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     ٢٠١٣آب /١١٨العدد 


	 ه�ا ا���د  
  


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

  

 المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية   في 

  عالمياً بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية١٣٥لبنان في المرتبة  •

  لالجئين آالف نازح من سورية في لبنان بحسب المفوضية االممية٧٠٣ •

  صندوق تأمين ضد البطالةإلنشاء  من أثينارئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي يدعو •

 ٢٠١٣الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية تعلن نتائج تقرير مقياس الفساد للعام  •

 ٤ مبادرات شبابية جديدة ضمن يوروميد ٧االتحاد األوروبي يدعم  •

 ي الدرزي ومستشفي الجبل وراشيا بروتوكول تعاون صحي بين المجلس المذهب •

  

 التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
 

  وزارة البيئة تطلق دليل المواطن البيئي •

   جامعات ٤اتفاقية تعاون علمي بين وزارة الزراعة و •

 بروتوكول تعاون بين بلديات جنوبية ونظريتها الفرنسية حول التنمية المستدامة •

 لديات صور وجمعية احتضان االعمالومذكرة تفاهم بين اتحاد ب...  •

  وزارة الصناعة تسلم الحرفيين مفاتيح معرض دائم للمنتوجات  •
  

 في التربية والشباب

 مساعدة الشبابل استثمارات لتنشيط االقتصاد الرقمي و٣تطلق " بيريتك" •

  مدرسة رسمية في عكار١٣مذكرة تفاهم مع سفارة سويسرا لتأهيل  •



 2 

  الجامعة االنطونية لخدمة الطالبواخرى بين بنك بيروت و...  •

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

 مساعدات أجنبية مختلفة لجهات رسمية وأهلية •

  مساعدات اجتماعية إنمائية أهلية لجهات محلية •

  مساعدات أميركية لثالثة أطراف مدنية ورسمية •

  البترون قرى في منطقة٤مساعدة إنمائية من مؤسسة الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 

 �%& ��  ٢٠١٣ *��ز"�) و'

 ٢٠١٣تأسيس جمعيات جديدة شهر تموز  •

 ٢٠١٣ تموز تعديل للعلم والخبر شهر •

  
 


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

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

  مشاركة المرأة في الحياة السياسية عالمياً بالنسبة ل١٣٥لبنان في المرتبة  •
النظم االنتخابية ومشاركة "حول نظم مشروع مساعدة االنتخابات اللبنانية، التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي، ورشة عمل 

 ممثال بالعميد الياس الخوري، ، مروان شربل، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف االعمال،"المرأة
 ومدير مكتب برنامج األمم المتحدة االنمائي في لبنان لوكا ، انجيلينا ايخهورست،مشاركة رئيسة بعثة االتحاد األوروبيبو

  . ريندا، وحضور فاعليات سياسية واجتماعية وهيئات مدنية داعمة ومرشحات لالنتخابات النيابية المقبلة
 تسليط الضوء على الخطوات التي يمكن الخارجية البريطانية، الىهدفت تلك الورشة الممولة من االتحاد االوروبي ووزارة 

 في التصنيف العالمي ١٣٥ المرتبة ٢٠٠٩في العام  للمرأة، الفتة الى ان لبنان احتل مشاركة السياسيةالاعتمادها لتحسين 
) ٢٠١٣في  في المئة ٦،٢٤ابل مق ( تقدمن بترشيحاتهن فقط في المئة١،٧بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، اذ ان 

  . ثلن في البرلمانن النساء تم في المئة م٣،١و
 نساء لعضوية المجلس النيابي، ٤ في لبنان لم تسفر، اال عن انتخاب ٢٠٠٩انتخابات وفي هذا السياق، اشار ريندا، الى ان 

مشاركة المرأة وتراجع تمثيلها في قلة "، معتبرا ان  من مجموع اعضاء المجلس %٣،١ال تتعدى جداً وهي نسبة متدنية 
  .تضمن اي تدابير خاصة من أجل تعزيز مشاركة المرأة أو دعمهايال لذي  في لبنان اقانون االنتخاباتالبرلمان سببه 

 على شيء،  هذاان دل وتم هذه السنة ترشح عدد ال بأس به من النساء لالنتخابات النيابية، ": قائالً الخوريعلّقمن جهته، 
اوال على تزايد الوعي لدى المرأة اللبنانية في ضرورة امتالك المبادرة والتخلي عن االنكفاء او االكتفاء بالبقاء في ظل فيدل 

  ".رجل يهيمن على قرارها، ويدل ثانيا على رغبتها في تقديم الخيار االفضل للوطن وللمجتمع
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 ٤١شهادات التخرج على  ووزعت ،"صوات النساءمناصرات ال"تنفيذ مشروع " سمارت سنتر"وفي االطار نفسه، اختتمت 
انطلق في تشرين الثاني من  والجدير ذكره ان هذا المشروع .ن على ادارة الحمالت االنتخابية للمقاعد النيابية/شخصا تدربوا

 وجرى تنفيذه لسفارة األميركية في بيروت،ل التابع أشهر، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة ٩العام الماضي واستمر لفترة 
 كيفية إدارة حمالت  على تدريب المشروع، شملت المرحلة األولى من.الجنوب، جبل لبنان والشمال: في ثالث محافظات

، شكل مؤتمر وطني تم خالله التعريف على أهمية دور مدراء الحمالت وأهم  اخذت المرحلة الثانيةانتخابية ناجحة، فيما
 فتضمنت مناظرات  اما المرحلة الثالثة، . بها لدعم المرشحة لوصولها الى صنع القرارعيجب التمتالصفات والمهارات التي 

  .سياسية عامة حول دور النساء في السياسة ومواقع صنع القرار
  

   آالف نازح من سورية في لبنان بحسب المفوضية االممية لالجئين٧٠٣ •
بنان، ان عدد النازحين السوريين الى لبنان بلغ ما يزيد عن من اعلنت المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين في ل

ات على مختلف /موزعين)  آالف شخص بانتظار التسجيل١١٠ ألف شخص مسجل و٥٩٢اكثر من ( آالف شخص، ٧٠٣
نوب وج)  ألف١١٥(، بيروت وجبل لبنان ) ألف٢٠١(والبقاع )  ألف١٩٨(شمال لبنان : المناطق اللبنانية، على الشكل التالي

 ألف طفل من اصل ٣٠٠ات الى لبنان تجاوز /واوضحت المفوضية ان اعداد االطفال السوريين النازحين).  ألف٧٧(لبنان 
 طفل سوري في ٢٠٠كما الحظ التقرير ان اكثر من . مليون طفل سوري مسجلين كنازحين في البلدان المحيطة بسوريا

  .  عاما١١ًلبنان هم دون الـ 
بريطانيا : مساعدات الدولية المتعلقة بملف النازحين التي حصل عليها لبنان، فهي تتوزع على الشكل التالياما فيما يتعلق بال

 ألف ٢٥٠ مليون و٢٠(واالمارات العربية المتحدة )  مليون دوالر٢١,٥(، الحكومة االسترالية ) مليون دوالر اميركي٧٥(
  ). دوالر اميركي

 تهدف الى ،مذكرة تفاهم" الهالل االحمر العراقي"عت وزارة الصحة العامة وجمعية وفي اطار تقديم المساعدات ايضاً، وق
ات باالمراض المزمنة والمساعدة في تعزيز قدرات المراكز /ات المصابين/ات السوريين/توفير الخدمات الطبية للنازحين

التفاق تبلغ مليون دوالر اميركي لتغطية الصحية التي تقدم تلك الخدمات، علما ان قيمة المساعدة التي ستقدم بموجب هذا ا
  . ثمن االدوية والمستلزمات الطبية االخرى واالجور والنفقات المختلفة

  

  صندوق تأمين ضد البطالةإلنشاء  من أثينارئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي يدعو •
لعمومية الثامنة للمجالس االقتصادية رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، روجيه نسناس، خالل اجتماعات الجمعية ادعا 

واالجتماعية الفرنكوفونية، التي عقدت في العاصمة اليونانية اثينا، بحضور رؤساء المجالس االقتصادية واالجتماعية 
 في البلدان التي لم تؤمنه حتى اآلن، موضحاً ان المسألة ليست مسألة" التأمين ضد البطالة"انشاء صندوق الى الفرنكوفونية، 

 لالتفاق على سياسة  ايضاًدعا نسناسكما . موارد، بل توزيع عادل للموارد المتوفرة، من اجل صون التضامن المجتمعي
اذا "مؤاتية لخلق فرص العمل، والوقوف بحزم ضد أولئك الذين يخوفون دوماً من التضخم بدون أي اعتبار آخر، مضيفاً انه 

طالب نسناس بتحديد هدف قد و".  تبقى البطالة اسوأ اجتماعياً واضراً اقتصادياًكان علينا االختيار بين التضخم والبطالة،
 في المئة على األقل من السكان الذين في ٦٠مقبول للعمالة، مشيراً الى ان الوضع األمثل يكون في أن تشكل القوى العاملة 

ضبط العالقات التجارية، وتعزيز دور مشدداً على ضرورة تحسين مناخ االستثمار، و، ) سنة٦٤-١٥أي بين (سن العمل 
  . اللغة الفرنسية في نقل الثقافة
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  ٢٠١٣الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية تعلن نتائج تقرير مقياس الفساد للعام  •
 ات/من اللبنانيين% ٨٤" الى ان الذي لفت، ٢٠١٣عرضت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية نتائج تقرير مقياس الفساد للعام 

 ان المصالح الخاصة غالبا ما تطغى على سير اعمال ن/صرحوان /منهم% ٨٩ مطرد، وزايدرأوا ان مستوى الفساد في ت
بدفع الرشوة بمنزلة هدية % ١٩ الى دفع الرشاوى لتسريع انجاز المعامالت، ون/ لجؤان/انهم% ٤٩الحكومة، في حين اقر 

 الوحيدةن الرشوة ألنها الطريقة /ادفعو% ١٦فر، في مقابل  الحصول على خدمة بثمن اوغرضب% ١٦او عربون شكر، و
 على استعداد ات/من اللبنانيين% ٥٨، فقد اعلنت الجمعية عن ان  الفسادوفيما يتعلق باالبالغ عن". للحصول على الخدمة

 لن تؤدي الى ن/، اذ يرون ان شكواهمها السكوت عنن/يفضلون% ٦٥ لها مقابل ن/للتبليغ عن قضايا الفساد التي يتعرضون
  .ات/معاقبة الفاسدين

العمل على تطبيق ) ١:  بضرورة اتخاذ سلسلة خطوات منها، ابو سمرا رئيسة الجمعية، ندى عبد الساتروفي الختام، اوصت
قواعد الحكم الصالح في جميع المؤسسات العامة عن طريق اعتماد النزاهة والشفافية في اداء االعمال والتجاوب مع اجهزة 

) ٣ اصحاب السلطة والنفوذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ضدتفعيل اجهزة الرقابة الحكومية وتحصينها ) ٢بة المحلية، الرقا
اعتماد وسن ) ٤إلقامة العدل واحقاق الحق، وعدم تسييس القضاء والعمل على استقالليته ونزاهته كأولوية لمكافحة الفساد 

 ،)UNCAC( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ٩لعامة بما يتوافق مع المادة االدارة المالية اب  جديدة تتعلقمعايير
العمل على اقرار ) ٥وتطبيق مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من اجل تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية، 

  علىات/لذي من شأنه ان يشجع المواطنينقانون حماية ضحايا الفساد وشهوده وقانون الحق في الوصول الى المعلومات ا
تشجيع ) ٦ العام والخاص وحماية المبلّغين من اي اذى معنوي وجسدي، ين المخالفات التي تحصل في القطاعناالبالغ ع
 ن/ النزهاء واالكفاء إليصالهمات/ على المشاركة بكثافة في التصويت في صناديق االقتراع الختيار المرشحينات/المواطنين

 . مراكز القرار من اجل احداث التغيير المطلوبالى

  

  ٤ مبادرات شبابية جديدة ضمن يوروميد ٧االتحاد األوروبي يدعم  •
  تنفيذ فيصل كرامي،وزير الشباب والرياضةو ، السفيرة أنجلينا أيخهورست،أطلقت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
  مشاريع بموجب برنامج اقتراحاتالستدراج بموجب دعوة هاتم اختيار ،سبع مبادرات شبابية للمنطقة اليورومتوسطية

 الهبات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني والجدير ذكره ان.  ألف يورو١٦٤بموازنة إجمالية مقدارها و ٤يوروميد للشباب 
 المنطقة اليورومتوسطية من  إقامة الشراكات والشبكات بين الشباب فيبموجب ذلك البرنامج ستذهب لدعموالسلطات المحلية 

أما الجهات المستفيدة من الهبات .  ما بين الثقافات وتشجيع المواطنة الفاعلةبادل المعرفيخالل أنشطة تهدف إلى تعزيز الت
 جامعة الروح القدس الكسليك، بلدية زغرتا، بلدية سبعل، الجمعية المسيحية للشابات، نادي الشبيبة ، مؤسسة مخزومي:فهي

  .ي، واتحاد بلديات الهرملالرياض
 ٥ تبلغ موازنة مرحلته الرابعة ، لالتحاد األوروبي تابع برنامج إقليمي هويوروميد للشبابتجدر االشارة الى ان برنامج 

تحفيز وتشجيع التفاهم بين الشباب في المنطقة اليورومتوسطية،   ويهدف إلى،غطي ثمانية بلدان متوسطيةوي ،ماليين يورو
    . الفئةتلكواألحكام المسبقة، تعزيز المواطنة الفاعلة في أوساط الشباب، وتعزيز حس التضامن لدى كير النمطي التفمكافحة 

  : يرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي لمزيد من المعلومات
Program-Youth-EuroMed-About/net.euromedyouth://http   
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  لدرزي ومستشفي الجبل وراشيا بروتوكول تعاون صحي بين المجلس المذهبي ا •
، بحضور حشد من في قرنايل تعاون مع مستشفى الجبللل  بروتوكوالً،وقعت اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي

  . توفير فرص االستشفاء لشريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدودبهدف ذلك الشخصيات، و
 بين سلسلة عقود تقوم اللجنة  منالتعاون هو، الى ان هذا  غادة جنبالط،رئيسة اللجنة االجتماعيةوبالمناسبة، اشارت 

 أي غير ات/ ضمن برنامج االستشفاء الذي يتوجه لألشخاص غير المضمونين المختلفةاالجتماعية بتوقيعها مع المستشفيات
 الدخول ابرازها بمجرد ن/هم تمكن بطاقة صحيةن/ما يهمنا أن نصل بأبناء الطائفة ليصبح لديهم"، مؤكدة أن ات/الموظفين

   ".إلى المستشفى
وفي هذا االطار، قامت اللجنة االجتماعية ايضاً بتوقيع عقد تعاون مع مستشفى راشيا الحكومي يقضي بمساعدة المرضى 

 . ات صحياً من خالل تسديد اللجنة لفروقات وزارة الصحة العامة/غير المضمونين

  

  ةالتنمية المحلية الزراعية والبيئفي 
  

  وزارة البيئة تطلق دليل المواطن البيئي •
 ، بدعوة من وزارة البيئة وبحضور وزير البيئة في حكومة تصريف االعمال، نجيب ميقاتي،أطلق رئيس الحكومة المستقيل

الذي يحتوي على كل ما يتعلق بوزارة البيئة، من معامالت  ،" البيئيدليل المواطن"  وحشد من الشخصيات،،ناظم الخوري
  من مبدأ الشفافية،ات حول وزارة البيئة وعملها، انطالقا/ينيهدف هذا الدليل االرشادي الى توعية المواطن. يكلية للوزارةوه

ن مع الوزارة من /ن على كل ما يلزم لتسهيل معامالتهم/ إطالعهمن طريقات ع/ الى تسهيل معامالت المواطنينوصوالً
  .  اليهاقدومدون الحاجة لل

 ٢٠١٢عرض الخوري لعدد من مشاريع القوانين التي تمكنت الوزارة من اقرارها في مجلس الوزراء في العام وبالمناسبة، 
،  انشاء النيابة العامة البيئية، المحميات الطبيعية، االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، حماية نوعية الهواء:والتي تعنى بـ

 في ان وزارته اصدرت: "واضاف الخوري قائالً. س النيابي لدرسها وإقرارها الى المجل احيلتالمشاريعتلك  مشيراً الى ان
المجلس الوطني للبيئة، تقييم االثر البيئي، : تتعلق بما يلي ، أربعة مشاريع مراسيم تطبيقية لقانون حماية البيئة٢٠١٢آذار 

  ."التقييم البيئي االستراتيجي وااللتزام البيئي للمنشآت
  

   جامعات ٤ي بين وزارة الزراعة واتفاقية تعاون علم •
الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس الكسليك، الجامعة :  جامعات هي٤وقعت وزارة الزراعة مع 

 تفعيل العمل  اتفاقية تعاون لزيادة التواصل وربط كليات الزراعة التابعة لتلك الجامعات بالوزارة،،األميركية في بيروت
  . وتدريب طالب أقسام الهندسة الزراعية والطب البيطري،اني وخصوصا اإلرشاد الزراعيالميد

من المهم التأكيد بأن التدريب الزراعي المشترك ما بين : " كلمة قال فيها، لويس لحود،لقى مدير عام الزراعةوبالمناسبة، أ
اره التطبيقي هو عملية تبادل على خطّين متوازيين وزارة الزراعة وكليات الزراعة الذي نحن اليوم بصدد التوقيع على اط

   :ومتكاملين
 على مصالحها ن/ وتوزيعهمات/ المتدربين والطالبات تقوم بموجبه وزارة الزراعة باستقبال الطالب، الخط األول-

مؤسساتي  فرصة االطالع والتدرب على منهجيات العمل الن/ بحيث تكون لهمن/ومديرياتها بما يتناسب مع اختصاصاتهم
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 ن/لهماالتفاقية تتيح س، كما ها وتبادلهاتوضيب ،ها وتصنيع السلع الزراعيةالرسمي والقوانين الوطنية التي ترعى مراقبة انتاج
  .ن/ والتجار وتكوين صورة واقعية عن أوضاعهمات/ والمصنعينات/ والمنتجينات/امكانية االحتكاك المباشر مع المزارعين

مسؤولية كليات الزراعة في ايصال نتائج األبحاث الى ب ، يتمثليقل أهمية عن الخط األول الخط الثاني والذي ال -
 من ن/نشرات فنية، كي يتمكنوااصدار  ورش عمل أو من خالل تنظيم والكوادر المتخصصة في الوزارة ات/المهندسين

  ."ثة ومواكبة للتطور اليومي ووضع سياسات زراعية حدين/ واالستفادة منها في عملهمن/تحديث معلوماتهم
  

  بروتوكول تعاون بين بلديات جنوبية ونظريتها الفرنسية حول التنمية المستدامة •
 كوت -  آلب - مجلس منطقة بروفانسمعالالمركزي وقعت بلديات تقع في اربعة اقضية من جنوب لبنان برتوكوالً للتعاون 

  البروتوكولذلكات في الريف المنسق والشريك الوطني ل ومع جمعية إنماء القدر،في الجنوب الفرنسي ) (PACA –دازور 
تدريب الكوادر المنتخبة في البلديات، وتنفيذ بعض في  العديد من برامج التعاون والذي تم بموجبه تنفيذ، ٢٠٠٢ منذ عام العام

جل اعداد خطة التنمية وقد عقد في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، اللقاء االول من ا.  االنمائية المحلية االخرىالمشاريع
 الفرنسية، والذي  كوت دازور-  آلب -بروفانسالمستدامة لقضاء صور ضمن المخطط االستراتيجي الممول من مقاطعة 

 يسعى الى تحقيق العديد من ،والجدير ذكره ان هذا المشروع الجديد. ٢٠٢٠ حتى ٢٠١٠سينفذ على مراحل متعددة تمتد من 
ك يجمع البلديات، وضع مخطط شامل تكاملي لقضاء صور يعتمد الالمركزية، معالجة خلق رابط مشتر: االهداف منها

، التقليص من كلفة )زراعي، انتاجي، استثماري، سياحي(النفايات الصلبة، التعاون في مجال تطوير االقتصاد المحلي 
استخدامات الشواطئ للسياحة، حل مشاكل الكهرباء على البلديات باالعتماد على أنظمة انارة اقتصادية، االستثمار المرشد في 

التفاوت في االفادة من مياه الشفة، االفادة من مياه االمطار والسيول الموسمية وتفعيل النشاطات ذات طابع االنصهاري 
  . والتكامل المجتمعي ضمن القرى

  

  ومذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات صور وجمعية احتضان االعمال...  •
حضور رئيس االتحاد بر وجمعية احتضان االعمال في مبنى االتحاد في مدينة صور مذكرة تفاهم، وقع اتحاد بلديات صو

 وحشد عدد من اعضاء الغرفة،وعبد المحسن الحسيني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب محمد صالح، 
  . من المسؤولين

عزز من ثقة المواطن واصحاب المشاريع ت هذه المشاريع، الشراكة مع االتحاد في مثل" ان وبالمناسبة، اعتبر صالح
المصلحة االنمائية، وخدمة قضاء صور، تتطلب استراتيجية منفتحة، وقد ترجمت بتنفيذ مشاريع تنمية "ان ، مضيفاً "الصغيرة

 في ان  صالحأملد قو ".اقتصادية مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الهيئات االقتصادية
 التعاون خطوة جديدة في مسيرة االنماء االقتصادي لقضاء صور من خالل تقديم خدمات التدريب والتأهيل  ذلكيسجل

اخيراً بموجب اتفاقيات تعقدها الغرفة لتسهيل تصدير منتجاتهم الى الخارج، ووألصحاب المشاريع على يد خبراء مختصين، 
الى افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة صور، بهدف تسهيل انجاز صالح سعي الغرفة  اكد كما. تنظيم معارض متخصصة

  .، وتنفيذ البرامج االنمائية والتدريبية من خالل مركز االبداع وتطوير االعمالات/المعامالت االدارية للمنتسبين
  

  وزارة الصناعة تسلم الحرفيين مفاتيح معرض دائم للمنتوجات  •
التي المجهزة في مبنى الوزارة،  القاعة  النقابة بموجبهاللبنانيين تسلم  مع نقابة الحرفيين،اق تعاون اتف، الصناعةوزارة توقع

 التأهيلية واألساسية  في تمويل جزء من األعمال"مصرف لبنان"و) يونيدو ("األمم المتحدة للتنمية الصناعة منظمة"ساهمت 
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 والسياح االجانب، وسيتيح ات/المعرض ابوابه يومياً امام اللبنانيينيفتح . ات/تخصص معرضا دائما ألعمال الحرفيينو ،فيها
  وصاحبات اليدوية والحرفية وكذلك االمر الصحابن/ واعمالهمن/عرض منتجاتهمامكانية  ات/المجال امام جميع الحرفيين

 يقامومي السبت واالحد معرضاً  في عطلة االسبوع اي يتقوم النقابة من خالل ذلك االتفاق بتنظيمسكما . الصناعات الصغيرة
  .على الرصيف المحاذي للوزارة

  

  التربية والشبابفي 
  

 مساعدة الشبابل استثمارات لتنشيط االقتصاد الرقمي و٣تطلق " بيريتك" •
خالل مؤتمر صحافي،   استثمارات جديدة٣ عن مارون شماس، ،"بيريتك ديجيتال بارك"رئيس مجلس ادارة مجموعة اعلن 

تضاف إلى المجموعة، برعاية وحضور وزيري االقتصاد والتجارة نقوال نحاس، واالتصاالت نقوال صحناوي، عقد في مقر 
 الذي تم في بناء مقر ، فضال عن االستثمار استثمارا١٥ً  االجمالي ليصبح عددها السابقةمجموع إستثمارات المجموعة

  .  ماليين دوالر٥ بيريتك والذي ناهزت قيمته
مساعدة الشباب في انشاء على  تنشيط االقتصاد الرقمي و التذكير باهداف بيرتيك التي تعمل على شماسدوبالمناسبة، اعا

 أهمية عمل الهيئة في مواكبة رواد العمل الرقمي بدءا بالفكرة، حتى ، مشدداً علىالمشاريع االبتكارية القابلة لالستمرارية
  .  شركة ناشطةتتبلور في شكل

 يقدر معدل البطالة في اذ كلمته خالل المؤتمر الى ان النمو في لبنان لم يخلق فرص عمل كافية، من جهته، أشار نحاس في
واضاف نحاس أن .  الشباب والعمال حاملي الشهادات وأصحاب المهاراتخصوصاً في اوساط في المئة، ١١ ـلبنان ب

 أن نظام التعليم في لبنان وذلك علىة المنخفضة، الوظائف القليلة التي يتم خلقها يتركز معظمها في القطاعات ذات اإلنتاجي
ات ذوي المهارات العالية، كما أفاد أن الوزارة منحت أهمية خاصة للملكية الفكرية، /يقوم بتوليد عدد كبير من الخريجين

  أي شخص أن يسجل عالمتهنتيجة لذلك اصبح بامكان متوفرة للمرة االولى في لبنان، و E-service   أصبحت خدمةف
 . وجدالتجارية اينما 

   

   مدرسة رسمية في عكار١٣مذكرة تفاهم مع سفارة سويسرا لتأهيل  •
 مذكرة تفاهم تتعلق بإعادة ، وسفيرة سويسرا لدى لبنان روث فلينت، حسان ديابدكتور ال،وقع وزير التربية والتعليم العالي

 ، النش والرطوبةتلبنانيين وسوريين، تعاني مشكال تستقبل تالمذة ، في عكار تقعتأهيل مباني ثالث عشرة مدرسة رسمية
 الوزير واشار .وتفتقر إلى الخزانات النظيفة والمياه الصالحة للشرب وإلى الحمامات والمغاسل وشروط النظافة الالزمة

ل لغسلو أن األشغال سوف تشمل معالجة النش في السقوف وتأمين شبكات وتجهيزات المياه للشرب الىبالمناسبة  دياب
 إصالح األبواب والنوافذ ،لمياه الشرب  تركيب فالتر، إصالح أو تجديد الحمامات،لحمامات، إصالح شبكات الكهرباءلو

  .تدعو الحاجة لتسيير المدرسة  وتأمين تجهيزات لغرف الصفوف وحيث،وطرش الجدران
  

  واخرى بين بنك بيروت والجامعة االنطونية لخدمة الطالب...  •
مذكرة تفاهم شاملة تغطي كافة أوجه التعامل االنطونية على لس إدارة بنك بيروت ورئيس الجامعة  رئيس مج كل منوقع

، حيث يقدم البنك بموجبها باقة تسهيالت الى كامل اسرة الجامعة من اساتذة وطالب وخريجيين وموظفين، على ان المصرفي
 ID Accessبطاقة وعم برامج التطوير الجامعي،  يعود جزء كبير من مردودها لدAffinity Cardتضم بطاقة ائتمانية 



 8 

Card،ًينفرد بنك بيروت بتقديمها في لبنان وتؤهل حاملها دخول حرم  هي عبارة عن بطاقة هوية جامعية متطورة تكنولوجيا 
يزا الجامعة ومختلف إداراتها وأقسامها، باإلضافة إلى كونها في الوقت نفسه بطاقة مصرفية بامتياز مرخصة من شركة ف

 .العالمية، تتيح لحاملها عند فتح حساب جار في بنك بيروت استعمالها كبطاقة سحب ودفع مصرفي محليا وحول العالم
، أجهزة صراف آلي  خصوصاًطالبهاو، يضع بنك بيروت في متناول أسرة الجامعة األنطونية باالضافة الى ما ذكر انفاً

  .  الجامعية بواسطتهن/دفع أقساطهمومن سحب نقدي وغيره، العمليات الروتينية ن القيام ب/متطورة تخولهم
الجامعة : تجدر االشارة الى ان بنك بيروت وقع اتفاقيات مماثلة مع خمس من ابرز الجامعات اللبنانية حتى اليوم، وهي

ة االميركية للعلوم  الكسليك، جامعة سيدة اللويزة، جامعة القديس يوسف والجامع–اللبنانية االميركية، جامعة القديس يوسف 
  . والتكنولوجيا

  

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

  مساعدات أجنبية مختلفة لجهات رسمية وأهلية •
ترميم سوق الخان االثري في البلدة مع ادخال تعديالت في محاله التجارية، :  البنك الدولي وبنك الموارد لبلدية حاصبيا-

  ل اقامة جدران دعم وتشجير وانارة، اضافة الى حفر بئر ارتوازية في محلة سوق الخانتجميل المدخل الغربي من خال
  انشاء عيادة لطب االسنان في بلدة حلبا:  الحكومة اليابانية لجمعية انماء الشمال في حلبا-
 ٨٠للري الزراعي بقيمة دعم مشروع : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدة فنيدق في عكار" عيش لبنان" مبادرة -

  ألف دوالر اميركي وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية
توسيع شبكة الري القائمة في البلدة : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدة دار الواسعة في البقاع" عيش لبنان" مبادرة -

  وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية 
 يورو لتلبية احتياجات اطفال ٢٠٠٠:  لجمعية مار منصور دي بولLion Club de Billere a Pau en France  جمعية-

  في الحضانة التابعة للجمعية والتي تقع في االشرفية
  

  مساعدات اجتماعية إنمائية أهلية لجهات محلية •
لفيزيائي في بيت الراحة التابع للجمعية في تجهيز مركز مار يوسف للعالج ا:  نادي روتاري البترون لجمعية مار منصور-

  البترون وتقديم جهازي تسخين مياه يعمالن على الطاقة الشمسية واستبدال المصاعد الكهربائية وتجهيزها
غابة اصدقاء وارز لبنان القائمة "تشجير غابة جديدة بإسم :  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة اصدقاء غابة االرز-
، على ان تتكفل لجنة اصدقاء غابة ٢ م٣٠٠٠٠تشمل عرابة ألف ارزة مجموعة على مساحة تصل الى " لى مبدأ العرابةع

  االرز ري وصيانة وتسييج الغابة الجديدة لمدة تسع سنوات
  يةتجهيز الفرقة الموسيقية التابعة للكشافة باآلآلت الموسيق:  شركة بيبسيكو لكشاف التربية الوطنية في بيروت-
تجهيزات كهربائية والكترونية تشمل :  مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لمركز الرحمة لخدمة المجتمع في صيدا-

اجهزة تبريد، واجهزة حاسوب ومستلزماتها وشاشات عرض كهربائية والكترونية وتلفزيونية، آالت تصوير وعرض ديجيتال 
  واجهزة صوت 

   منزالً تقع في تلك البلدات١٥ترميم : لكواشرة والنورا والدبابيةلبلدات ا" عكارنا" جمعية -
   ألف دوالر لتشييد مبنى الهندسة المدنية٢٥٠ ماليين و٤:  رجل االعمال اللبناني رياض خليل رزق لجامعة البلمند-
  



 9 

  مساعدات أميركية لثالثة أطراف مدنية ورسمية •
  لدفاعي االميركي في لبنان تضم تجهيزات خاصة بالمستشفيات الميدانية  مستوعبات من مكتب التعاون ا٨:  الجيش اللبناني-
وذلك " انصار التنمية المحلية"دعم مالي من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمشروع :  جمعية الحداثة في بلدة برقايل-

ايا المجتمعية التي تحسن من نوعية لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي، وتفعيل الحراك الشبابي لمناصرة القض
  الخدمات العامة في قرى قضاء عكار

 Mercyدعم مالي من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية بالشراكة مع منظمة :  ال فساد– الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية -

Corps ة مشارك–شراكة الشباب في البلديات لتطوير الحكم المحلي "  لتنفيذ مشروع بعنوان  "  
  

   قرى في منطقة البترون٤مساعدة إنمائية من مؤسسة الوليد بن طالل لـ  •
   مولدات كهربائية لقرى تنورين التحتا، وطى حوب، وادي تنورين وتنورين الفوقا ٥ تقديم -
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   لمطرانية الروم الكاثوليك والواقع في جديدة مرجعيون تأهيل المركز االجتماعي للشبيبة التابع:  االسبانية-
تعزيز المكتبة التابعة للمدرسة العاملية االبتدائية في بلدة العباسية من خالل تقديم كتب وفيدوهات قصيرة تتعلق :  الكورية-

  بحضارة كوريا وشاشة الكترونية ونظام صوت واجهزة اضاءة
   االرتوازية الواقعة في بلدة البياض قضاء صورمولد كهربائي لتسير البئر:  التركية-
ة من قرى وبلدات شرق صور وذلك منذ مشاركتها في اليونيفيل قبل / ألف مواطن٦٠القيام بالمعاينة الطبية لـ :  الكورية-

  ست سنوات  
  

 �%& �� ٢٠١٣ *��ز      "�) و'
  

  أد /١١٥٠ علم وخبر رقم -"سوا ضد المخدرات" جمعية باسم -١
   قضاء بعلبك- ملك مصطفى العطار-٣٣٦ العقار رقم -  شارع السويدية- شعت: امركزه
  : أهدافها

 مكافحة المخدرات واإلدمانالمساهمة في  .١

 المساهمة في القيام بحمالت توعية في المدارس والجامعات .٢

 المساهمة في مساعدة المدمنين في التأهيل والتخلص من واإلدمان .٣

 الدولة ومساعدتها في الحد من هذه اآلفةالمساهمة في التعاون مع أجهزة  .٤

 المساهمة في توعية الجيل الجديد على مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها .٥

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

 مروى مصطفى - زينب حيدر شكر- خوال يوسف الرفاعي- طاراحمد مصطفى الع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  العطار

  احمد مصطفى العطارالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١١٨٠ علم وخبر رقم -" أغيوس-جمعية القديس أغابيوس" جمعية باسم -٢
   قضاء المتن- الرابع الطابق- ملك ريمون نعوس-١٥ القسم رقم -٤٤٨ العقار رقم - حارة البالنة-عوكر: مركزها
  : أهدافها

 :هي جمعية مسيحية مشرقية تهدف الى

  إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنينالمساهمة في .١

  المساهمة في تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة األصعدة .٢

  وتأمين الرعاية واإلهتمام للمحتاجينالمساهمة في السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة اإلنسانية بكافة وجوهها، .٣

 المساهمة في إرشاد االزواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم .٤

 المساهمة في نشر الفكر الروحي واإلنساني ضمن إطار الفكر المسيحي والتوعية المسكونية .٥

والمنشورات الرعائية لنشر الفكر اإلنساني المساهمة في استخدام كافة الوسائل وال سيما اإلعالمية منها كما  .٦
 والروحي

 إنسانية وروحيةات ورياضات روحية وحلقات دراسية المساهمة في تنظيم لقاءات ونشاط .٧

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية لتحقيق أهداف الجمعية .٨

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

 شارل -ني ريشار الياس مصاب-نظير سليم حاوي - الخوري ريمون اميل نعوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 كريم نبيل - جوزيف جورج سماره- الرا الياس شهوان- جان كمال فرح- زياد نقوال غانم-  الياس شديد حنا-نخله بدران

   جميل نجيب شاهين-لوف كارول حنا مخ-عبداهللا
   جميل نجيب شاهينمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٩٣ علم وخبر رقم -" الوطنية للثقافة والتطويرجمعيةال" جمعية باسم -٣
   قضاء زحلة- ملك خالد محمد غميص- A  بلوك-١٥ القسم رقم -٥٧٧ العقار رقم -شتورا: مركزها
  : أهدافها
 ية الجامعة بين أفراد المجتمعنشر التوعية الوطن .١

 وتطوير القدرات الثقافية عند جميع عناصر المجتمع ومن مختلف األعمارتنمية  .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
فدوى نور الدين .  د-نشئت نور الدين الخطيب.  د-مامهيفاء سليمان األي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   لميا احمد القادري- لمياء توفيق دله-الخطيب
  هيفاء سليمان األيمام كتورةدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢١٣ علم وخبر رقم -" فرح الدامور" جمعية باسم -٤
 - الطابق االول-A البلوك - ٩ القسم رقم -١٦٠٤عقار رقم  ال- ملك الياس حبيب العمار- حي الجديدة-الدامور: مركزها

  قضاء الشوف
  :أهدافها
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تصبوا هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمع الداموري وإنمائه في سبيل تأمين انخراط اهاليها ولتحقيق 
  :هذه الغاية تسعى الجمعية الى تحقيق األهداف التالية

أهالي الدامور وجوارها على االنخراط والتفاعل واالندماج في منطقتهم التي تعاني من المساهمة في مساعدة  .١
عقبات وضعف وإحباط في النشاطات االنمائية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية وخصوصاً القرى والبلدات 

 التي عانت من التهجير

ا، ومواكبة الحرفيين واصحاب المشاريع االقتصادية المساهمة في تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمه .٢
 والثقافية واإلجتماعية بهدف تأمين انخراطهم وثباتهم في هذه المناطق

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

  اإلنسانالمساهمة في العمل على نشر المبادىء الديمقراطية وحقوق .٤

 المساهمة في تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق .٥

المساهمة في تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشكل عام، أو من خالل تنفيذ مشاريع معينة ولفترة  .٦
 محدودة

  االحتياجات الخاصة والمعوزينالمساهمة في مساعدة ذوي .٧

 شاطات االجتماعية والثقافية والبيئية والشعبيةالمساهمة في اقامة الن .٨

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

 مرالن الياس - مازن يوسف غريب- عون نجيب طانيوس - الياس حبيب العمار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 مازن - راني الياس الهاشم- جهاد ميشال فاضل- جيهان جورج أسعد-  مروان عزيز المتني-فريد زهران الياس -عقل

  غازي الغريب
  الياس حبيب العمار السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢١٥ علم وخبر رقم -"تنكمل سوا" جمعية باسم -٥
  عكار قضاء - دير مار ضوميط-٣١٠١ العقار رقم -  القبيات:مركزها
  : أهدافها
لجميع االعضاء المنتسبين من خالل المساهمة في المحاضرات والندوات والدورات وتعميم الفائدة  رفع المستوى .١

 لجميع المشاركين

 التعاون مع أي جهة كفيلة لتحقيق أهداف الجمعية دون التأثر بأي ضغط أو ترغيب .٢

 ع السليمالتركيز على دور األسرة لما له من أهمية في بناء المجتم .٣

  القانوندعم حقوق اإلنسان وتعزيز مبدأ مفهوم الحريات وسيادة .٤

المساهمة في نشر التوعية الصحية باإلستفادة القصوى من المعلومات واإلكتشافات ونشرها بين أوساط المجتمع  .٥
 المحلي

 إقامة حلقات وندوات في المناسبات الدينية .٦

 الصيفية لرفع المستوى الثقافي واللغوي للمشاركينالمساهمة في إقامة دورات لغوية اثناء العطلة  .٧

المساهمة في القيام بحمالت توعية بيئية اما عبر توزيع المنشورات البيئية أو عبر ندوات للحصول على بيئة  .٨
 افضل والسعي الحثيث مع وزارة الزراعة لتشجير المساحات القاحلة

 ترسيخ مفهوم الوطنية واإلنتماء المؤسساتي .٩
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 ة المسجونين على مختلف إنتماءاتهم وجنسيتهم مادياً ومعنوياً وعلى كافة األصعدةدعم ومساعد .١٠

 دعم المنكوبين والمهجرين من ويالت الحروب .١١

 تعلم بعد التخرج لمنع هجرة األدمغة الى الخارجعمل للمالمطالبة بفرص  .١٢

لجنسي والتعاون مع وزارة  العمالة المبكرة ومن التعرض للتحرش االمساهمة في المطالبة بحماية األطفال من .١٣
 الشؤون اإلجتماعية والتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية بشأن ذلك

مال وفق االحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل م مختلف النشاطات واألعولتحقيق األهداف المحددة أعاله، للجمعية تنظي
هات الرسمية واإلدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات  مع مختلف الجالمساهمة في إنشاء روابط:  ال الحصرتعدادال

المجتمع المدني األخرى، والجمعيات المماثلة والتعاون والتنسيق معها ووضع الدراسات المختلفة والعمل على تنفيذها، 
 ورش العمل+عالم ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق األهداف المنشودة مع التركيز على األبحاث والتوعية واإل

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

 رضا بيار - رين شربل معربس-نا فيرونيكا جورج ح- وليد سركيس سمعان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مصطفى محمد وحيد البستاني- منال جوزاف طعمي- ميشال حنا حنا- برناديت جورج هالل-ياس وهبيل جان ا-عارالش

  مصطفى محمد وحيد البستانيمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Associated Society of Heating  لبنان، -جمعية خبراء التدفئة والتبريد" جمعية باسم -٦

)Lebanon-.E.A.R.H.S.A(Lebanon -ditioning Expertsnco-Refrigerating and Air"- 
  أد /١٢١٦علم وخبر رقم 

   الطابق األرضي- بناية طراد- شارع علم الدين-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تدريب وتحسين األوضاع المهنية لخبراء التدفئة والتبريد في لبنان .١

 تشجيع ودعم التعاون بين أعضاء الجمعية والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة .٢

 لى كل ما من شأنه تحقيق مصلحة خبراء التدفئة والتبريد في لبنانالعمل ع .٣

 التشجيع والعمل على ترشيد إستخدام الطاقة .٤

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

 صالح محمد - ايلي فواد فواد فدعوس-ايوبيا محمود  ما-محمد رياض الشيخ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -ميشال داود الحايك.  د- محمد حيدر الطسه-  رياض جرجس اصاف- رلى فايز وهيه- الياس موسى الياس برادعي- الزين

   نهاد اسماعيل بوداني- ناجي فيكتور بشور- ماريو يعقوب قزي- زكي محي الدين الزعتري-سهى محمد مسقاوي
  محمد رياض الشيخالسيد :  تجاه الحكومةممثل الجمعية

  

  أد /١٢١٧ علم وخبر رقم -"Tajatharتجذر، " جمعية باسم -٧
    ملك قبالن انطوان يمبن-٣١ القسم رقم -٣٨ العقار رقم -  شارع شارل مالك- االشرفية-بيروت:مركزها
 : أهدافها

 ، والمساواة وتكافؤ الفرصترويج مفاهيم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية والحرية والتعددية .١

 تحصين المواطن اللبناني وتوفير ظروف أفضل له وتعزيز حضوره المسؤول في الدولة .٢
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 بلورة مفاهيم مسؤولية المواطن تجاه دولته وإيجاد نقاط التالقي التي تجمع اللبنانيين .٣

 بكافة الطرق والمتاحة، والنشاطات وذلك عبر القيام بكافة النشاطات التي تخدم هذه األهداف مثل القيام بحمالت توعية
 وحلقات الحوار والمحاضرات في المدارس والجامعات والمجتمعات األهلية وغيرها

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

 سمير -  غريس كميل بو مرعب حرب-  بطرس يوسف حرب- ينقبالن انطوان يم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج فؤاد الدروبي-عطاهللا قسطنطين

  غريس كميل بو مرعب حربة محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢١٨ علم وخبر رقم -"أبناء اللقلوق" جمعية باسم -٨
   بناية غالييني-٤٣٥٦/٧ العقار رقم -  شارع النور-طرابلس: مركزها

  : دافهاأه
تهدف الجمعية الى ترسيخ أواصر الترابط العائلي بين ابناء اللقلوق عبر لقاءات مستمرة والمشاركة في األفراح  .١

 واألتراح

واالنتماء اليها وذلك عبر تعريفهم بتاريخ وجغرفية اللقلوق تهدف الجمعية الى ربط شباب اللقلوق بمنطقتهم  .٢
 وأهميتها  

 النزاعات التي تنشب بين بعض أفراد اللقلوقتهدف الجمعية الى إصالح وحل  .٣

 تهدف الجمعية الى المحافظة على اللقلوق كإرث ثقافي وبيئي فريد من نوعه في المنطقة المتوسطية .٤

 تهدف الجمعية الى توعية أهالي اللقلوق على خطورة بيع األراضي وأهمية األرض بالنسبة إلبن اللقلوق .٥

دية في المنطقة عبر إقامة مشاريع زراعية أو سياحية تعود بالنفع على أبناء تسعى الجمعية الى إيجاد بيئة إقتصا .٦
 اللقلوق

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - حماده راضي قاسم- فياض حسن مرعي- عمر اكرم خضر-حاتم نايف شحاده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ماجد اخمد مرعي- طالب نايف شحاده- اسعد علي حماده- غازي محمد عبيان- مالك خضر السليم
  مالك خضر السليمالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

   أد/١٢١٩ علم وخبر رقم -)"Social Way(سوشيل واي، " جمعية باسم -٩
 - مجمع طرابلس- شارع رشيد كرامي- ٥٢ القسم ٣٨١عقار رقم - المنطقة العقارية بساتين طرابلس-طرابلس: مركزها

  الطابق الثالث
  : أهدافها
 إجتماعية وإنسانية .١

  ثقافية، صحية، فنية وبيئية .٢
  المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 

 بسام أديب -  جان جرجي الخوري-  غايال بسام الخوري-وفاء جميل صاغيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   أميره نبيل الدايه- الخوري
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  وفاء جميل صاغيهالسيدة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٢٦ علم وخبر رقم -" لجنة عالية لإلغاثة" جمعية باسم -١٠
   الطابق األول- ملك اكرم حسين شهيب- ٥٩٤ العقار رقم - شارع عين العدس-عاليه: مركزها
  :أهدافها
 العمل على تأمين المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية للمحتاجين .١

 العمل على بناء قدرات الشباب والنساء من الفئات المهمشة في مختلف المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية .٢

 لتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً ودولياًإقامة عالقات ا .٣

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

 سرمد سليمان بو -  منى يوسف عقل- فداء مروان الفقيه-سلمى ابراهيم الجردي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 نبيل ابراهيم -  حمد فواد شميط- نديم فارس شهيب- سميره يوسف نجم- وسام معروف الدنف-  يوسف سليم عبيد-شمعون

   الين ميشال ابي شاهين- منير شفيق عزالدين رضوان- مها نوفل الذيب- الحداد
  سرمد سليمان بو شمعون السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Islamic  Markaz Asseraj forمركز السراج للبحوث والدراسات اإلسالمية، " جمعية باسم -١١

research and Studies"- أد /١٢٢٨ علم وخبر رقم  
   الطابق السادس- بناية ستار سنتر- شارع المزرعة-  منطقة بربور-بيروت: مركزها
  : أهدافها

جتماعي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي ثقافي تربوي إ
  :والمؤسسات واإلدارات والهيئات في لبنان، وتسعى الى تحقيق األهداف التالية

 المساهمة في إجراء األبحاث والدراسات بمنهج بحثي علمي أكاديمي، لتوعية وإرشاد المجتمع األهلي .١

خدمة الدين، والمساهمة في نشر المعلومة الدينية الصحيحة، من دون إفراط العمل على مواكبة التطورالتقني في  .٢
 أو تفريط، بأسلوب سهل مبسط على اإلفهام

تعزيز دور الفرد في المجتمع عبر المساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالعلوم  .٣
 الدينية والتربوية والثقافية واإلجتماعية

  المسيحي في سبيل نشر السلم األهلي في المجتمع اللبناني-طوير وسائل وأساليب الحوار اإلسالميالمساهمة في ت .٤

 المساهمة في إقامة دورات مجانية متخصصة لتعليم اللغة العربية، والخط العربي .٥

 )توزع مجاناً(صدار سلسلة كتب دينية، ثقافية، تربوية المساهمة في إ .٦

 ي المراحل كافة، والمساعدة في شراء الكتب المدرسية والقرطاسية الالزمةالمساهمة في دفع أقساط الطلبة ف .٧

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

 -ناء اسماعيل ناشد س- الشيخ محمد عمر بدر الدين-خالد محمد محرم. الشيخ د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    فرح محمد منيمنه- ريان احمد الزعتري- ريما عبد اللطيف زين

   خالد محمد محرمالدكتور الشيخ: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٢٣٩ علم وخبر رقم -"حبة دواء" جمعية باسم -٢١
   قضاء الشوف-٣٨٩ العقار رقم -الدبية: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المرضى مجاناً .١

 أمين الدواء مجاناًت .٢

 تأمين إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية لجميع المرضى مجاناً في مراكز معتمدة .٣

 إجراء المعاينات الطبية مجاناً .٤

 تأمين كافة المستلزمات الطبية بالتعاون مع مؤسسات أخرى .٥

 القيام بالحمالت الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة .٦

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

محمد .  د-عماد ماهر الزهيري.  د- ريتشارد الياس داغر-شادي سالم البستاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شانتال جورج داغر- مارون نعمه نعمه-المعتصم يموت

  شادي سالم البستانيمحامي لا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"ACD-Arab Center for Developmentالمركز العربي للتنمية، " جمعية باسم -٣١
  أد /١٢٤٠وخبر رقم 

 - ملك شانتال جورج سركيس زوجة جان حنا-١٧ القسم رقم -٢٩٥٥ العقار رقم - شارع النزهة-عين سعادة: مركزها
   قضاء المتن- الطابق الرابع

  : أهدافها
 : هو جمعية ال تبغي الربح تهدف للعمل في المجاالت التالية»العربي العربي للتنمية«إن المركز

عمل على تعزيز التنمية المحلية والتنمية الديمقراطية والعمل على تطوير مشاريع وتشريعات حكم القانون، ال .١
 الشفافية، مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان

 الحوار وتجنب وحل النزاعاتالعمل على تطوير ثقافة السالم و .٢

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

 نادين الياس - جان جوزيف حنا- شنتال جورج سركيس-سعيد احمد الصناديقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لي طانيوس القاعي اي-خليل حسين جباره.  د-سابا

    سعيد احمد الصناديقيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٤١ علم وخبر رقم -"اللبنانية الكندية في الشمالجمعية ال" جمعية باسم -٤١
   الطابق السابع- بناية المنتزه- شارع عزمي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
برامج المشتركة بين لبنان وكندا بما يحقق التنمية البشرية واإلستقرار تسعى الجمعية الى تشجيع االستثمار وإقامة ال .١

 اإلجتماعي ويحقق الصداقة بين البلدين والشعبين اللبناني والكندي
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تعزيز المعرفة بالقيم الكندية والمساهمة في إحداث تواصل ثقافي وإجتماعي بين أبناء البلدين وشرائحما االجتماعية  .٢
 ة والتربوية والفنية والسياحيةواإلقتصادية والثقافي

المساهمة في إدارة برامج المنح والدعم اإلجتماعي واإلنساني والعمل على توزيع المساعدات والهبات المقدمة من  .٣
 يصالها الى المستحقين في لبنانإ  سبلكندا ومجتمعها االهلي ومؤسساتها اإلنسانية وتأمين

 والمؤتمرات وافتتاح المؤسسات اإلنسانية والتربوية والثقافية بغية العمل على اصدار النشرات وتنظيم ورش العمل .٤
 تحقيق اهداف الجمعية

 تعزيز اسس الصداقة والعالقة اإلنسانية بين البلدين الصديقين بما يدعم الخطط والمشاريع االنمائية .٥

  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 
 - زياد احمد كمالي- هند محمد غمراوي- ريم طارق زياده-عامر احمد الكمالي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سامر محمد شحيطه- ايمان عصام درنيقه-فرنشيسكو رويدو الخيرفرنشيسكا ماريا 

  زياد احمد كماليالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٤٧ علم وخبر رقم -" يةانسنجمعية أركان اإل"ة باسم  جمعي-٥١
   الطابق الخامس- ملك نزيه عبد الرحمن الطبال- A/٩/ القسم - ٣٤٢٢ العقار رقم - أبي سمراء-طرابلس: مركزها
  :أهدافها
 إقامة مشاريع خيريةالمساهمة في  .١

 المساهمة في إقامة نشاطات اجتماعية .٢

 ة وتنمويةقامة مشاريع بيئيالمساهمة في إ .٣

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

 - ريما محمد طارق منقاره- عبد الرزاق غازي الشيخ-رامي عبد الوهاب الحسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اسامه مصطفى حبوشي- كن فاطمة أشرف ي- نزيه محمد عبد الرحمن الطبال

   نزيه محمد عبد الرحمن الطبالالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٤٨ علم وخبر رقم -"Frame -فرايم" جمعية باسم -٦١
 الطابق - ملك طالل احمد يحفوفي- ١٩ القسم رقم - ١٤٧٧ العقار رقم - طريق صيدا القديم- المصيطبة-بيروت: مركزها

  الرابع
  : أهدافها

 المساهمة في تنظيم مهرجانات سينمائية دورية في بيروت أو مناطق أخرى في لبنان .١

  والفوتوغرافيا في بيروت أو مناطق اخرى في لبنانالمساهمة في تنظيم ماراتون بيروت للتصوير .٢

 المساهمة في تقديم الدعم التقني للفنانين والمخرجين السينمائيين سواء كانوا هواة أم محترفين .٣

 مة في تسويق ونشر ثقافة صنع ومشاهدة األفالمالمساه .٤

المساهمة في تنظيم وتسهيل وتقديم جلسات تدريبية وجلسات نقاشية وندوات عن مواضيع تتعلق بصناعة  .٥
 االفالم وتقنياتها

 المساهنة في نشر ثقافة المواطنية .٦
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  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 هادي غسان - سناء سعد ابراهيم-  مهيار طالل يحفوفي-علي حسين السيد علي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    مارون عبدو صفير- القسعماني

  علي حسين السيد عليالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٩١٢ علم وخبر رقم -"Lamsaلمسه، " جمعية باسم -٧١
 - ملك مكرزل وعساف-Pine Ridge - بناية حاموش-٨ شارع رقم - ٥ القسم رقم -٥٢٦٣ العقار رقم -بيت مري: مركزها

  قضاء المتن
  : أهدافها
العمل على تخطيه من خالل تقديم العالج الطبي والنفسي وتهدف الجمعية الى معالجة آفة اإلدمان مهما كان نوعها  .١

 الجة من اإلنخراط في المجتمع بعد المعوتمكين المدمنين

 المساهمة في زيادة الوعي العام تجاه كافة انواع االدمان .٢

 الحث على الوقاية والتوعية من آفة اإلدمان ونتائجه على االشخاص بكافة فئاتهم العمرية .٣

 ستقبال ومعالجة كافة المدمنين ال سيما المدمنين منهم على المخدراتالالمساهمة في إنشاء مراكز  .٤

مساهمة في اعتماد افضل الطرق الحديثة المتاحة لتنشأة ومعالجة المدمنين كل ذلك من خالل أي وسيلة إعالنية او ال .٥
ندوات او ابحاث ومن خالل تنظيم الندوات والدراسات والتدريب وورش العمل أو بأي وسيلة أخرى تسمح الوصول 

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

 ميشال شارل - وديع جان نجا-زينا خليل منصور عساف.  د-رانيه جورج افرام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شربل سمعان باتور-الحلبي

  زينا خليل منصور عساف كتورةدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"Galactic Goodness Organizationمنظمة غالكتك غودنس، "ة باسم  جمعي-٨١
  أد /١٢٥٠رقم 

   قضاء بعبدا- الطابق السادس-١٦٢٠الشياح العقار رقم : مركزها
  : أهدافها
 العمل على نشر المحبة والطبية والفرح بين الناس وإحياء المناسبات الهامة .١

اليومية ورفع التقديمات اإلجتماعية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية العمل من أجل المجتمع وتحسين الحياة  .٢
 :والتربوية والزراعية وذلك من خالل

  االنسانالمساهمة في تنظيم وإقامة الندوات والنشاطات والمعارض والمهرجانات وتعميم ثقافة السالم وحقوق -

قامة دورات للطبخ والكمبيوتر واالشغال اليدوية وما الى المساهمة في انشاء نوادي اجتماعية وترفيهية وثقافية وإ -
 هناك من مواضيع ثقافية وإجتماعية وأخرى

المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات والمستوصفات وتأمين الطبابة لدعم وتحسين المستوى الثقافي  -
 والوعي الصحي لدى المجتمع
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لمنتوجات الزراعية ووضع العقوبات في حال اإلخالل بالتوعية أو المساهمة في إنشاء مزارع تعنى بتقديم اجود ا -
 االستهتار بحياة أو صحة الفرد

 القيام بأبحاث ودراسات علمية او إجتماعية هادفة الى تحسين نوعية الحياة الفردية -

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

   لبنى حسين حيدر-  مايا حسين حيدر-ديما هاني الحركه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لبنى حسين حيدر ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٥٩ علم وخبر رقم -"اإلرتقاء بالعطاء" جمعية باسم -٩١
   قضاء عكار-لك احمد مصطفى الحصني م-٣٤٦ العقار رقم - الشارع العام- الفتونه-ببنين: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تنمية قدرات األفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجاالت االجتماعية، البيئية، التنموية،  .١

 الخدماتية، الصحية، التربوية والثقافية

 تفعيل دور الفرد والمؤسسات المساهمة في إنشاء المراكز اإلجتماعية، الصحية، التربوية، وغيرها التي من شأنها .٢
 اإلجتماعية في كافة المستويات

المساهمة في التركيز على المشاريع التربوية واإلجتماعية واإلقتصادية والصحية التي من شأنها النهوض بالمجتمع  .٣
 وتفعيل دوره في كافة المجاالت

 لطبيعية والتنمية المستدامةالمساهمة في التركيز على العالقة المتبادلة بين المحافظة على البيئة ا .٤

المساهمة في التنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الحكومية والغير حكومية والمساهمة في اإلهتمام بالعجزة واأليتام  .٥
واألرامل والمسنين وذوي الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج 

 يهية وتربوية لهمإجتماعية وثقافية وترف

المساهمة والتنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع األهلي في وسائل تطوير القدرات  .٦
والمساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها واإلعتماد على نفسها في كافة المجاالت واإلهتمام 

ت توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر اآلفات اإلجتماعية الناتجة عن بالشباب والمراهقين والقيام بحمالت ونشاطا
 غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات

 للرعاية والمساهمة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات الداعية .٧
مكانيات المناسبة سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو الوعي عند أسرهم وإدماجهم في المجتمع من خالل توفير اإل

 طوعية أو فردية

المساهمة في تشخيص حاالت اإلعاقة وتوفير المراكز وأجهزة وأدوات الفحص واإلختبار الالزمة واإلستفادة من  .٨
والمشاركة في الحياة تطوير اإلمكانيات الطبية والعلمية والنفسية والتربوية في تأهيل المعوقين لتمكينهم من اإلندماج 

 العادية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها واإلعتماد على نفسها في كافة مجاالت الحياة المختلفة  .٩
  حتى تساهم في تطوير وتنمية قدراتها وقدرات مثيالتها في المجتمع

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

 احمد محمد -  هالل محمد الحصني- ناهد محمود المصري-خالدية عثمان اسبر آغا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   روال عزالدين فراشه- الحصني
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  هالل محمد الحصنيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٦٠ علم وخبر رقم -" اإلجتماعيةةللمسؤولي المنظمة العربية" جمعية باسم -٢٠
   ملك ماري روز صائغ جعجع- ٦٣ القسم رقم - ٤٧٥٥ العقار رقم - بدارو-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ي في عمل  المساهمة في رفع مستوى التعاطي مع مفهوم المسؤولية اإلجتماعية وتحويلها الى المستوى اإلسترتيج .١

 البلديات والحكومات العربية والمؤسسات الخاصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

المساهمة في تكريم القيادات من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة الذين قدموا إنجازات ومبادرات في مجال  .٢
 المسؤولية اإلجتماعية

 وتنظيم ندوات ومؤتمرات تهدف الى تنمية العالقات المساهمة في تكريم المؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصلة .٣
 وتبادل المعلومات

المساهمة في إبرام اإلتفاقات مع المنظمات العربية والدولية وكذلك المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز دور  .٤
  دامةالمجتمعات المحلية وال سيما تعزيز دور البلديات والحكومات في تطوير العمل ودعم برامج التنمية المست

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

   بييرو توفيق مكرزل-  لينا جورج دغالوي-غسان توفيق معلوف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بييرو توفيق مكرزلالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٧١ علم وخبر رقم -"آفاق للتنمية اإلجتماعية" باسم  جمعية-١٢
   الطابق التاسع- سنتر الريحاني- ٥٩ القسم رقم -٣٠٩ العقار رقم - كورنيش المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
  التنمية اإلجتماعية .١

 اإلهتمام بالناشئة ومساعدتهم إجتماعياً وتعليمياً وتثقيفياً .٢

 ر المؤتمرات والرحالت واللقاءات والرحالت الترفيهية والنشاطاتتعريف الناشئة بالوطن عب .٣

التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجمعيات الفاعلة بهدف المشاركة في مختلف المناسبات والنشاطات الخيرية،  .٤
  الثقافية وتأمين منح دراسية

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

   هند سميح ياسين- ميسر وليد العيتاني- هبه وليد العيتاني-فاطمة وليد العيتاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فاطمة وليد العيتانيالسيدة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٨١ر رقم  علم وخب-"جمعية ينبوع وعطاء للعمل الخيري" جمعية باسم -٢٢
    قضاء عكار- الطابق الثاني- ملك احمد اسعد العويد-٢٥ العقار رقم - الطريق العام-  الشيخ عياش:مركزها
  : أهدافها
 اإلهتمام بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة .١

 نشر الثقافة عن طريق الدورات العلمية والمحاضرات .٢
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   صحياً، إجتماعياً ونفسياًتقديم المساعدة لمن هم بحاجة ومساعدة األسر الفقيرة .٣
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - بارعه رباح ضاهر- بسمة احمد علوان-  احمد اسعد العويد- مروى محمود العويد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منى علي حسن الزعبي

  احمد اسعد العويدالسيد :  الجمعية تجاه الحكومةممثل
  

  أد /١٢٨٢ علم وخبر رقم -")إرادة(إتحاد رجال األعمال للدعم والتطوير" جمعية باسم -٣٢
   الطابق األول-  ملك خالد محمد حطب-٨٦٠/١٤ العقار رقم - شارع أمين منيمنة- فردان-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية هي
 مة في توظيف خبرات وطاقات رجال األعمال لدعم مجتمعهم وتطويرهالمساه .١

المساهمة في تقديم اإلستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال األعمال والمهن الحرة في مجاالت التجارة  .٢
 زاوجة بين رجال األعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالمموالصناعة والخدمات، وتأمين جسور اإلتصال وال

المساهمة في تحسين مناخات األعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خالل إعداد الدراسات واإلحصاءات والقيام  .٣
بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع 

 المؤسسات والهيئات العامة والخاصة

ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال األعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن المساهمة في إنشاء آلية  .٤
الحرة لتسهيل التفاعل التجاري واالجتماعي ال سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات 

 عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها

 حلية وعالمية تتالقى أهدافها وأهداف الجمعيةالمساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات م .٥

  المساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة األهداف السابقة .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ياسر -  كمال رياض مرزي- حسن عالء الدين البحري-عماد الدين النوامعاصم : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 مغير محمد رضا - حسام الدين عالء الدين البحري- مروان صالح البدوي- محي الدين حسن دوغان-حسين قوتلي

   عبد السميع عبداهللا الشريف- عبداهللا رسول شاهين- سنجابه
   عبداهللا الشريفعبد السميعالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٩١ علم وخبر رقم -"Positive Actجمعية " جمعية باسم -٤٢
   قضاء كسروان- فيال المقدسي-١٥١٦ العقار رقم -الكفور: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة المنكوبين والمحتاجين .١

اريع التي تساهم في إنجاح هذه المساهمة في نشر رسالة العناية والمحافظة على البيئة وكافة النشاطات والمش .٢
 الرسالة

 تربويةوالمساهمة في تنظيم وإنشاء مشاريع التنموية ولقاءات إجتماعية شبابية  .٣
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 المساهمة في القيام بحمالت توعية لبناء مجتمع صالح .٤

  المساهمة في رعاية األطفال واألوالد وذلك من خالل مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياً .٥
  البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق

   الياس طارق المقدسي-  انطوني سليم دريان-رودي رمزي جعفر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الياس طارق المقدسيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٩٢ علم وخبر رقم -"Sawt Foundationت، مؤسسة صو" جمعية باسم -٥٢
   ملك مهيبة سمعان مكنا- ٢١٣٨ العقار رقم - منطقة الرميل العقارية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في التوعية الصحية والمساعدة على كلفة الطبابة وتأمين األدوية والغذاء والمساهمة في إنشاء وإدارة  .١

 الفئات العمريةمؤسسات طبية تعنى بمختلف 

المساهمة في دراسة سوق العمل ومساعدة الشبان والشابات على إيجاد وظائف لهم تتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم  .٢
 العلمية

 مرة لتحسين فرص عمل واألداء الوظيفيتالمساهمة في إقامة دورات تنشئة مس .٣

 المساهمة في تشجيع التعليم وتطوير المهارات .٤

 ي الطالب على تأمين األقساط المدرسية والجامعية األكاديمية والمهنيةالمساهمة في مساعدة أهال .٥

المساهمة في عقد إتفاقيات مع الجهات المعنية والجامعات والمعاهد والمدارس للحصول على حسومات ومنح  .٦
 للطالب

 المساهمة في إقامة وتنظيم مؤتمرات، ندوات، حمالت ومعارض تخدم أهداف الجمعية .٧

 أو إدارة مؤسسات تعليمية وتدريب مهني/ء والمساهمة في إنشا .٨

  اإلمكانياتت النقدية والعينية للمحتاجين حسب المساهمة في تقديم المساعدا .٩
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ماري رين - لورنس شفيق حاصباني-  غسان شفيق حاصباني-حاصبانيايلي شفيق : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندين عادل عبد االحد- سمعان ابو جودة

                                                                                                                 ايلي شفيق حاصبانيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٩٧ علم وخبر رقم -"جمعية قيم الشرق" جمعية باسم -٦٢
   قضاء جبيل- الطابق الرابع-  ملك زخيا-٢٤ القسم رقم - ٣٨٥٨ العقار رقم - نادي عمشيت-عمشيت: مركزها
  : أهدافها
أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك اإلجتماعي، وتفعيل الدمج اإلجتماعي، وبناء القدرات،  .١

 ودعم صمود الريف عن طريق التنمية اإلجتماعية الشاملة والمستدامة، وال تتوخى الربح

ي المشاريع الوطنية التي تهدف الى بناء القدرات االجتماعية عن إن الموضوع االساسي للجمعية هو المشاركة ف .٢
طريق المساهمة في خلق انشطة موردة للدخل، واإلسهام في خلق شبكات األمان اإلجتماعية للفئات المهمشة، ودعم 

حفاظ على الحرف ومنع إندثارها وتشجيع القطاع الحرفي، كما والحفاظ على التراث اللبناني، واالنشطة البيئية وال
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المواقع االثرية والطبيعية، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التوصل والشراكة وعقد وتوقيع االتفاقيات مع وبين 
الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها، وتعنى الجمعية بصورة خاصة بإنشاء 

وضاع اإلجتماعية الخاصة، على أن يتم تأمين إستدامة هذه مراكز متخصصة لكبار السن، ولألطفال ذوي األ
 المشاريع الحيوية من المهرجانات واألنشطة الفنية والسياحية التي تنظمها الجمعية

كما تسعى الجمعية للمساهمة في مجال التنمية في المجاالت كافة، وتشجيع العمل التعاوني والتكاملي بين المؤسسات  .٣
ع المبادرات التنموية لتفعيل المجتمع المدني والوطني في لبنان، وذلك بقيام الشراكة والتعاقد الوطنية القائمة وتشجي

 مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة

  ويمكن للجمعية تملك العقارات واالبنية لتحقيق غاياتها وموضوعها .٤
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن

 سميره جورج -  كرمن جرجي الدكاش- كلود الياس كتورة-ريتا جميل سماحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   دعد علي محمد امين الشواني- فيصل موسى خنشت
   ريتا جميل سماحهالسيدة: حكومةممثل الجمعية تجاه ال

  

  أد /١٣١٠ علم وخبر رقم -"vive love Lebanon، عيش حب لبنان" جمعية باسم -٧٢
 ملك غازي انطوان -Liberty Bldg بناية -١٠ القسم رقم -١٠١٠ العقار رقم - شارع القبيات- الرميل-بيروت: مركزها

  فغالي
  : أهدافها
لشباب في لبنان وجميع انحاء العالم من خالل منصة لتعزيز المبادرات  ا لبنان تهدف لتنظيم وتوحيدعيش حب .١

  اإليجابية اللبنانية وتشجيع التغيير اإليجابي
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 جورج كميل -  يمنى سليم شمشم- ادوار كميل بيطار-باعيعباس خضر الس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اوسكار اليسندرو مارون جزار-بيطار

  عباس خضر السباعيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 ● �%& ��  ٢٠١٣ *��ز* ��0 �� �) وا�/
 

:  للجمعية المسماة٣/١٢/٢٠٠٧أد، تاريخ /٢٧٠ لبيان العلم والخبر رقم ١١٤٨ تعديل رقم -١
  »قدموس) Cadmos( كز دراسة النزاعات وسبل حلهامر«

) Cadmos( مركز دراسة النزاعات وسبل حلها « الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٣/١٢/٢٠٠٧أد تاريخ /٢٧٠الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » قدموس

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
  واإلستشارات في حل النزاعات، والمفاوضات اإلستراتيجيةالدراسات .١

تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات اإلستراتيجة وحل  .٢
 النزاعات
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 تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات اإلستراتيجية .٣

 ية في حل النزاعات والمفوضات اإلستراتيجة والدبلوماسيةإصدار نشرات دورية تثقيفية علم .٤

 نشر قيم المواطنة والتسامح واإلخاء اإلنساني وترسيخ روح المبادرة والمسؤولية .٥

 ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، ومناهضة العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز .٦

 القيام بمشاريع موجهة الى ذوي الحاجات الخاصة على إختالف فئاتهم .٧

 قتصاد التضامنيلقيام بالمشاريع التنموية ذات األثر وخاصة في مجال اإلا .٨

 ختلف المجاالتمالمشاركة في المشاريع التنموية المحلية والوطنية التي من شأنها خدمة المواطن والوطن في  .٩

أجل التعاون تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع اإلتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من  .١٠
 والدعم، وتبادل وفود معها

الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج  .١١
 ومشاريع تنموية مشتركة

   الشراكةنشر مفهوم الشراكة الثالثية بين الجمعيات والهيئات األهلية والقطاعين العام والخاص، والدخول في هذه .١٢
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
 الدرسات واإلستشارات في حل النزاعات والمفاوضات اإلستراتيجة .١

ية والمفاوضات اإلستراتيجة وحل تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية في الدبلوماس .٢
 النزاعات

 تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات االستراتيجية .٣

 إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات والمفاوضات اإلستراتيجة والدبلوماسية .٤

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

:  للجمعية المسماة١٨/٢/١٩٦٤أد، تاريخ /٢٢٤ لبيان العلم والخبر رقم ١١٩٤ تعديل رقم -٢
  »  الجماعة اإلسالمية«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الجماعة اإلسالمية« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ١٨/٦/١٩٦٤ تاريخ أد/٢٢٤

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

 تنمية الحس الوطني والعمل على بناء مؤسسات وطنية تساعد على بناء مجتمع متماسك .١

 المساهمة بالعمل السياسي فيما يؤدي الى قيام وطن معافى من رواسب اإلنقسام الطائفي والمناطقي .٢

  والسنة المطهرةن الكريم كما نزل بها القرآإشراب النفوس روح التدين .٣

   إعادة سلطان الفضيلة الى النفوس ومحاربة الرذيلة والموبقات .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
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ريم والسنة المطهرة وإعادة سلطان الفضيلة إشراب النفوس حقيقة اإلسالم وروح التدين كما نزل بها القرآن الك .١
الى النفوس ومحارية الرذيلة والموبقات وتربية المواطن اللبناني تربية فاضلة تساعد على توطيد دعائم الرقي 

  والحضارة

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

: للجمعية المسماة ١/١٠/٢٠١٠أد، تاريخ /١٦٣٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٢٢٣ تعديل رقم -٣
  »المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم«

» المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم« الجمعية المسماة إسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١/١٠/٢٠١٠أد تاريخ /١٦٣٩ان العلم والخبر رقم الحائزة على بي

    :وأصبح على الشكل التالي
  »المجلس اللبناني للحق في التجمع «: اسمها

  »المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم« : بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٤/٥/٢٠١٢أد، تاريخ /٧٣٦ لبيان العلم والخبر رقم ١٢٧٠ تعديل رقم -٤
  »جمعية اإلنسانية لرعاية المعوق واليتيمال«

الحائزة على » الجمعية اإلنسانية لرعاية المعوق واليتيم« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٤/٥/٢٠١٢أد تاريخ /٧٣٦بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء المتن- ملك ناجي جوزيف القزي-١٤ القسم رقم -٢١٩٠ العقار رقم -سن الفيل: هاركزم
   قضاء المتن- الطابق الخامس-A بلوك -١٣ القسم رقم -٩٣٧ العقار رقم -البوشرية: بدالً من

  

وتعديله برقم  ٢٩/١١/١٩٩٠أد، تاريخ /٣٤٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٢٩٠ تعديل رقم -٥
  »جتمع المودة المدنيم «:للجمعية المسماة ١٣/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٩٠

الحائزة على بيان العلم والخبر » مجتمع المودة المدني« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ١٣/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٩٠ وتعديله برقم ٢٩/١١/١٩٩٠أد تاريخ /٣٤٣رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : هاغايت
 حوثالمساهمة في الدراسات والب .١

 المساهمة في فتح مركز علمي لعلم النفس والرصد الفكري وعمل الروائز .٢

المساهمة في وضع المناهج العلمية واإلصالح الفكري من خالل الدورات التدريبية والنشرات الثقافية عبر الكتب  .٣
  والمجالت العلمية

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

  : بدالً من
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 تقديم الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية .١

 )المجانية(فتح المدارس لغايات غير ذات كسب  .٢

 فتح المدارس اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية والخاصة .٣

 فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة .٤

عبر القيام بإنشاء مراكز التعليم المهني والتقني واألكاديمي ونشر التربية والتعليم عن العمل على نشر الثقافة العامة  .٥
 هتمام بالتوعية الصحيةعاية اإلجتماعية والتعليمية واالطريق إنشاء المدارس ودور األيتام للر

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

  

 ●12' 3�45*  
 ٣/١٢/٢٠٠٠٧أد تاريخ /٢٧٠ لبيان العلم والخبر رقم ٢٤/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٨ورد خطأ مطبعي في اعالن تعديل رقم 

 قضاء بعبدا، المنشور في -مركزها الشياح» قدموس) Cadmos(مركز دراسة النزاعات وسبل حلها « :للجمعية المسماة
  .٢٧٦٦ الصفحة -٤/٧/٢٠١٣ تاريخ ٢٩الجريدة الرسمية العدد 

   العامود األول-٢٧السطر 
  مركز دقاسة النزاعات: الخطأ

  مركز دراسة النزاعات: الصواب
  فاقتضى التصويب

  

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

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

  إلى" التسجيل إلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك
lb.org.crtda@info 

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  دريب للعمل التنموي مجموعة األبحاث والت

  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 :ونيةمواقع الكتر

  


