ بتاريخ اقر مجلس الوزراء

بالتعاون ما بين وزارتي العدل والبيئة، وبدعم من رئيس الجمهورية ميشال  وضع هذا القانون . مجلس النواب لتصديقهالى
نص على ضرورة انشاء دوائر قضائية في المحاكم للفصل في قضايا البيئة ونيابات و ميقاتي، سليمان ورئيس الحكومة نجيب

 يتولّى مهمات النيابة العامة البيئية لدى النيابة العامة ،وفق نص مشروع القانونو .متخصصة للتحقيق في تلك القضايا
 في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير يصدربمرسوم  يعين  من قضاة الدرجة السابعة وما فوقنائب عام بيئي"التمييزية 

يتولى النائب العام البيئي مهام المالحقة القانونية في الجرائم  ".يعاونه محامون عامون بيئيونوالعدل وموافقة وزير البيئة، ، 
حرجية والغابات والمحميات الطبيعية الجرائم البيئية الناجمة عن مخالفة القوانين واالنظمة المتعلقة بحماية الثروة ال :التالية

مخالفة القوانين ، ووالتنوع البيولوجي ونوعية الهواء والماء والتربة وتلك المتعلقة بمكافحة األذية الصوتية والضجيج
 مخالفة، ومخالفة القوانين واالنظمة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة على اختالفها، وواالنظمة المتعلقة بالمرامل والكسارات

  .القوانين واالنظمة التي تحمي األمالك العامة للدولة والبلديات والمياه االقليمية
  

   ألف يورو من االتحاد االوروبي لدعم مشروع االبتكار التكنولوجي في االقتصاد٢٠٠ •
البحوث الممول بدعم مشترك من االتحاد االوروبي ومعهد " قسيمة االبتكار"اطلق مركز االبتكار والتكنولوجيا مشروع 

إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والنمو هذا المشروع الجديد يهدف . مئتي الف يوروالصناعية بمبلغ وقدره 
االقتصادي في لبنان، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص اللبناني واالبتكار التكنولوجي في المنتجات والخدمات لقطاع 

 تصل إلى عشرة االف يورو لما ال يقل عن عشرين مؤسسة لبنانية صغيرة مساعدةالمشروع سيمنح كما . الصناعة التحويلية
تم تصميم هذا المشروع لتشجيع الصناعات  تجدر االشارة الى انه .ومتوسطة لتطبيق البحث واالبتكار في منتجاتها وخدماتها

االبتكار، وإلى إشراك الباحثين في حل المشاكل الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد أو الخبرة في العمل مع مراكز البحوث و
سيقوم المشروع بالمساعدة على التخفيف و. المتعلقة بقدرتهم التنافسية وخلق منتجات وخدمات جديدة، أو حتى نماذج األعمال

   .ق بسيطمن التكلفة المالية للبحث والتطوير المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خالل إجراءات تطبي
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  زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 
  )٢٠١٢ -٢٠٠٢( سنوات من انجازات صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية ١٠ •

أعد صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية لدى مجلس االنماء واالعمار تقريرا حول ابرز انجازاته التي حققها منذ 
عشر سنوات من االلتزام بتحقيق التنمية االجتماعية في " تحت عنوان ٢٠١٢ و٢٠٠٢  عاميانطالقته حتى اآلن اي بين

 ٦٢ مشروعا بقيمة ٥٨٩ آالف و٦واشار التقرير الى ان ابرز االنجازات في مجال خلق فرص العمل تمثل بتمويل . "لبنان
.  شخصا٢٤٠ريبية استفاد منها كما أقام دورات تد.  فرصة عمل١٧٥ آالف و٤ الف دوالر، ما ادى الى خلق ٤٧٧مليونا و
وفي مجال التنمية المحلية، نفذ الصندوق منذ بداية العام الجاري .  دراسة٨٠  دراسات الجدوى التي وضعها فبلغتأما عدد

 للمزيد . الفا من سكان هذه القرى١٤٥ قرية وهدفت الى تحسين ظروف المعيشة لما يقارب ٣٩ عقد هبة استفادت منها ٦٤
  : حول التقرير يرجى الضغط على الوصلة التاليةمن التفاصيل 

8137/node/ar/org.lkdg.www://http  
  

   مليون يورو من االتحاد االوروبي لدعم االصالح المالي في البلديات٢٠ •
تعاون مع االتحاد االوروبي لدعم االصالح المالي للبلديات اطلقت وزارة الداخلية والبلديات ومجلس االنماء واالعمار اتفاقية 

تهدف هذه االتفاقية الى تعزيز قدرات .  مليون يورو، يقدمها االتحاد االوروبي للبنان٢٠في لبنان، من خالل هبة قيمتها 
  . البلديات على المستويين االداري والمالي، ومعالجة الفوارق االجتماعية واالقتصادية المناطقية

 القيمة المبنية على القراءة الدقيقة لالوضاع  االوروبيةالمساهمةوقد اشار وزير الداخلية والبلديات مراون شربل الى ان هذه 
المنطقة، مشددا على ان باللبنانية تشكل حافظة لالستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي في وجه التحديات التي تعصف 

 بوحدة الدولة واستقرار  وفاق الوطني التي ربطت تحقيق التوازن في النمو بين المناطقمضمونها يخدم توجهات وثيقة ال
  . يؤدي الى انعكاسات سلبية على االستقرار والوحدة الوطنية في لبنان ان التفاوت في المستوى االجتماعيوعلىنظامها 

 بالمئة من البلديات اللبنانية ٧٠ اكثر من   ان،ت ايخهورس رئيسة بعثة االتحاد االوروبي، السفيرة انجلينامن جهتها، اعلنت
 المستدامة، عالوة على في مجال التنمية ها قدراتطويرصغيرة الحجم تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بجذب االستثمارات وت

واحداث النمو ذلك، فان االموال العامة المتوفرة للبلديات قليلة جدا مما يشكل عائقا جديا امام تقديم الخدمات ذات الجودة 
  .واستقطاب االستثمارات وتلبية احتياجات السكان

يورو في لبنان  مليون ٥٠ االتحاد االوروبي استثمر خالل العشر السنوات الماضية اكثر من   ان ايخهورست،واوضحت
مشروعا مع  ٦٠ أكثر من  تنفيذ من خالل وذلكبناء قدرات السلطات المحلية وتحسين الحكم المحلي وتعزيز النموبهدف 

  .البلديات أو اتحادات البلديات
  

   مليون يورو من االتحاد االوروبي لتنمية الموارد الطبيعية في الشمال٢.٥ •
 مليون ٢.٥وقع مجلس االنماء واالعمار وبعثة االتحاد االوروبي مع تسعة تجمعات بلدية عقود هبات بقيمة اجمالية بلغت 

تندرج هذه المشاريع في إطار برنامج أوسع نطاقاً لدعم التنمية المحلية في . ل لبنانلتنفيذ مشاريع تنمية محلية في شمايورو 
 مجتمعات هذه المنطقة في إدارة الموارد الزراعية  ودعم يهدف إلى مواكبة، مليون يورو١٨ تهقيم تبلغ شمال لبنان

  وبموجب هذه العقود سيقدم.الزراعية والبيئيةمواردها والطبيعية، وإبراز قيمة ما تختزنه هذه المنطقة من نقاط قوة والسيما 
 مدة تنفيذ هذه تمتد . إدارة األموال للتجمعات البلدية بغرض تطوير آليةفنيالدعم الصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لشمالي، تجمع تجمع بلدات وادي خالد، تجمع بلدات جرد الهرمل ا: وستطال كل من التجمعات البلدية التالية سنتين العقود
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بلدات جرد الهرمل الجنوبي، تجمع بلدات الضنية، تجمع بيت يونس والقريات ومشمش والقرنة وبيت أيوب، تجمع حرار 
والحويش وشان وخريبة الجرد وقبعيت وحبشيت، تجمع مشتى حسن وشدرا والعوينات، بلدة فنيدق، وتجمع عكار العتيقة 

  .والدورة
  

  للروم الكاثوليك والبنك اللبناني الفرنسي ألبناء الطائفةقروض ميسرة من المجلس االعلى •
  فقط

وقع المجلس االعلى للروم الكاثوليك بروتوكول تعاون مشترك مع البنك اللبناني الفرنسي لتمويل مشروع لمنح القروض 
عون الى أصحاب يهدف هذا المشروع االقراضي الجديد الى مد يد الو.  جمعية التضامن المهني بتنفيذهالميسرة، تقوم

  الروم الكاثوليكطائفة الصغرى في مختلف القطاعات المنتجة، خاصة المقيمين في القرى واألرياف من ابناء المشاريع
  .إنتاجيتهم أيضاً لمساعدتهم في مناطقهم، ولتفعيل

وتكون فترة .  شهرا٣٦ًو  أشهر١٠ الف ليرة، ومدته ما بين ٥٠٠ ماليين و٧وحول طبيعة القرض، علم ان قيمته تبلغ 
أما بالنسبة إلى طريقة . تشجيعية مدعومة من المجلس االعلى السماح وفق طبيعة المشروع الممول من القرض، ونسبة الفائدة

  .شهرياً او فصلياً، وفق جدول زمني خاص بالمشروع السداد، فستكون
تصال بمكاتب المجلس االعلى يمكنه اإل ولمن يرغب في االفادة من هذا المشروع في الحصول على قرض صغير،

 ١٢٧٢ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألبرشيات على الرقم . المهني وابرشيات الطائفة، او مراكز جمعية التضامن

التضامن المهني على الرقم   او بمركز جمعية٠١- ٥٦٥٣٦٠او بمكتب المجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك على الرقم 
٠١-  ٣٨٢٦١٠.  

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةالفي 
  من برنامج دعم االسر االكثر فقراًتستفيد  ألف اسرة ١٤: وزارة الشؤون •
التي ستؤدي الى المباشرة في تقديم األكثر فقراً   مجلس الوزارء المرحلة االولى من البرنامج الوطني لدعم األسراقر

 بموجب هذا ه، وعلم ان ألف طلب أخضع للتدقيق٣٣وذلك من أصل  ألدنى، أسرة تحت خط الفقر ا١٣٩٢٩ لـ المساعدة
  . دوالرات في اليوم٣.٨٤البرنامج سيحصل كل فرد في االسرة على 

 توفير الدولة اللبنانية مباشرة الى  مجلس الوزراء فان هذا المشروع يتوجه وللمرة االولى في تاريخدر عنا صوبحسب بيان
المدرسية  تقديمات الطبابة واالستشفاء، ادوية االمراض المزمنة، التعليم والكتب قراً التي ستستفيد منلعائالت االكثر فل الدعم
بأنه ال ينظر اطالقاً الى هذه العائالت من منظار  ويتميز هذا المشروع بحسب البيان ايضاً.  تكاليف الكهرباء وتغطيةمجانا،

  :جاء على الشكل التاليفقد ع المناطقي لالسر اما التوزي. او سياسي طائفي أو مذهبي او زبائني
  . عائلة٥١٤ عائلة تقدمت بطلب تستفيد منها ٤٨٣٠:  محافظة النبطية-
  . عائلة٨٤١ عائلة تستفيد منها ٤٥٢٩: محافظة جبل لبنان -
  . عائلة١٣٢٩ عائلة تستفيد منها ٤٨٠٥: محافظة بيروت الكبرى -
  ز عائلة١٤٤٨فيد منها  عائلة تست٣٣٩٣: محافظة لبنان الجنوبي -
  . عائلة٣٧٣٠ عائلة تستفيد منها ٧٨٣٥: محافظة البقاع -
 .  عائلة٦٠٦٧ عائلة تستفيد منها ٧٧٢٠: محافظة الشمال -
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  وزارة العدل تطلق مشروع البرامج االلكترونية القانونية بتمويل اوروبي •
 بمشاركة رئيسة بعثة ة العدل ومعهد الدروس القضائية ستة برامج قانونية إلكترونية لوزاروزير العدل شكيب قرطباويأطلق 

تعزيز لمشروع تأتي هذه البرامج في اطار . االتحاد االوروبي في لبنان والممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي
يعتبر و. إلنمائيالوصول إلى العدالة، يموله االتحاد األوروبي بالشراكة مع وزارة العدل وينفذه برنامج األمم المتحدة ا

 القضاة  يوفرها االتحاد االوروبي للبنان من شأنه تسهيل ولوج مليون يورو١.١ بقيمة أوسع  دعم من مبادرةاًالمشروع جزء
  . إلى المعلوماتالكترونياً

عزيز هذا المشروع يؤكد إرادتنا في متابعة جهود اإلصالح المتخذة على صعيد ت " بالمناسبة قائالً وزير العدلوقد صرح
 عمل القضاء يفعلأن إعطاء القضاة أدوات للوصول إلى المعلومات  "معتبراً". فعالية واستقاللية السلطة القضائية في لبنان

  ".ويدعم مباشرة مبدأ المحاكمة المنصفة في مهلة معقولة، مما يضمن احترام حقوق الدفاع وتاليا حقوق اإلنسان
  

   في سجون النساء بدعم اوروبيتعزيز مقاربات وممارسات حقوق االنسان •
أطلقت جمعية دياكونيا بالشراكة مع دار األمل ومركز األجانب في كاريتاس لبنان والتجمع النسائي الديموقراطي مشروع 

الممول من االتحاد  يهدف هذا المشروع الجديد". تعزيز مقاربات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان"
للسجينات في أربعة سجون للنساء في   التي تقدم الدعم القانوني واالجتماعي والصحي اشكالسين نوعيةتحاالوروبي الى 

 المشروع بصورة  هذا ويقضي.بالتعاون الوثيق مع سلطات السجون  وذلك،)بربر الخازن(بعبدا وطرابلس وزحلة وبيروت 
 ر الدولية لحقوق اإلنسان عبر تنمية قدرات سلطاتسجون النساء لمالءمتها المعايي  في المعيشيةظروفالخاصة بتحسين 

 واالجتماعي للموقوفات والسجينات للمطالبة بحقوقهن والكشف عن االنتهاكات، تعبئة  الدعم القانوني وتطويرالسجون،

ديالت في التحسينات التنظيمية عبر اقتراح تع حقوق اإلنسان، وتعزيزوالمجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين 
  . التشريعات

  

  عامل واالتحاد االوروبي يطلقان حملة لمكافحة التمييز العنصري في مكان العمل  •
تأتي . تهدف الى مكافحة التمييز العنصري في مكان العمل" بين أيد أمينة"اطلقت مؤسسة عامل حملة توعية وطنية بعنوان 

الذي تبلغ تكلفته " ت في حقل الرعاية الصحية في لبنانتعزيز ظروف وأوضاع العامال"هذه الحملة ضمن اطار مشروع 
 االيطالية غير الحكومية منظمةاألوروبي وينفذ بالتعاون مع ال مالية من االتحاد  على هبةوالذي حصل ألف يورو، ٧٩٣

  ."شيستاس"
يتهن من التمييز تهدف هذه الحملة إلى تعزيز ظروف عمل النساء في مجال الرعاية الصحية في لبنان والحث على حما

 على تشجيع المرافق الطبية المستهدفة  هذه الحملة وستعمل.والتحرش الجسدي واللفظي في مكان العمل) الجندري(الجنسي 
  .على وضع بروتوكوالت لتحسين وضع المرأة العاملة في مجال الرعاية الصحية والحقل الطبيو
  

  بدعم ايطالي" فالنحو مدينة آمنة لالط"الشؤون االجتماعية تطلق نداء  •
" موزاييك"وذلك في اطار برنامج " نحو مدينة آمنة لالطفال"اطلق وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور نداء بعنوان 

  . التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والمدعوم من مكتب التعاون االيطالي في لبنان
ألشهر الماضية كشفت انه علينا أن نستفيق على حقيقة أن أطفالنا في أن ا ": تصريحاً بالمناسبة قال فيه أبو فاعوروقد القى

خطر، وهذا الكالم ليس للتهويل وال للتخويف، وليس من واجب الدولة أن تثير هلعا في نفوس الناس، وخصوصا إذا كان 
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 ابو وأكد ".ة والعالجنكون تجاوزنا مرحلة اإلنكار لندخل في مرحلة اليقظ"، معربا عن امله في أن "الحديث عن األطفال
االستنكار لم يعد يكفي، ولم يعد التعاطف يكفي، نحن نحتاج الى خطة وبرامج، الدولة هي العمود الفقري، وهي " أن فاعور

الموجه والمحرك األساسي، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون من المجتمع المدني المحلي، من الهيئات والمجالس البلدية، 
  ".ن يكون هناك مرحلة يقظة وطنية شاملة لمعالجة هذا األمرومن اإلعالم، يجب أ

  

  دورة تدريبية لتطوير المسؤولية االجتماعية والحوكمة في الشركات •
 وورشة عمل متخصصة بأصول إعداد تقارير المسؤولية يةاإلستشارية دورة تدريب" ليبانون. آر. أس. سي"نظمت شركة 

إندفكو "ة المصارف، وغرفة التجارة األميركية اللبنانية، وكفاالت، وبلوم بنك واالجتماعية للشركات وذلك في رعاية جمعي
هدفت هذه الدورة الى تسليط الضوء على كيفية اعداد  .البريطانية" CR Academy"وبالتعاون مع " النهار"و" غروب

حتميا الى جانب التقارير المالية او التقارير السنوية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية والبيئية للشركات والتي باتت مطلبا 
 تساهم هذه التقارير ايضاً في تحسين . وواحدة من متطلبات تقارير الحوكمةIntegrated Reportingال يتجزأ منهاكجزء 

 وفي العمل علىعلى أرباحها، تعزيز شفافية الشركات تجاه مساهميها والراغبين في االستثمار فيها، ومن ثم سمعة الشركات 
   .  بالمسؤولية االجتماعية والبيئية بالمقاييس والمعايير العلمية التي تتحكمبقة سياسات شركاتهم الخاصةمطا
  

  ات األجانب /روني جديد لوزارة العمل للعمالموقع الكت •
 والذي يتضمن معلومات تتيح )lb.gov.borla.www ( الخاص بالوزارة الجديدأطلقت وزارة العمل الموقع اإللكتروني

ن في معرض القيام /ن وواجباتهم/ات والعمال والعامالت االجانب المقيمين في لبنان االطالع الكامل على حقوقهم/للمواطنين
  .  بالمعامالت لدى دوائر الوزارة

شأن  أن منو حقوقه وموجباته عرفةبم من منطلق حق المواطن اتى أن إطالق الموقع :قائلة الوزارة بالمناسبة، صرحتو
اإلدارية، أن تضع حدا الستغالل المواطن  وزارة التنميةبحسب توجه  التواصل االلكتروني التي تعتمدها والتي توفرالشفافية 

  ". كانت والعامل األجنبي من أية جهة
 

  قضايا وشؤون فلسطينية
  من المستقبل غياب االمان وقلق : واقع المهندسين الفلسطينيين في لبنان •

من المهندسين الفلسطينيين يعملون في مجال تخصصهم، % ٥٠.٥٤بينت دراسة حول واقع المهندس الفلسطيني في لبنان ان 
بالتعاون مع " شاهد"اجرت هذه الدراسة المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان . يعملون في اختصاصات مغايرة% ٤٨.٣٩اما 

من % ٣١ مهندساً فلسطينياً وهم يمثلون ٩٣لبنان، واعتمدت على عينة عشوائية شملت رابطة المهندسين الفلسطينيين في 
للمزيد من التفاصيل حول الدراسة يرجى .  مهندسا٣٠٠ًاجمالي عدد المهندسين الفلسطينيين في لبنان والبالغ عددهم حوالي 

  node/ar/org.lkdg.www://http/8138: مراجعة الوصلة التالية
  

  صندوق الطالب الفلسطينيين في لبنان يعاني من ضائقة مالية خانقة  •
، والذي شهد على تخريج تسعة آالف وأربعمئة طالب، من ١٩٧٣الذي تأسس عام " صندوق الطالب الفلسطينيين"يعاني 

ولمعرفة المزيد عن .  الذي يستفيدون من قروض الصندوقضائقة مالية حادة االمر الذي ينعكس سلباً على مئات الطالب
مقابلة مع مدير الهيئة االدارية للصندوق رجا مطر الذي افاد ان " السفير"عمل الصندوق، وعن اسباب هذه الضائقة، اجرت 
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. تتوخى الربحغير سياسية، وال  عالقة للصندوق بأي من المنظمات الفلسطينية، بل هو عبارة عن جمعية لبنانية خيريةال 
. المتفوقين، غير القادرين على تأمين تكاليف تحصيلهم العلمي  مساعدة الطالب الفلسطينيينوبحسب مطر، هدفه الوحيد

 كلمة ، الن توقف الممولين عن تقديم التبرعات الناتج عنلعجز الماديا  الىالصندوق شكالت السبب في م مطرويعزو
  مثاالً من موقف المسؤول عن الصندوقويروي. الصندوق  كل من يرسل ماالً إلىفلسطين تخيف الدول التي بدأت تستجوب

وفي إحدى . الصندوق، ويرسل القرض على دفعات من هناك  مع طالب فلسطيني مقيم في األردن، كان قد استفاد منحصل
ليس البلد الوحيد  األردن"د مطر أن ويؤك. "فلسطينياً يرسل المال إلى لبنان"األجهزة األمنية لكونه  المرات خضع للتحقيق لدى
هذه المسألة قد دفعت " أن  مطريضيفو. "أميركا  هذه المشكلة، بل الدول كلها، وخصوصاً مثلالذي واجه الصندوق معه

 عدم قدرة"ومن األسباب التي أدت إلى العجز المادي أيضاً، وفق مطر، . "نهائياً الممولين إلى قطع عالقتهم بالصندوق

  ". بسبب عدم حصولهم على وظيفةهمقروضلى سدادهم الطالب ع
  . يتخلص من المشاكل الماديةمل في حال الصندوق لن يتمكن من استقبال المزيد من الطالب،وكشف مطر عن ان 

على عدد   الدفعات وانه يقوم بتقسيمالقروض للطالب،يوفر  ه تأسيسوحول آلية عمل الصندوق، افاد مطر ان الصندوق منذ
 على أن ،"اللبنانية" و"العربية" و"األميركية"  الجامعية لالختصاص في الجامعات التي يتعامل معها الصندوق، وهيالسنوات

  .أو في دفعات عدة يبدأ المستفيد السداد بعد سنة من تخرجه، إما في دفعة واحدة
  

  في التربية والشباب
 على طاولة مجلس الوزراء " اول عمل للشباب"مشروع  •

في المؤسسة الوطنية لالستخدام على طاول مجلس " أول عمل للشباب"العمل الحالي سليم جريصاتي طرح برنامج اعاد وزير 
وكان . الوزراء لمناقشته واقراره بمشروع مرسوم، بعدما ادخلت عليه بعض التعديالت، وبعد موافقة مجلس شورى الدولة

 كانون األول من ٧جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في ان في وزير العمل السابق شربل نحاس قد تقدم بهذا المشروع اال 
في المؤسسة الوطنية " عمل للشباب أول"، أسقط مجلس الوزراء اقتراح نحاس المتعلق بإنشاء برنامج ٢٠١١العام الماضي 

ات وزير العمل، حينها لجنة الشأن االجتماعي لدرس بقية اقتراح وكلف مجلس الوزراء في. لالستخدام، رغم موافقته عليه
 . أشهر٣االقتراحات الى مجلس الوزراء خالل  على ان ترفع تقريرها مع

متكامل لألجور، رفع حينها مجلس الوزراء الحد األدنى مع  وتقدم نحاس في تلك الجلسة باالقتراح من ضمن مشروع
 الذي اعتبر ان مشروعه تضمنمرحلة الحقة من خالفات أدت الى استقالة الوزير نحاس،  تقديمات أخرى، وما حصل في

ومشروع "أول عمل للشباب "  مقاربة شاملة، من تصحيح األجور ودعم الدولة لألجور والمنح المدرسية وإنشاء برنامج
 . المقيمين التغطية الصحية األساسية الشاملة لجميع اللبنانيين

  .من النقاشإلى مزيد   أنه يحتاجبحجةلمشروع في مجلس الوزراء تأجل انتيجة لذلك، و
العمل على توفير  يهدف الى تشجيع اصحاب بانه  في ملخصه لمشروع المرسوم الحالي، جريصاتي،وأفاد وزير العمل

وتزويدهم بالكفاءات المهنية، وذلك عبر قيام المؤسسة  فرصة عمل اولى مستدامة للشباب اللبناني بغية الحد من هجرتهم
اجيراً  الصحاب العمل الذين يوظفون) غ دعم مالي وحوافز اخرى تقررها المؤسسةمبل(الحوافز  الوطنية لالستخدام بتقديم

للضمان االجتماعي ويلتزمون شروط  لبنانياً يعمل للمرة االولى ويدفعون عنه االشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني
في نهاية المدة، ان  لمجلس الوزراء سنوات، و٥ويطبق هذا البرنامج لمدة . المؤسسة البرنامج من خالل التعاقد بينهم وبين

: للمزيد من التفاصيل حول المشروع يرجى الضغط على الوصلة التالية. يجددها بناء على تقويم يرفعه وزير العمل
8139/node/ar/org.lkdg.www://http  
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  كية في بيروت والمقاصد الخيرية االسالميةاتفاقية تعاون طبية بين الجامعة االمير •
المقيمين في وقعت الجامعة االميركية في بيروت اتفاقية تعاون مع جمعية المقاصد الخيرية االسالمية، تتعلق بتدريب االطباء 

خلي الطب الدا وبموجب هذا االتفاق ستقوم الجامعة بإرسال االطباء المتدربين لدائرتي. الجامعة، وطالب كلية الطب
جاءت هذه االتفاقية استكماال . ٢٠١٣ -٢٠١٢ اعتباراً من العام األكاديمي المقبلوذلك  ،"مستشفى المقاصد"الجراحة في و

، ١٩٨٣وتعزيزا التفاقات التعاون الموقعة سابقاً بين الطرفين لتنفيذ برامج التدريب الطبي في التخصصات الطبية منذ العام 
ستشفى المقاصد مركزاً تعليمياً تتبادل معه عملية تدريب االطباء المقيمين والمتمرنين في واعتماد الجامعة االميركية لم

  .التخصصات الطبية

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

  مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
  دعم حاجات الالجئين السوريين  ماليين يورو ل٥:  االتحاد االوروبي لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين-
   ألف يورو لتأهيل سوق البالط في مدينة زحلة ٤٤٠:  الوكالة الفرنسية للتنمية والمجلس العام القليم واز لبلدية زحلة المعلقة-
ابة سنديان تأهيل وتجهيز منتزهاً طبيعياً وسط غ:  مكتب المبادرات التابع الوكالة االميركية للتنمية لجمعية التنمية في عكار-

  في منطقة الشيخ يونس في بلدة بيت ايوب في عكار
 ألف دوالر دعما ١٦٠:  فرع متخرجي الجامعة اللبنانية االميركية في ابو ظبي للجامعة اللبنانية االميركية في بيروت-

  لصندوق المنح الجامعية
  تقديم تسعة اجهزة كمبيوتر حديثة : ماعية في قضاء راشيا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لجمعية بيت لهيا الثقافية االجت-
ترميم وتأهيل وتجهيز مكتبة عامة في منطقة طريق الجديدة في :  ايل دو فرنس بالتعاون مع مكتبة السبيل وبلدية بيروت-

  بيروت 
  الدماغي في المؤسسةبناء مركز لتأهيل اوالد الشلل :  السيد عدنان القصار وزوجته لمؤسسات محمد خالد االجتماعية-
تقديم جهاز كومبيوتر وآلة طابعة لكل من البلديات :  بلديات مستحدثة في منطقة الدريب بعكار١٠ تيار المستقبل لـ -

  وادي خالد، العماير، رجم عيسى، الرامة، جرمنايا، الفرض، بني صخر، الهيشة، المجدل والغزيلة: التالية
تقديم مصبات قهوة اضافة الى كركات العداد مار : د من المحتاجين في منطقة طرابلس قطاع المرأة في تيار المستقبل لعد-

  الزهر والورد
   شجرة زيتون في المنطقة١٠٠ شجرة صنوبر و٥٠٠دعم غرس :  بنك لبنان والمهجر لبلدة سوق الغرب-
  ي حارات طرابلس القديمةف" نعم لمواجهة العنف معاً"دعم مشروع :  صندوق االمم المتحدة للسكان لمؤسسة الصفدي-
   ولد ١٠٠دعم المخيم الصيفي الذي يشارك فيه اكثر من :  لجمعية راهبات المحبة دير ما منصور برماناtouch شركة -
  

  مساعدة الوليد بن طالل لهيئة اهلية  •
  تجهيز طبقة الرجال لالمراض النفسية والعقلية :  في بيروت  مستشفى دار العجزة االسالمية-
 

  ت اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدا •
   االف دوالر لمد شبكة الصرف الصحي في طيردبا ١٠٨:  الكورية-
   مصباحا تعمل على الطاقة الشمسية لبلدة كوكبا١٤تقديم :  االسبانية-
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  تقديم مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية لبلدة الماري:  االسبانية والهندية-
  م اجهزة غسل كلى لمستشفى جبل عامل في العباسيةتقدي:  الفرنسية-
  تنظيم حملة طبية بيطرية في قرى وبلدات قضاءي صور وبنت جبيل:  االيطالية-
  تنظيم مخيم ترفيهي الطفال منطقة العرقوب:  الهندية-

  
��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��2�ا��1 و�

  تربية وتعليم •
يل التسوية بين جمعية المقاصد الخيرية االسالمية ووزارة التربية الموافقة على مشروعي عقدي مصالحة على سب -

 من منطقة المزرعة العقارية والمشغولة من ٢٢٠٥والتعليم العالي لدفع بدل إشغال البناء القائم على العقار رقم 
عتماد ونقل ا) ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ و -٢٠٠٨ - ٢٠٠٧عن (مدرسة البسطة الرسمية الثانية وعن ثانوية الحرج الرسمية 

جلسة (١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥لهذه الغاية من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 
١٢/٧/٢٠١٢(  

الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بناء كليتين للصحة العامة في كل من مجمع الرئيس ميشال سليمان  -
الالزم  الفنار وتكليف مجلس اإلنماء واإلعمار تأمين التمويل -ر الجميل الجامعيع بيا البحصاص ومجم-في الشمال

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (تنفيذ الكليتين المبينتين أعاله بوإجراء الدراسات والقيام 
) محافظة البقاع" (ثانوية الال الرسمية المختلطة"سم إ  يرمي الى إنشاء ثانوية رسمية بالموافقة على مشروع مرسوم -

  )١٨/٧/٢٠١٢جلسة (
  

  بيئــة وتنميـة •
الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع المستحقات التي ستترتب عن أعمال تشغيل معمل معالجة النفايات  -

 الزهراني من الصندوق البلدي المستقل والطلب إلى وزيري المالية والداخلية والبلديات - في نطاق إتحاد بلديات صيدا
ن وضعية البلديات وإتحادات البلديات في الصندوق البلدي المستقل، ورفعه إلى مجلس الوزراء خالل إعداد تقرير ع

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (شهر 
الموافقة على طلب وزارة االشغال العامة والنقل عقد اعتماد على عدة سنوات لتنفيذ اشغال مرفأ الصيادين في  -

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (عمشيت 
موضوع اقامة معمل فرز ومعالجة النفايات الصلبة في نطاق بلدية  االنماء واالعمارة على عرض مجلس الموافق -

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة ( قضاء النبطية بتمويل من االتحاد االوروبي -الكفور
الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين التمويل الالزم إلدارة وتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات  -

لصلبة في منطقة حبالين التابع التحاد بلديات قضاء جبيل من الصندوق البلدي المستقل على أن تقتطع هذه المنزلية ا
المالية، البيئة، الداخلية والبلديات اعداد تقرير عن : المبالغ من حصة اإلتحاد في الصندوق المذكور وتكليف وزراء

  )١٨/٧/٢٠١٢جلسة (ما بين اسعارها خالل مهلة شهر مختلف عقود النفايات المنزلية الصلبة مع جدول مقارنة في
الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد عقد جمع ونقل النفايات من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف مع  -

شركة الجنوب للخدمات والمقاوالت والتأكيد على ادارة المناقصات االسراع في انجاز دفتر الشروط الالزم لتلزيم 
 )١٨/٧/٢٠١٢جلسة (ع ونقل النفايات الصلبة جم
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 من قانون البرنامج الوارد في مشروع موازنة العام ٢٠١٢إعطاء وزارة البيئة سلفة خزينة بالمبلغ الملحوظ في عام  -
ذلك لمعالجة مشكلة مكب النفايات في ) فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية. (ل.مليارات ل/ ٥/ والبالغة قيمته ٢٠١٢

  )١٨/٧/٢٠١٢جلسة (اء الحاجز البحري صيدا وبن
  

  طوائف/ مجتمع مدني •
الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 

  ٢٩/٨/٢٠١١ تاريخ ١٧٦المعدلة بالقانون رقم ) تنظيم القضاء المذهبي الدرزي (٥/٣/١٩٦٠ تاريخ ٣٤٧٣رقم 
  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة ( 
  

  ضمان اجتماعي •
 من قانون الضمان االجتماعي الصادر ١٤ من المادة ٢الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند ج من الفقرة 

 )١٢/٧/٢٠١٢جلسة  (٢٦/٩/١٩٦٣ تاريخ ١٣٩٥٥بالمرسوم رقم 
 

 تنمية اجتماعية •

   سر الواقعة دون خط الفقر االدنى للشأن االجتماعي حول األالموافقة على النتائج الصادرة عن اللجنة الوزارية
  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (
  

  ثقافة/ تنمية •
الموافقة على طلب مجلس االنماء واالعمار تفويض وزير الثقافة التوقيع على تعديل اتفاقية استغالل منحة دولة الكويت 

س مجلس االنماء واالعمار التوقيع على تعديل للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف بيروت التاريخي، وتفويض رئي
  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (ة لهذه المنحة دمذكرة التفاهم العائ

  

 حقوق •
  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد رسم اجازة مزاولة مهنة العالج االنشغالي  -
   تحديد مواصفاته وشروط منحهالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنشاء وسام مكافحة االرهاب و -

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (       
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد شروط التعاقد مع مؤسسات وجمعيات مساعدة وحماية ضحايا االتجار  -

  )١٢/٧/٢٠١٢جلسة (باألشخاص وأصول تقديم المساعدة والحماية 
  

  زراعة •
 المعدل ١٣/١٢/٢٠١١ تاريخ ٥٤من قرار مجلس الوزراء رقم / ٢/البند الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل 

 لجهة زيادة قيمة سلفة الخزينة المخصصة لشراء كمية من زيت الزيتون بحيث تصبح ١٤/١٢/٢٠١١ تاريخ ١بالقرار رقم 
  )١٨/٧/٢٠١٢جلسة . (ل.مليار ل/ ٣,٥/بدالً من . ل.مليارات ل/ ٦/
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  جمعيات أجنبية •

المركز العربي لألبحاث : "روع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسمالموافقة على مش
 )١٨/٧/٢٠١٢جلسة (بيروت : مركزه)" المركز(ودراسة السياسات

 
 ��  ٢٠١٢  -��ز,+� "�* و(

  

  أد /١١١٢ علم وخبر رقم -"ELECTRIC POWER INSTITUTE" جمعية باسم -١
   قضاء جبيل-.ل.م. ملك شركة ماتيليك ش-  حي كرم الغيري-٩١ رقم  العقار- غرفين: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية، بالوسائل والطرق المسموح بها قانوناً، بالسعي والعمل على تعزيز حسن إستخدام الطاقة الكهربائية وتشجيع 
 .إستعمال الطاقة البديلة والصديقة للبيئة واألبحاث

ات التي تدعم األهداف المشار إليها أعاله، والعمل على إصدار التشريعات التي تساعد على وكذلك القيام بمختلف النشاط
 .تنفيذ وتحقيق هذه األهداف

كما تهدف الجمعية الى تشجيع األعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة اإلدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، 
 المبادرات التي من شأنها السعي الى تحقيق هذه األهداف، وتستطيع الجمعية لهذه وبصورة عامة القيام بجميع األعمال واتخاذ

  :دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصريالتالية  الغاية القيام باألعمال
 في مجال الكهرباء) Research and Development(تشجيع وتولي البحث والتطوير  .١

 في مجال الكهرباء) cost effective(- الصديقة وأنظمة وتقنياتتشجيع إستعمال الطاقة البديلة، البيئة .٢

 إعداد اإلستشارات والدراسات في مجال الكهرباء .٣

الطلب من اصحاب اإلختصاص والمهتمين القيام بأبحاث وباشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة بأهداف  .٤
 الجمعية

  وورش العمل في مجال الكهرباءتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات .٥

تأسيس وتنظيم مراكز تدريب نقل العلوم والمعرفة في مجال الكهرباء واإلشراف عليها وإعطاء الشهادات  .٦
 للمشاركين فيها

 وغيرها من الوسائل" e-Learning"نقل المعرفة عبر نظام  .٧

 الجمعيةالتعاون مع األساتذة والجامعات من أجل إعطاء شهادات تخصصية تحت رعاية  .٨

 تقديم المنح الجامعية والمدرسية للطالب اللبنانيين واألجانب .٩

 تحرير وتوزيع المنشورات والمجالت المتعلقة بمجال الكهرباء .١٠

 القيام بأي نشاط يساهم في نشر ودعم األهداف المعددة أعاله .١١

   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
 كلود - سامي فؤاد صغير-الياس ميشال ضومط: ممثلة بـ. ل.م.شركة ماتيليك ش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مروان جو عيسى الخوري- شريف يوسف الفريد آصاف-  ريمون فواد غجر- راجي غصن غصن- مارون االسمر
  د صغيرسامي فؤا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١١١٣ علم وخبر رقم -"جمعية أبناء عاريا الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -٢
   قضاء بعبدا- ملك رجا حنا غرزوزي- شارع ميالد السيدة- الحارة الفوقا-٧١٩ العقار رقم -عاريا: مركزها
  : أهدافها
 والسالمالمحبة اإلتحاد والتضامن ونشر  .١

 البر واإلحسان القيام بأعمال  .٢

 مساعدة أعضاء الجمعية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ايلي - دانيا انطون ابي انطون- جيرار طانيوس انطون-انطوان ايلي ابو ضاهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 رجا حنا - جورج جوزف بجاني- بول حليم بجاني- انطون فواد اسطيح-اهر جويس موريس ابو ض-جان عيراني
   نيال اميل أبي عاد-  طوني أيوب ابي فاضل- عبدو خليل االشقر-غرزوزي

  انطوان ايلي ابو ضاهر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١١٤ علم وخبر رقم -"Les amis de L’harmonica" جمعية باسم -٣
   قضاء كسروان- A شقة - الطابق األرضي- Z بناية رقم -١٥٤ العقار رقم - رجاطب: مركزها
  : أهدافها
غاية الجمعية توحيد جهود االفراد الراغبين باإلنخراط في عمل جماعي يسعى لنشر الموسيقى عبر آلة الـ  .١

Harmonicaثقافياً واجتماعياً- وغيرها وبالتالي خدمة المجتمع الذي نعيش  

  بنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ال
 - جوزيف رشيد بو ناضر-  انطوان نقوال ابي زيد- مارون اسكندر ابو ديوان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كابي الياس عبود-شارل هنري الحايك
  ارون اسكندر ابو ديوانم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١١٨ علم وخبر رقم -"نحو العطاء" جمعية باسم -٤
 مقابل محالت خشمان لألقمشة - بناية غازي وهبي-٥٢٣٠ العقار رقم - أتوستراد هادي نصراهللا-الشياح: مركزها
   قضاء بعبدا-والجلود
  : أهدافها
 :لصحي من خاللوالثقافي واإلقتصادي وا العمل على رفع المستوى اإلجتماعي .١

  تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة -
 تنمية المنتديات الفكرية واإلقتصادية -

 إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خالل برامج التعليم والتدريب واالستشارة واألبحاث -

 سمية اإلنسانية واإلجتماعية والصحية المحلية والخارجيةالمشاركة الفعالة في التنمية بالتعاون مع المؤسسات الر -

 دعم المحتاجين وذوي اإلحتياجات وتقديم المساعدة لألسر المحتاجة -

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 طارق علي - علي هادي نصراهللا- محمد رضوان المقداد-صطفى اسعدفواد م: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسين مصطفى شحود- سامر رامز قبالن-سيف الدين

  سامر رامز قبالن السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

’State Lebanon/ État Rassemblement du Liban d تجمع لبنان الدولة، "باسم سياسية  جمعية -٥

Assembly"-أد /١١١٩بر رقم  علم وخ  
   قضاء الشوف- الطابق األول- بناية الجامع-السمقانية: مركزها
  : أهدافها

  :ال يتعاطى التجمع أي عمل تجاري أو يبغي الربح بأي شكل من األشكال وتنحصر أهدافه بما يلي
 المساهمة في بناء دولة قوية وقادرة وعادلة تحقق السيادة والحرية واإلستقالل .١

 سط سلطة الدولة على أراضيها وتعزيز إستقالل لبنانالمساهمة في ب .٢

 المساهمة في دعم وإصالح مؤسسات الدولة والعمل على تصحيح مسارها خدمة للوطن والمواطن .٣

  الطائفي وصوالً الى نظام مدني يصون حرية المواطن وحقوقه المدنيةالمساهمة في تطوير النظام .٤

 العنصري والديني واإلثني والقومي والتمييز الجنسيرفض جميع اشكال التمييز بما فيها التمييز  .٥

 المساهمة في وضع مشروع قانون جديد لألحزاب لتعزيز إستقالليتها وقراراتها الوطنية .٦

 طرح مشروع إنتخابي وطني يوفر التمثيل الحقيقي للناخب اللبناني ويدعم عملية اإلنصهار الوطني .٧

وتشجيعهم على توطيد العالقة مع الوطن االم والعمل على إشراكهم في التواصل مع اللبنانيين المنتشرين في العالم  .٨
 اإلنتخابات النيابية والبلديةفي الحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل بالمشاركة 

 المساهمة في مكافحة الفساد من خالل إنجاز عملية إستقالل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم .٩
 لرقابية وتشديد العقوبات القانونيةمؤسسات الدولة ا

المساهمة في تحقيق الضمانات اإلجتماعية والصحية والتربوية واإلقتصادية للمواطنين كافة من خالل العمل النقابي  .١٠
 والمدني والسياسي

 احترام حقوق اإلنسان وتطبيق المعايير الدولية بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللبنانية .١١

 ل الى الندوة البرلمانيةوق هذه األهداف عبر المشاركة في الحمالت اإلنتخابية والوصالعمل على تحقي .١٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -يد المتقاعد دالل حليم الرحباني العم-العميد الركن المتقاعد نبيل رزق غفري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 وسيم عبد المنعم - حكمت فريد البعيني-  كامل احمد بدران- بولين الياس عيراني- العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران
   مصباح احمد غندور-  نقوال ادمون حاوي- القادري

  العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٢٠ علم وخبر رقم -"سيفنا والقلم"جمعية باسم  -٦
   قضاء زحلة- ملك احمد جميل حسين- ٧٢١ العقار رقم - حي الفرن-مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
 إجتماعية .١
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 تربوية .٢

 ثقافية .٣

  إمتالك وإدارة مؤسسات خاصة مجانية .٤

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
 مخائيل انطانيوس - محمد خالد العجمي- ديب حسين صالح- صالح جميل حسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ابراهيم محمد امامه-  حسين ديب صالح-اسحق
  محمد خالد العجمي المحامي :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٢٢ علم وخبر رقم -"ح في لبنان والمهجرجمعية آل جرا" جمعية باسم -٧
   قضاء البقاع الغربي- ملك السيد منور جراح-المرج: مركزها
  : أهدافها
 جمع شمل أفراد العائلة في لبنان وبقاع العالم المختلفة .١

ط األلفة رفع مستوى األسرة بكامل أفرادها اإلنساني، الوطني، التربوي، اإلجتماعي، الثقافي الخيري لتوثيق رواب .٢
 بينهم

 اإلسهام بتربية النشىء الجديد وتوفير أواصر الدعم والمساعدة لهم .٣

 إنشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات ومساجد ودور أيتام وعجزة ومكتبات عامة .٤

 اإلسهام بالمجال البيئي بكل أنواعه في البقاع ولبنان .٥

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
 محمد منور - محمد قاسم اسماعيل جراح- محمد عمر جراح-خالد علي جراح. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - محمد عبدو جراح- محمد عبد الرحمن عثمان- رجاء عصام جراح- محمد غازي جراح.  د- غسان عبداهللا جراح-جراح
   خليل عبداهللا جراح-  بشير محمد جراح- محمد ايمن قاسم جراح- حمحمد خالد جرا

  رجاء عصام جراح اآلنسة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٢٣ علم وخبر رقم -"طرابلس للتوعية واإلنماء اإلجتماعية" جمعية باسم -٨
   األول علوي الطابق- مقابل فرنسبنك-  بناية عبداهللا درويش-  الجميزات- التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 الثقافة الوطنية والعامة في المدينة ومحيطها بالمحاضرات والندوات والنشراتنشر  .١

 إفتتاح المراكز الطبية والتعليمية ودور العجزة واأليتام والمشردين .٢

 اإلجتماعية والكتب والقرطاسية للطلبة المحتاجين ومنح مكافآت للمتفوقينتأمين المساعدات  .٣

  ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب
 علي -  أحمد محمود بدور-ايمن نورالدين عمر.  د-عبد الرحمن محمد قمز. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود محمد بدر األدلبي- عبود محمد غازي عيسى-محمد وجيه حموضه
  علي محمد وجيه حموضهالسيد : ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
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  أد /١١٣٢ علم وخبر رقم -"الناجحون جدوا وجدوا" جمعية باسم -٩
   قضاء الكورة- ملك جورج سمعان ديب- حي مار متر-كوسبا: مركزها
  : أهدافها
 إقامة معارض فنية على شكل متحف للوحات تمثل كبار الناجحين .١

  بموضوع مآثر وإنجازات الناجحيناضرات والحفالتتنظيم الندوات والمح .٢

إقامة األنشطة العملية في المجاالت الثقافية والبيئية واإلجتماعية والزراعية والحرفية والمدنية للمساهمة في إنماء  .٣
 المجتمع

خشب تحفيز النشىء على إتقان الفنون الجميلة وخاصة فن الرسم والزخرفة على القماش والمرايا والزجاج وال .٤
 ...والمعادن والبراويز وغيرها

 إحياء التراث اللبناني .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  فيرا فاليري- اديب سمعان ديب- حنا الياس فهد- اديب الياس جرجس يعقوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج سمعان ديب- وفاء سمعان ديب- انصاف سمعان ديب-دروزدوفا

   جورج سمعان ديبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"CEDAR REHABILITATIONجمعية سيدر إلعادة التأهيل، " جمعية باسم -٠١
  أد /١١٣٣
   قضاء بعبدا- بناية خطاب- الشارع العام- الشبانية: مركزها
  : هاأهداف

تهدف الجمعية الى القيام بجميع أعمال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية والصحية والثقافية واإلنمائية وهي تقوم على 
  :سبيل المثال ال الحصر باألعمال اآلتية

 انشاء مركز إلعادة تأهيل الشباب من المخدرات والمسكرات .١

 جيهه ومساعدته طبياً وتأهيله نفسياًإرشاد الشباب المدمن على المخدرات والمسكرات وتو .٢

التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية األهلية والحكومية التي تعنى بمجال  .٣
  من اإلدمان على المخدرات  والمسكرات إعادة التأهيل

  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
   محمد حسن خطاب-  ربيع محمد خطاب- فريده محمد قزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ربيع محمد خطابالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٣٤ علم وخبر رقم -"جمعية النهضة الشبابية في الجومة" جمعية باسم -١١
   قضاء عكار- الطابق الثاني-  ملك الحاج محمد خضر نجيب- زيرة بيت نجيب شارع -بينو: مركزها
  : أهدافها
 إنشاء مؤسسة تربوية للتعليم اإلبتدائي والمتوسط والثانوي والمهني .١

  حرفية ومعارض وآبار ارتوازية بالتعاون مع الجهات المختصةإنشاء مراكز .٢
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  المواطنين واإلهتمام بالمسنين والمعوزين واأليتام وذوي الحاجات الخاصةإنشاء مراكز صحية تهدف الى خدمة .٣

إقامة دورات تقوية للطالب والطالبات مع تنظيم أنشطة إجتماعية وثقافية وتربوية ودينية وفنية بالتعاون مع  .٤
 الوزارات المعنية والبلديات المحلية

بالطرقات والساحات العامة وصيانة وتنظيف أقنية الري اإلهتمام بالزراعة والبيئة النظيفة والتراث واإلهتمام  .٥
 واألنهر

 إدارة الجمعية والسهر على تحسينها وتطويرها لتواكب تطورات العصر لما فيه المصلحة العامة لكل أبناء المنطقة .٦

  لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا
 - عامر نوري نجيب- عماد ظافر نجيب-  معن معين نجيب- هيثم محمد نجيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جهاد منيف حسن-محمد ياسين ياسين
   عامر نوري نجيبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٣٥ علم وخبر رقم -" المتن األعلى-نادي روتاري حمانا" جمعية باسم -٢١
   قضاء بعبدا-.ل.م. شركة فالي فيو اوتيل ش-٢٥٧٣ العقار رقم - حمانا: مركزها
  : أهدافها

  :تشجيع المثل األعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف، وباألخص
 مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات اإلجتماعية واإلنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان والخارج في .١

 خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود

 توسيع مدى التعارف إلتاحة الفرصة للخدمة .٢

التحلي بمستوى خلقي سام في األعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتسجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة  .٣
 لخدمة المجتمع

 تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية واإلجتماعية  .٤

 وثيق عرى الصداقة والزمالة بين رجال األعمال والمهن الذي يجمعهم المثل األعلى للخدمةت .٥

وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري، إجتماعي، إنساني، ثقافي وطبي من شأنه تأمين كرامة اإلنسان والعجزة  .٦
 لمادي وبصورة مطلقةتأمين الكفاءة في العلم والكسب للطالب دون توخي الربح اوالمرضى المحتاجين وكذلك 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 امين - انطوانات حبيب ابي رجيلي- اميل الياس كنعان- انطوان فارس البرمكي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هيام نسيب ابو الحسن-وان فؤاد بو خالد انط- سعاد سليم المصري-جرجس لبوس
   اميل الياس كنعانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٤٠ علم وخبر رقم -"لبنانيون" جمعية باسم -٣١
   شارع يوسف سرسق- الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
نسان وله أفضل العالقات االقتصادية  اإلقتهدف لبنانيون لبناء لبنان ديمقراطي يقوم على الشرائع والقوانين وحقو .١

 وتدعو الى مجتمع المعرفة الحر المسؤول األخالقي ، .والثقافية والفكرية مع العالم العربي والمجتمع الدولي
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اإلقتصاد   فيهالمتعدد والمتنوع، الذي يحترم القانون، وتزدهر فيه القيم األخالقية وثقافة الفرد والجماعة ويشكل
 والمتوازنة مناطقياً والصديقة للبيئة أساس تحقيق عماد التقدم المجتمعي وحيث التنمية المستدامة والحر المستقر

األهداف البعيدة األمد، تؤمن لبنانيون بضرورة توفير إحتياجات المجتمع األولية والرعاية اإلجتماعية والصحية 
خ وذوي اإلعاقة والفقراء، وتسعى لبنانيون والتربوية والضمان اإلجتماعي وحماية العمل ورعاية األطفال والشيو

الى تحقيق أهدافها عن طريق اإلصغاء الى الناس والمشاركة في جهودهم وتحفيزها ودعمهم على جميع الصعد 
 النشاطات والندوات واللقاءات وتسعى الى تحسين لبنان وجعله مكاناً أفضل لجميع أهله وذلك عن طريق إقامة

لفكرية والتنموية لنشر مبادىء الجمعية وأفكارها والمشاركة في جميع األنشطة المتممة االجتماعية والثقافية وا
 لموضوعها والمشابهة له

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - نعمه مونير لبس-ملهم ابراهيم خليل بو-ادين عبدو سيدي ن-شفيق نعمه نعمه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ساره موسى بو سليمان- كميل فرنسوا مكرزل- فادي يوسف سعد-  نقوال الياس عقل-جي شفيق الحكيم
  شفيق نعمه نعمهكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤١١١ علم وخبر رقم -"ALUMNI CENTRALالومناي سنترال، " جمعية باسم -٤١
 ملك - ٩ القسم رقم -٨٠٥ العقار رقم - بناية رون- شارع البريد القديم- خلف بنك اإلعتماد اللبناني-فرن الشباك: مركزها

   قضاء بعبدا-  الطابق الثالث-جوسلين لحود جرجس
  : أهدافها
ي اإلنجازات المتميزة في جمع شمل الخريجين اللبنانيين من الجامعات العالمية المتفوقة باإلضافة الى اللبنانيين ذو .١

 مجاالت عدة من أجل تحقيق األهداف الوطنية والمبادىء العلمية والثقافية التي نشأوا عليها

 تعزيز الصداقات الثقافية واإلجتماعية بين المنتسبين .٢

 إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها المنتسبين .٣

  وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 
 وائل عفيف - يوسف الياس حنينه- جوسلين لحود جرجس- ليا روجيه حكيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خاتشيك هراج قرامانوكيان- وائل عدنان عبد الرحمن-  مارسيل جوزيف سايد اسطفان-كشلي
   مارسيل جوزيف سايد اسطفانالسيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 

  

  أد /١١٤٣ علم وخبر رقم -"نحنا معك" جمعية باسم -٥١
 ملك سامنتا جوان برنار الجردي، شايان برنار الجردي ودولي نديم النجار زوجة برنار -١٥١٨ العقار رقم -فتقا: مركزها
   قضاء كسروان-الجردي
  : أهدافها
جتماعي وبنشاطات ثقافية وإنسانية وصحية وبيئية بغية مساعدة المعوزين والمحتاجين من القيام بنشاطات إنماء إ .١

 كل الفئات واألعمار بهدف تطوير المجتمع اللبناني

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 دولي نديم -  جورج جبرائيل فريحه- نبيل الياس باسيل-برنار جورج الجردي: سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اندره ميشال فتوش-النجار

   برنار جورج الجرديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٤٦ علم وخبر رقم -"الجمعية الخيرية لدعم طالب المدارس في لبنان" جمعية باسم -٦١
   قضاء عاليه- جواد وحسين مطر وفؤاد عبد الباقي ملك-سوق الغرب: مركزها
  : أهدافها
  وتطبيق مبدأ مجانية وإلزامية التعليم في مرحلتي الروضات واالبتدائيالعمل على تعميم .١

منع التسرب المدرسي من خالل تقديم منح للتالمذة الذين يعانون ضيقاً مادياً يحول دون سداد اقساطهم في مختلف  .٢
 المراحل

  خاصة أكاديمية لكافة المراحل ومدارس مهنية في كافة المناطق اللبنانيةفتح مدارس .٣

العمل على نشر الوعي والتواصل مع جميع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بالشأن  .٤
 التربوي

   المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة
 - فؤاد سليم عبد الباقي- حسين فايز مطر- جنات فايز مطر-جواد يوسف مطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حيات فايز مطر
  حسين فايز مطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٥٤ علم وخبر رقم -"النهضة والتحرير"باسم سياسية  جمعية -٧١
   قضاء المتن-  مكتب المحامي جوزيف منصور االسمر- حرش تابت-فيلسن ال: مركزها
  : أهدافها

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ " النهضة والتحرير"حيث أن الساحة اللبنانية باتت مزدحمة باالحزاب، يطل حزب جديد 
   .الوطن

ين ليشعر بوجعهم، ليستصرخ الضمائر لن يكون من أهدافه اطالق الشعارات الرنانة، بل هو وجد ليحس هواجس المواطن
  .النائمة، ويستنهض الهمم الراكدة، فتهب للمساعدة، دون منة، كل في مجاله

ضمن اطار المساعدات الصحية والتربوية واإلجتماعية، وإيماناً منا أن إنساناً متوازناً إجتماعياً، يكون منتجاً على  .١
 صعيد العمل والعلم

 )ضمن طاقات الحزب على المساعدة(لصحي واإلجتماعي هو أولية، مادياً كان أو معنوياً فإن دعم المواطن في المجال ا

  لكل انسان حق في التعلم، تحت هذا الشعار ستندرج جهودنا الجبارة في تيسير العلم لطالبههمعلوم أن .٢

 ل المحافظة عليهاكما إنا وضعنا نصب أعيننا ان البيئة ميراث سنورثه لألجيال بعدنا، فلن نألو جهداً في سبي .٣

نأخذ سوال يخفى على أحد ان دور التوعية أساسي وضروري للحؤول دون تفاقم المشكالت الصحية واالجتماعية، ف .٤
 ك بمجتمعنات القيام بحمالت توعوية، مساهمة منا في إتقاء شر اآلفات المتفشية والتي تفعلى عاتقنا

  .لتسويات فيما يخص اإلنتماء للوطن والوالء ألرضهإذاً، ال للشعارات ترقص رقصة الحبر على الورق وال ل
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مؤثرة من مجريات األمور خالل القرن المنصرم " تاريخية"الذي ال يخطىء فإذا ما أخذنا عبرة " الزعيم المطلق"ثم، ال لفكرة 
حجرة فانهارت الذي زلت فيه كل االيديولوجيات المت" الفخ"من التاريخ الحديث في العالم، وجدنا أن هذه الفكرة كانت 

  .وسقطت شر سقوط
 من تحقيق توازن مستدام فعلي، ليتثنى لكل مواطن المضي قدماً ما بين التساوي أمام القانون، فكان ال بد من مبدأ لذا انطلقنا

  .االلتزام بواجباته والحصول على حقوقه
 من أولويات أهداف الحزب، يليها تثقيف وبعيداً عن أي مرجعية سياسية أو دينية، يأتي الحفاظ على كرامة االنسان وحقوقه

  .المواطن حول مفهوم الديمقراطية التي اعوج مسارها في خضم التجاذبات السياسية والطائفية في لبنان
  :في االقتصاد

سخة تخذ في نص القرن األخير منحاً أساسياً، ذي حدين اثنين، في كل دول العالم ومع قناعاتنا الرااأما في االقتصاد، وهو ما 
  .أن الغد اآلتي ليس أمر نتوقعه بل إنه أمر نبنيه مداميك صلبة متماسكة في مواجهة األزمات

 بإقتصاد لبنان الى شفير الهاوية، وجعلت مواطناً عامالً منتجاً يكد فإنا مع تصويب السياسات اإلقتصادية المالية، التي أودت
  .ويتعب فقط من أجل خدمة الدين العام

 البنى التحتية، أما عن قطاع اإلتصاالت وقطاعي الصحة والخدمات االجتماعية فحدث بال حرج، ولن ننسى ناهيك عن انهيار
طبعاً القطاع التربوي ووضعه المأساوي، فنحن نعمل باتجاه سياسة اقتصادية دعامتها ذوو الكفاءات والسير باليد العاملة 

 ينهض بإقتصاده بوقت قياسي اذا ما توحدت الجهود بين جميع شرائح اللبنانية نحو البنيان والتضامن، فبإستطاعة لبنان أن
المجتمع اللبناني، إذا ما تضامنت المساعي بين اصحاب رؤوس االموال وذوو الكفاءة وحملة الشهادات، والعمال ذوو الخبرة 

  .في شتى المجاالت فنحن على يقين أن لبنان قادر على إنجاز تقدم هائل بمهلة زمنية قياسية
  :في السياسة والنهج

رسة الخاطئة، لما كان لبنان قبلة الشرق والغرب، مذ قرون، والكل يتغنى بالديمقراطية فيه، ولما اصبحت الديمقراطية، بالمما
 صارت القناعات البالية واألفكار المسبقة،  ألنها ديكتاتورية يمارسها العدد األكبر على األقليات، ولماأسوأ الديكتاتوريات

نقبع في داخله، وجب علينا أن نرفع الصوت عالياً، بالحقيقة المدوية، مهما كانت صادمة، ولما كاد جميع المواطنين سجناً 
يكونون اسرى وعبيداً للفساد المستشري في مجتمعنا، كان ال بد لنا من تصويب مسار الديمقراطية على اتساع ارض الوطن، 

  :وذلك عبر
فم، أو يرعف بها القلم، وذلك ألن الكلمة هي حياة األمم وتاريخها، فتكون مواقف احترام الكلمة عندما تنطلق من ال -

  الحزب السياسية مبنية على هذا األساس
احترام الوقت، فهو لم يعد يحتمل التريث، فكل يوم يمر يزيد في حساب الخسائر على الصعيد البشري واإلنساني  -

 واإلجتماعي والسياسي،

باطؤ، فنرتقي بأهدافنا الى مستوى الرسالة فنقحم أنفسنا في المستقبل وال نكتفي باإلنتظار على فلنهب للعمل الفاعل دون ت
 .قارعة التاريخ

رفض مشاريع االنقسام، فقد ال تتقاطع مشاريعنا مع تطلعات اآلخرين ومشاريعهم لكنها بالتأكيد تصب لنصرة الوطن  -
 ونجدة المواطن

نحن نرفض أي ف وتجاذب مختلف مقومات مجتمعنا، ، ومع احترامنا لتعددية واختاليدنا ممدودة بالسالم لمن أراد السالم
مشروع إنقسامي يرمي الى زيادة الشرخ بين شرائح المجتمع الواحد، ك ال ينضم شعارنا النهضة والتحرير الى قافلة 

د والمفسدين، وأخيراً قد منينا النفس الشعارات الزائفة، هدفنا النهضة بالوطن نحو غد واعد وتحرير الفكر واإلنسان من الفسا
 .أن نكون عالمة فارقة مشرقة من تاريخ لبنان
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رلى سعيد - زيف مالك سهى جو- جوزيف منصور االسمر- غسان نصار نصار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوزف سامي فرح-كرم
  سهى جوزيف مالك ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٥٥ علم وخبر رقم -"Vision Without Bordersفيجن ويزوت بوردرز، " جمعية باسم -٨١
  دا قضاء بعب- شركة فالي فيو اوتيل-٢٥٧٣ العقار رقم - الشارع العام- عين الحصى- حمانا: مركزها
  : أهدافها
إقامة النشاطات اإلجتماعية والثقافية التي تعمل من أجلها الجمعية، والتي تهدف الى التوعية، وإنشاء أماكن إلقامة  .١

 هذه النشاطات سواء في حمانا أو في مناطق أخرى

 إيجاد التمويل الالزم إلقامة األبنية .٢

 لحاجةتوقيع العقود مع الهيئات الرسمية والمدنية واألهلية حسب ا .٣

 إدارة المجمعات العائدة لها .٤

قافية متنوعة تساهم في النهوض بمستوى العائلة ثالتعاون مع الهيئات الرسمية واألهلية إلقامة نشاطات إجتماعية و .٥
 وخاصة إنماء الشباب بحسب الحاجات التي تراها الجمعية بشخص رئيسها

 المنافع اإلجتماعية والثقافية والصحيةالقيام بمحاضرات في المجمعات لنشر الوعي العام وخاصة حول  .٦

 قات ثقافية وإجتماعية دورية بالتعاون مع الجهات المختصةتنفيذ مساب .٧

 اإللتزام بشروط ومبادىء الهيئات المانحة .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريمون الياس - الياس ميالد سعد- زياد صالح الحايك-المطران جورج ميالد سعد: السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون

   انطوان فؤاد بو خالد- جان كلود الزغزغي- حبيب جورج رزق-شديد
   الياس ميالد سعدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  د أ/١١٤٥ علم وخبر رقم -"جمعية سنابل الجنوب" جمعية باسم -١٩
   الطابق األرضي- مبنى فوزية عبد األمير فرج- مقابل مفرق الصليب االحمر اللبناني- شارع الدورة-بنت جبيل: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة مادياً ومعنوياً ضمن اإلمكانيات المتاحة .١

مستلزمات التي يحتاجونها، دمجهم اإللتقاف حول ذوي اإلحتياجات الخاصة، مراقبة أوضاعهم، تأمين اآلالت وال .٢
في دروس ثقافية تراعي ظروفهم، تقريبهم من المجتمع عبر مشاركتهم في النشاطات اإلجتماعية وتأمين الوسائل 

  الذي يعانون منهيالترفيهية من ألعاب ورحالت للتقليل من الضغط النفسي واإلجتماع

 االجتماعي، تدخل ضمن إطار رفع القيم اإلنسانية وتشجيعهم تنشيط الذهنية العقلية والفكرية لمن هم دون المستوى .٣
 على التواصل واإلتصال في مختلف الميادين

العمل على مساعدة العائالت المحتاجة والفقيرة في كافة الميادين مادياً ومعنوياً على المستوى الطبي واإلجتماعي  .٤
 ...والثقافي واإلنساني الخ
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 شاركة اإلجتماعيةتعزيز ثقافة العمل التطوعي والم .٥

 االهتمام بالشؤون التربوية والعمل على مساعدة الطلبة وتأمين المساعدة لهم في جميع المجاالت .٦

 ..اإلهتمام باألطفال والشباب وإقامة لهم النشاطات الترفيهية والثقافية واإلجتماعية والتربوية الخ .٧

   المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة
 - نزيهه عقيل درويش- صفاء علي جمعه- عالء حسين شراره-علي خليل بزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   انسام حسن ذيب- زينب قاسم فرج
  انسام حسن ذيباآلنسة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Association Hospitality Consulting فة في لبنان، جمعية مستشاري الضيا" جمعية باسم -٠٢

Lebanon"- أد /١١٦٧ علم وخبر رقم  
   الطابق الخامس- سنتر فرنسبنك- شارع الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 القيام بدراسات ومباحثات وتحاليل حول العديد من المواضيع والمسائل المتعلقة بالضيافة والوفادة والسياحة .١

 الدولة وتنمية وتطوير العلم واالدراك في حقل الخدمات اإلستشارية والسياحية والضيافة والوفادة تفعيل دور .٢
وعقد المؤتمرات والمحاضرات ستشارات وتوفير االوالتعاون مع شركات عالمية مختصة في اإلستشارات 

 مختصةسائل وتقديم اقتراحات والمشاريع الى المراجع الموالمناقشات والحفالت حول هذه ال

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سارج اكوب - رجا جورج نصري- جميل محمد جميل فخري- رالف بتريك نادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اسحق ناجي عدنان مرقص- شامليان
   جميل محمد جميل فخريالسيد: كومةممثل الجمعية تجاه الح

  

Lebanon  CIO لبنان، -جمعية المدراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات" جمعية باسم -١٢

Association"- أد /١١٦٨ علم وخبر رقم  
   الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا- شارع الفرد نقاش- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

لى دعم مهنة تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بجميع الوسائل من أجل تنمية فعلية وجودة قطاع تعمل الجمعية ع -
  األعمال في لبنان

ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ومنها على  -
 :سبيل المثال ال الحصر

 ؤول عن تكنولوجيا المعلوماتعمال على الدور المهم للمدير المس رجال االصقل الوعي لدى العامة وخاصة .١

 تبادل المعلومات واآلراء والخبرات حول تطورات سوق المهنة .٢

 دراسة افضل المناهج والممارسات الممكن تطبيقها محلياً .٣

 تعزيز العالقات مع اصحاب المهن والجمعيات المماثلة .٤
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طوير القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع المراجع المساهمة بالمشورة والتوصيات في ت .٥
 المختصة

 تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية .٦

 اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها .٧

 تعزيز شروط التفاوض مع موردي التكنولوجيا والعمل على تحسين ادائهم .٨

   تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن
 اديب علي -  ريتا حنا خياط- كميل خليل ابو النصر-بيارو جوزيف عطاهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد صبحي صلح- بيار ميشال عيد- يليم رامح ابي ناهض الشرتون ماريو ح-  نظريت نيقوال نيقوليان-شريف
   نظريت نيقوال نيقوليانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٧١ علم وخبر رقم -"منتدى إعالميي الجنوب" جمعية باسم -٢٢
  الطابق- بناية ثريا حسن- ١٤٥٠ العقار رقم - منطقة حارة صيدا العقارية- جادة الرئيس نبيه بري- حارة صيدا: مركزها
   قضاء صيدا-االرضي
  : أهدافها
 والخيري واألسري بين اإلعالميين تفعيل العمل اإلجتماعي .١

 إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية والبرامج الترفيهية .٢

اصدار نشرات دورية حول نشاطات الجمعية ونتائجها المحققة وبناء موقع الكتروني للتفاعل والتشبيك مع المجتمع  .٣
 لداخل والخارجاألهلي في ا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 روجيه - ثريا حسن حسن- جمال سلمان خليل-سليمان عاطف امين السمره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد ربيع خالد نضر- عطااهللا نهرا
  محمد ربيع خالد نضر السيد: ة تجاه الحكومةممثل الجمعي

  

  أد /١١٧٢ علم وخبر رقم -"الجمعية الخيرية للمعونات التربوية" جمعية باسم -٣٢
 الطابق - A بلوك- ابراج النخيل- ٢٢ القسم رقم - ١٧٥٥ العقار رقم - شارع البستاني- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها
  الثامن
  : أهدافها
 ال الخيرية واإلجتماعية ونشر الثقافة العامةالقيام بكافة االعم .١

 الدفاع عن حقوق االنسان وحقه في التعليم .٢

  المحتاجة واألوالد ذوي اإلحتياجات الخاصةتقديم مساعدات مالية وعينية للعائالت .٣

هم تقديم المساعدات المالية للطالب المحتاجين أو ذوي اإلحتياجات الخاصة ومساعدتهم في دفع كل أو بعض اقساط .٤
 المدرسية

 ترميم المباني المدرسية وتجهيزها .٥
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إقامة الدورات التعليمية والحرفية والتدريبية في شتى المجاالت وال سيما الدورات التدريبية في مجال الدفاع عن  .٦
 حقوق االنسان

 توثيق الروابط العلمية واألدبية واإلنسانية .٧

 ما في الصفوف النهائية إقامة دورات التأهيل والتقوية للطالب المحتاجين وال سي .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد - محمد احمد ابو صالح- مروان عبد الغني الجابي-مروان محمود خباز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مانلين عمرعتال عثا حس- مصباح السروجي
   مروان عبد الغني الجابيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٧٧ علم وخبر رقم -"Influence HubcCivi ملتقى التأثير المدني، " جمعية باسم -٤٢
   الطابق الثاني- بناية برج بشارة الخوري- ١٠٩٠ العقار رقم -  بشارة الخوري-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 تحقيق التناغم بين أجهزة القطاع العام والقطاع الخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى وذلك ترتكز األهداف على
  . االقتصادية الجامعة-فيما يتعلق بالمشاريع االجتماعية

  :انطالقاً من هذا المبدأ العام فإن جمعية ملتقى التأثير المدني تعمل على تحقيق خمسة أهداف بهذا الخصوص وهي
 اريع تتعلق باإلقتصاد الجامعتطوير مش .١

  االقتصادية على الصعيد الوطني-تطوير الشراكة فيما بين الدولة والمواطن من خالل المشاريع اإلجتماعية .٢

 تمكين المواطن اللبناني في سبيل تحمله مسؤولياته وواجباته الوطنية كما والمطالبة بحقوقه .٣

  انتشار الفساد وتحفيز المساءلة القانونيةنوعية المرفق العام والتخفيف من الدفع الى تحسين .٤

  القوانين كما والدفاع عن استقاللية ونزاهة القضاءالدفع الى احترام حقوق االنسان وحسن تطبيق .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عامر - االمير يوسف االمير سمير ابي اللمع-لمحمد فهد محمد اسعد زينو صقا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فريد رينه شهاب-زاهي كنعان

   عامر زاهي كنعانمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٩٦ علم وخبر رقم -"رابطة التضامن العائلية اإلجتماعية" جمعية باسم -٥٢
   قضاء عكار-  الطابق األرضي- ملك زكريا محمد سعيد تامر-٧٢٥لعقار رقم  ا-عكار العتيقة: مركزها
  : أهدافها
 تفعيل النشاطات الثقافية واإلجتماعية والتكافلية بين األعضاء .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد غصوب هاني - مجدي عبد الغني حمد.  د-عبد الغني عبد العزيز حمد. د: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

  يه حاتم العوض رق-  زكريا محمد تامر- بشرى زكريا تامر-االسعد
   عبد الغني عبد العزيز حمدكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١١٩٧خبر رقم  علم و-"جمعية رابطة آل عضاضة اإلجتماعية" جمعية باسم -٦٢
 منزل احمد عبد -٣٦٠/٦ العقار رقم -COOPرب تعاونية  ق- شارع ابن الرشد- نطقة المصيطبة م-بيروت: مركزها

  الرحمن عضاضه
  : أهدافها
 تعنى بالشؤون اإلجتماعية والصحية والثقافية .١

 جمع شمل أفراد العائلة وتأمين فرص العمل للمحتاج له .٢

  فقر والجهل والمرضالدعوة الى الخير ومكافحة ال .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
بديع محمد علي  - معتزباهللا غسان عضاضه -محمد نبيل صالح الدين عضاضه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 مروان محمد علي - احمد عبد الرحمن عضاضه-ان عضاضه ماهر عدن- محمد هاني خالد عضاضه-عضاضه
   محمد وليد عضاضه-عضاضه

   محمد نبيل صالح الدين عضاضهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٩٨ علم وخبر رقم -"أصدقاء حرج بيروت" جمعية باسم -٧٢
   الطابق السابع-  بناية البلعة-١٥ القسم رقم -٢١٩٦ العقار رقم -  شارع مدحت باشا- الصنائع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
التصحر، بث روح التعاون والتعاضد بين  المحافظة على الطبيعة، على البيئة، رفع نسبة التشجير، الحد من - .١

 العمال ورفع مستواهم الفكري البيئي، المادي واإلجتماعي

   إنماء الوعي البيئي-
 )تنقية الهواء من التلوث(ية رسالتها على أكمل وجه ال لتقوم بتأد الحرص على ازدهار الطبيعة او-

  العمل في المجاالت البيئية الثقافية والخيرية واإلجتماعية-

المحافظة على الطيور المحلية والمهاجرة وعدد أنواعها والتثقيف البيئي واإلرشاد على أنواعها المفيدة ولضرورتها  .٢
 على ة وللحفاظ على الطيور والتي تساعدرات الضرورية للطبيعفي الطبيعة الحرة، كما الحفاظ على أنواع الحش

 التنوع البيئي

 .٢ و ١االرشاد عبر اخصائيين مدربين باالعمال الزراعية واإلرشاد البيئي لما ورد اعاله في الفقر  .٣

  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 
   محمد نبيل صالح الدين عضاضه- وسام عبداهللا رطيل-بسام حسن سالمي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد نبيل صالح الدين عضاضهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٠٦ علم وخبر رقم -"Share Q" جمعية باسم -٨٢
   قضاء كسروان-ابق االول الط- بناية بارود- دوار جعيتا-جعيتا: مركزها
  : أهدافها
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اإلقتصادية والعمل على  لقاءات والندوات والمعارض واالنشطة الثقافيةلاعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات وا .١
تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه وتشجيع الشباب اللبناني واإلهتمام بتطلعاتهم عبر تفعيل اإلتصاالت والعالقات 

 رجال األعمال الشباب في العالماإلقتصادية بينهم وبين 

تبادل البحوث والدراسات والخبرات والقيام بدورات تدريبية عملية إقتصادية والسعي مع الجهات المختصة لتقديم  .٢
 النصائح واإلرشادات العلمية اإلقتصادية والمعلومات والتقنيات الحديثة وتنمية روح المبادرة لديهم

 نوي للطالب وأهل العلم والمفكرين والباحثين واصحاب المبادرة الفرديةالسعي لتأمين الدعم المادي والمع .٣

العمل على إقرار الوسائل الضرورية والمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية، كوسائل اإلعالم واإلتصاالت المختلفة  .٤
ة والفنية وغيرها وكبرامج التوعية والنشاطات اإلنمائية والدورات التدريبية، وإنشاء المؤسسات األكاديمية والتقني

 الضرورية لذلك

داف هعات المحلية وغير المحلية ذات األاالقيام على التعاون والتنسيق وتوثيق العالقة مع جميع الهيئات والجم .٥
 المماثلة، في سبيل تحقيق غاياتها العامة

 القيام باألعمال الخيرية بشتى أنواعها ومساعدة الجمعيات خصوصاً تلك التي ال تبغي الربح .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 شنتال انطوان - مروان منصور صفير-  مشلين جان سمعان-سامر منصور صفير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ايلي عبدو متى-سعاده
  امر منصور صفير سالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٠٧ علم وخبر رقم -"معاً من اجل اإلنسان" جمعية باسم -٢٩
   قضاء المتن- الطابق الخامس- سنتر عرمتا-  مقابل بطريركية األرمن-انطلياس: مركزها
  : أهدافها
ال سيما االشخاص المتعايشين مع المرض والمعرضين للخطر على سبيل (خدمة اإلنسان المحتاج والمهمش  .١

  ...)المصابين بالسيدا والمدمنين على المخدرات: لمثالا

 توعية على القيم والفضائل الروحية واألخالقية .٢

) الجسدية والنفسية(السعي إلى تأمين اإلحتياجات المادية والدعم المعنوي والخدمات اإلجتماعية والصحية  .٣
 والقانونية

 نشر ثقافة الحوار وتقبل اآلخر .٤

  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ
 الشيخ احمد محمد - الشيخ احمد حسين العزيز- الشيخ دانيل منذر عبد الخالق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي عبد العزيز سمور-لنقيب مصطفى محمود ا- األب هادي فؤاد العيه-  األب هراير اصادور كشيشيان-رجب البدوي
  األب هادي فؤاد العيه: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم وخبر رقم -"جمعية آل علم الدين اإلجتماعية في الوطن والمهجر" جمعية باسم -٠٣
  أد /١٢٢٨
قضاء المنية  - الطابق االرضي- بناية محمد محمود علم الدين- ١١٨٤ العقار رقم - حي عين البيضا- المنية: مركزها
  الضنية
  : أهدافها
 جمع ابناء العائلة في الوطن والمهجر واإلهتمام بأمورهم االجتماعية .١

 تقديم الخدمات والمساعدات اإلنسانية واإلجتماعية والقيام بالمشاريع اإلنمائية والخيرية لخدمة المنطقة والوطن .٢

 ه خير المجتمع والوطن والعائلةترسيخ الروح الوطنية وتوحيد الكلمة بين أبناء العائلة لما في .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مصطفى عادل علم - احمد عبد القادر علم الدين-غسان مصطفى علم الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جمال -  احمد محمد علم الدين- مصطفى عزالدين علم الدين- بالل مصطفى علم الدين- علي مصطفى علم الدين- الدين
   رياض عبد الكريم درويش علم الدين-  حمد محمد عبد الحميد علم الدين- فخر الدين علم الدين

   غسان مصطفى علم الدينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٢٩بر رقم  علم وخ-"جمعية إنماء الجبل" جمعية باسم -١٣
   قضاء المتن- الطابق الرابع-  سنتر الباشا- شارع جون كينيدي-  جسر الباشا-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 إنماء المنطقة بالصرف الصحي وما شابه: إنمائية .١

 التشجيع على التشجير والمحافظة عليها:  بيئية .٢

 تشجيع المزارعين وتطوير الزراعة وتصريف المنتج: زراعية .٣

 إنشاء مكتبة ودورات ثقافية ومدرسة شبه مجانية: افية وإجتماعيةثق .٤

  انشاء مستوصف خيري .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  مد خليفه ملك محمد مح- رامي شوقي متى- كميل شوقي متى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ملك محمد محمد خليفهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٣٠ علم وخبر رقم -"نساء في المتاعب" جمعية باسم -٢٣
   قضاء المتن- الطابق الرابع- سنتر الباشا- شارع جون كينيدي- جسر الباشا-١٥٧٣ العقار رقم -سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة العائالت المحتاجة .١

 إنشاء مستوصف خيري .٢

  إنشاء مدرسة شبه مجانية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 ماتيلدا -  كاتيا يوسف الصغير- منى محمود غالييني-ملك محمد محمد خليفه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غازي عابد

   ملك محمد محمد خليفهةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٣٢ علم وخبر رقم -"جمعية غدي األمين" جمعية باسم -٣٣
   قضاء صور- ملك محمد أمين وسناء الغريب-  حي خلة بو حيدر-برج الشمالي: مركزها
  : أهدافها
 نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع اطفاالً وشباباً .١

 ...الطفال من بيئة تربوية اجتماعية من خالل انشطة ترفيهية فنية، اجتماعية، تربوية، زراعية، بيئيةتمكين ا .٢

  ذات مستوى متطور وعالي إنشاء معاهد مهنية وفنية .٣

 انشاء مركز تعليم وتأهيل وعالج لذوي الحاجات الخاصة .٤

 إقامة دورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات لمرحلتي الروضة واالبتدائي .٥

 إنشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية .٦

رفع مستوى الطفل تربوياً وإجتماعياً واإلرتقاء به الى مستويات افضل عبر تأسيس دور حضانة وروضات  .٧
 ومرحلة ابتدائية وأساسية

 إنشاء مركز توجيهي لالمهات حول كيفية التواصل التربوي والنفسي مع أطفالهم وكيفية توجيههم لبناء شخصيتهم .٨

 وأمة برامج ومشاريع الجمعية مع جمعيات وهيئات محلية ودوليةالسعي لت .٩

 إنشاء مركز صحي لرعاية االطفال والشباب والمسنين .١٠

 إنشاء مركز مسائي لمشروع الدعم المدرسي .١١

 إنشاء مركز لتأهيل الطالب الدخول المرحلة الجامعية .١٢

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
 رنده محمد بشير - احمد عادل البردان-  امين سليم علي-سناء ابراهيم الغريب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  بزي
   سناء ابراهيم الغريبةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  د أ/١٢٣٣ علم وخبر رقم -"رواد التنمية لبنان" جمعية باسم -٤٣
   الطوابق العلوية الثالثة-٨ العقار رقم - منطقة القبة العقارية-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
  والثقافة واألنشطة اإلجتماعية في لبنانتأمين وتطوير التعليم والدراسة .١

  صةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخت
   اسمهان حبيب زين- امل علي غندور-هال أنطوان فرنجية: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  هال أنطوان فرنجيةة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٢٣٤ علم وخبر رقم -"رابطة آل مخزومي" جمعية باسم -٥٣
 ملك شركة إدار المستقبل العقارية - بناية مرج الزهور -٨ القسم رقم -٦٥١ العقار رقم - حي دونا ماريا-بيروت: مركزها

  .م.م.ش
  : أهدافها

  :يكون للجمعية األهداف التالية
توثيق عرى الصداقة واألخوة بين اعضاء العائلة وإجراء التعارف بين أفراد العائلة وفروعها وجمع شملهم وتوثيق  .١

روح التعاون والتعاضد فيما بينهم وبحث كل الروابط والصالت بين أفرادها في لبنان وبالد اإلغتراب وبث 
 الشؤون العائدة لخير أفراد العائلة

 العمل على تنمية وتقوية المستوى اإلجتماعي ألفراد العائلة على كافة األصعدة .٢

 المساهمة في تطوير النشاط الثقافي والتربوي وإقامة الندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية والعلمية .٣

  أفراد العائلة نحو التحصيل العلمي في كافة الميادينمتابعة وتوجيه .٤

 القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أفراد العائلة .٥

 التعاون مع المؤسسات الخيرية واإلنمائية المحلية والدولية .٦

  لمراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ا
محمد مصطفى سلطاني . د  - اللواء المتقاعد عمر احمد فياض سلطاني مخزومي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   لينه مصطفى سلطاني مخزومي-حسن محمد مخزومي.  د- عماد مصطفى سلطاني مخزومي-مخزومي

  ض سلطاني مخزومي اللواء المتقاعد عمر احمد فياالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٣٦ علم وخبر رقم -"الحركة البيئية اللبنانية" جمعية باسم -٦٣
   الطابق األرضي- ملك زياد جوزف شاهين-١٨ العقار رقم - شارع الرئيس شارل الحلو-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
 المحافظة على اإلرث الطبيعي والتراث الثقافي والعمل على إحيائهما .١

 ..الهيئات والجمعيات والنوادي والقطاع الخاص التي تهتم بالبيئة، وتعمل للمحافظة عليهاالتنسيق بين  .٢

 المشاركة في رسم السياسات البيئية الوطنية في لبنان .٣

  نشر الثقافة البيئة والتوعية حولها في إطار التنمية المستدامة .٤

  عية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المر
 نلي -  الين يوسف طوق- جانين ماري فكتور صوما. د-زينب محمد مقلد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - بول شفيق ابي راشد- سليم كاظم خليفه-  فضل اهللا احمد حسونه- عفت رشيد ادريس- نظام علي بو خزام-ادوار اسطفان
  محمد الفليطياحمد  -عيرانيبولين  الياس 

   سليم كاظم خليفهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -"EIF-Francophones  Echanges Internationaux التبادل الدولي الفرنكوفوني، " جمعية باسم -٧٣
  أد /١٢٣٨علم وخبر رقم 

   جبيل قضاء- ملك منى ميشال ضاهر-١٢٩ العقار رقم - الطريق العام- غرفين: مركزها
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  : أهدافها
 هدف الجمعية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة وإقامة النشاطات الثقافية الترفيهية لهم .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 انطوان - جوزيف انطون ابو نهرا- ميا عارف نعمه-نطونيوس ادوار نونفادي ا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 خليل ابراهيم - منى ميشال ضاهر-  مالك خليل ابو طانوس- يوسف بطرس الحكيم-  جاندرك يوسف شالله-نصري مسره
  شلفون

   منى ميشال ضاهرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٣٩وخبر رقم  علم -"١٠٠٢جمعية قاديشا " جمعية باسم -٨٣
   ملك وهيب احمد ططر-٤ القسم رقم - ٢١٣٩ العقار رقم - منطقة الرميل العقارية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
هدف الجمعية التكافل والتعاون على األعمال الخيرية الحميدة والسهر على تقديم الخدمات الثقافية والتنموية والبيئية  .١

  للمجتمع

  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ
 سيمون نخله -  مصباح سهيل مقدم-  غسان جورج زياده-ناصر محمد فهد المالطي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوزف الياس مطر- ربيز
  

   سيمون نخله ربيزالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٤٠ علم وخبر رقم -"المركز اللبناني للتنمية الفكرية واإلجتماعية" جمعية باسم -٣٩
   قضاء بعبدا-  الطابق الثالث- ملك فواز- تقاطع بئر العبد- مقابل البنك الفرنسي- شارع الرويس- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 الرعاية الثقافية واالجتماعية .١

 التواصل الحضاري والفكري .٢

 الدراسات وتوزيعهاإعداد  .٣

 تنظيم الندوات والمؤتمرات الثقافية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 احمد -حسام حسين حيدر.  د-محمد حسن عواد.  د-الشيخ حسين محمد كوراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليمان جواد بيضون-  ابراهيم احمد صقر- هدى قاسم ابو صالح-يد غزاليحم
   احمد حميد غزاليالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٥٦ علم وخبر رقم -"تجمع اهل المحبة" جمعية باسم -٠٤
  ء المتن قضا- ملك كورين قبالن االشقر-١٤ القسم رقم -٢٨٤ العقار رقم - الشارع العام-ضبيه: مركزها
  : أهدافها
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  اجتماعية، صحية، تقافية، انمائية
الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام بكافة  تهدف الجمعية

  :مائية ال سيماشؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية واإلن
تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمخيمات الصيفية للشباب والمعارض الفنية  .١

 والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع االجتماعي

صيرة ومتوسطة األجل لتحقيق هذه قدورات مكافحة األمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة  .٢
 األهداف

مكافحة عمل األطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل االطفال وتدريب االطفال  .٣
 Program on the(على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة

elimination of child labour( 

هتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها واإلهتمام باآلثار والعمل على الحفاظ عليها واإلهتمام اإل .٤
 بالمرافىء السياحية على اختالف انواعهاأيضاً 

التطبيب أو المداواة وال سيما لألمراض المزمنة أو ذات الكلفة  وأتقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز  .٥
 إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت -  أو االستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبيةمرتفعة،ال

 توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم

إنشاء مدارس اكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواعه ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني  .٦
تقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر فاعلة وال

 ومفيدة في المجتمع

اإلهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خالل تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات  .٧
ختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير الزراعية ودراسة الطرق االيلة الى اإلستفادة من م

 ع المنتوجات الزراعية والحيوانيةيشغال الزراعية والمساهمة في تسويق اإلنتاج الزراعي وتصنمكننة األ

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

تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي  .٩
 ،والثقافي وال سيما لأليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود وإلكمال دراستهم الجامعية والتخصصية

ميع المجاالت االجتماعية واإلنمائية والثقافية القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختالف أنواعها وفي ج
 .والتربوية والصحية

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

الوسائل على تحقيق هذه األهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم 
 والمثقف المؤمن باهللا والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه

ي اللبنانية القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع االراض .١١
 والعمل مع األجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي لإلنماء المتوازن

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 مايا عزيز - الن االشقر وليد قب- هيام جوزاف حبيش-جوسلين قبالن االشقر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 سامي - كورين قبالن االشقر- وسيم نمر سليمان- انطوان ميشال جبر-  شنتال داود شالال- بوليا نجيب العيسي-مهنا

   خليل ابراهيم االشقر-رج الياس شالالو ج- روال روبير واكد- فريد الياس فارس- ماري يوسف االسمر-عبداهللا شالال
   هيام جوزاف حبيشةيالمحام :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Space  Commonلتبادل المعرفة وبناء التوافق، -مبادرة المساحة المشتركة" جمعية باسم -١٤

Consensus Building& for Shared Knowledge -Initiative"- أد / علم وخبر رقم  
  ابق الثاني الط- بناية اسييكورازيوني جنيرالي- ساحة النجمة- وسط المدينة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
اطالق دينامية للحوارات مبنية على المعرفة المتبادلة في سبيل التوصل الى مفاهيم مشتركة حول المسائل  .١

 االصالحية المختلفة، وإيجاد مساحات تشكل شبكات آمان لتعزيز التعاون والتضامن بين مختلف الفئات اإلجتماعية

 القيم الوطنية المشتركة التي تساعد في تطوير المجتمع والدولةإيجاد بيئة مؤاتية للعمل على المصالح و .٢

العمل على تسهيل الحوارات وتنظيمها بين صانعي السياسات العامة من مستشارين حكوميين وبرلمانيين وممثلي  .٣
  وغيرهم من المعنييناالحزاب وفعاليات المجتمع المدني وخبراء تقنيين ومثقفين وأكاديميين

 .والدولي قيق هذه األهداف في لبنان، كما على الصعيدين اإلقليميوهي تعمل على تح

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
ار صدقي  نز-مكرم الياس عويس.  د-خليل حسين جباره.  د-كرم طنوس كرم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي حسين شاهين-صاغيه
   كرم طنوس كرمكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٦٦ علم وخبر رقم -"Needنيد، " جمعية باسم -٢٤
  ٥٢٠٣/٣٤ العقار رقم -منطقة المزرعة العقارية - شارع اسكندر عمون- بدارو- بيروت:مركزها
  : أهدافها
ما منهم المصابين بمرض التالسيميا وإجراء اللقاءات الضرورية إلرشاد مساعدة االطفال المرضى مادياً ال سي .١

  وإسعاف المستفيدين من تلك المساعدات عملياً وعلمياً

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   جندارك بطرس عبده- هال جورج شاشاتي- يت جورج التركيجورج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جندارك بطرس عبدهةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٦٧ علم وخبر رقم -"ينابيع العطاء" جمعية باسم -٣٤
   قضاء عكار- الطابق االول- ملك السيد اسعد عمر الضناوي- المحوطة- مشمش: مركزها
  : أهدافها
 خيرية .١

 إنمائية .٢
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 جتماعيةإ .٣

 بيئية .٤

 ثقافية .٥

 ترفيهية .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبير علي - انصاف علي كساب- عطاء يوسف بركات-بدريه اسعد الضناوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نجالء محمود فتفت-الضناوي

  بدريه اسعد الضناوينسة آلا: ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  

• 3�� -  �� ٢٠١٢,+� -��ز �� �* وا�4
  

« :  للجمعية المسماة٣/٨/٢٠٠٤أد، تاريخ /٧١ لبيان العلم والخبر رقم ١١٤٢ تعديل رقم -١
 »الميدان

أد /٧١ة على بيان العلم والخبر رقم الحائز »الميدان« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعي
   ٣/٨/٢٠٠٤تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

تهدف الجمعية الى القيام بكل أعمال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية والصحية والثقافية والتربوية والبيئية واإلنمائية 
  :وهي تقوم على سبيل المثال ال الحصر باألعمال اآلتية

 فعال الخيرية لألفراد والجماعات دون أي تمييز من أي نوع كاناأل .١

أعمال المساعدة واإلرشاد والتوجيه اإلجتماعية ورعاية األيتام ومن هم بحكمهم واإلهتمام باألشخاص ذوي  .٢
 االحتياجات الخاصة

  التدريبيةوإعداد الحلقات) Workshops(تعميم الثقافة الصحية واإلجتماعية والمدنية وتنظيم ورش العمل .٣

والسينمائية والسعي لرفع مستوى اإلهتمام العام بها وإنشاء فنية افية والتربوية والمعلوماتية والالقيام بالنشاطات الثق .٤
 وإحياء وتنظيم المهرجانات الفنيةالمراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية 

  منتجيها أو لمصلحة رض وتسويق إنتاجها لمصلحة وإقامة المعاإنشاء مراكز اإلعداد والتدريب المهنيين والمشاغل .٥
 مشاريع أو أعمال خيرية

رفع مستوى اإلهتمام بالبيئة ومكافحة األعمال واألسباب المؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو اإلضرار بها وحماية  .٦
 الطبيعة والحياة فيها

ة واإلنمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره القيام بكل األعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والصحية والبيئي .٧
 تحديداً في ما سبق من هذه المادة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
الصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية وهي تقوم مال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية وجمعية الى القيام بكل أعتهدف ال

  :ألعمال اآلتيةاعلى سبيل المثال ال الحصر ب
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 أعمال المساعدة واإلرشاد والتوجيه اإلجتماعية ورعاية األيتام ومن هم بحكمهم .١

 تعميم الثقافة الصحية واإلجتماعية والمدنية .٢

إلهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى ا .٣
 والفنية وإحياء وتنظيم المهرجانات الفنية

حة إنشاء مراكز اإلعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لمصلحة منتجيها أو لمصل .٤
 مشاريع أو أعمال خيرية

 األعمال واألسباب المؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو اإلضرار بها وحماية رفع مستوى اإلهتمام بالبيئة ومكافحة .٥
 الطبيعة والحياة فيها

القيام بكل األعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والصحية والبيئية واإلنمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره  .٦
  تحديداً في ما سبق من هذه المادة 

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

 للجمعية ٢٧/٨/٢٠٠٩أد، تاريخ /١٣٦٨ لبيان العلم والخبر رقم ١١٥٦ تعديل رقم -٢
 »مركز األبحاث والتنمية العربية«: المسماة

، الحائزة على بيان العلم »األبحاث والتنمية العربيةمركز « المسماة ةالجمعي أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٢٧/٨/٢٠٠٩أد تاريخ /١٣٦٨والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الرابع- بناية بالزا- شارع المقدسي- الحمرا-بيروت:  هاركزم

   قضاء بعبدا-ق الخامس الطاب- مكتب المحامي أمين متيرك- بناية فرحات- طريق صيدا القديمة-الشياح: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١٠/١/٢٠١٢أد، تاريخ /٣٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٢٠٤ تعديل رقم -٣
 »نور القلوب الخيرية«

الحائزة على بيان العلم والخبر  »نور القلوب الخيرية« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٠/١/٢٠١٢ تاريخ ٣٣رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء الشوف- ملك محمد مصطفى المزوق-١١ القسم رقم -١٥١١ العقار رقم -الناعمة: هامركز

   ملك محمد هاشم ادعيس-١٤٣٩ العقار رقم -  شارع مار الياس- كركول الدروز-  وطى المصيطبة- بيروت: بدالً من
  

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

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

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

lb.org.crtda@info   
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  )األخطاء تحصل بعض األحيانن إ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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


