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      ٢٠١٣ تشرين االول/١٢٠العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية كلية وفي التنمية ال
  ألف نازح من سوريا حتى منتصف تشرين االول بحسب مفوضية الالجئين٧٧٩ •

  dawlati.gov.lb  دولتي-التنمية االدارية تطلق بوابة الحكومة االلكترونية •
 والمالية تطلق خدمة تسديد الضرائب إلكترونياً...  •
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  فرعية اللجان النيابية تقر مشروع قانون النيابة العامة البيئية •

 تعاون بين بلدية صور ووكالة التنمية االميركية الحياء الحرف التراثية والصناعات التاريخية •

  

  المدني والحقوق االجتماعيةمواطنة، المجتمع في ال
   مليون يورو من االتحاد االوروبي لدعم برامج االمن الديمقراطية والشؤون االجتماعية٢٢ •

  اطالق المرحلة الثانية من اعمار المنطقة المحيطة بمخيم البارد بتمويل ايطالي •

 ازمة اكتظاظ السجون فاقت كل الخطوط الحمر: وزير العدل •

 ٢٠١٣طلق جائزة نوارة المرصد الوطني للمرأة ي •

   مشروعاً لدعم النساء في البلديات١٨وزارة الشؤون االجتماعية تمول  •

 معدالت التحرش بالنساء عالية في اماكن العمل: جمعية قل ال للعنف •

  

  في التربية والشباب
  ات/لجنة الشباب والرياضة تتحرك اليجاد فرص عمل للشباب •

  الوطنية للرواد الشبابمؤسسة انجاز لبنان تعلن نتائج المسابقة •
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 بدعم صندوق االمم المتحدة للديمقراطية" مسارات الديمقراطية وتمكين الشباب في لبنان" •

 
 

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

 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات رسمية واهلية •

 مساعدات القطاع الخاص لجهات محلية •

  اهلية ومحلية هيئات ٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات اميركية لـ  •

  
 �� ٢٠١٣ ا���ل)'� "�& و%

 ٢٠١٣ ايلول شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ ايلولشهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٣سحب للعلم والخبر شهر ايلول  •

  

  


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

   القطاعيةكلية وفي التنمية ال
 

   ألف نازح من سوريا حتى منتصف تشرين االول بحسب مفوضية الالجئين٧٧٩ •
 ٧٧٩ في لبنان، ان مجموع عدد النازحين السوريين الى لبنان بات يزيد علىأعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

ن على المناطق /، توزعوا) شخص بانتظار التسجيل١٠١٠٠٠ شخص مسجل و٦٩١٩٠٠ن أكثر من /منهم(ألف شخص 
 شخص وجنوب ١٤٨٦٠٠ شخص، بيروت وجبل لبنان ٢٣١٤٠٠ شخص، البقاع ٢١٩٥٠٠شمال لبنان : اللبنانية التالية

  . شخص٩٢٢٠٠لبنان 
البنك " التقرير الذي أصدره ، كشف٢٠١٤ و٢٠١٢انعكاسات األزمة السورية على لبنان للفترة الممتدة بين عامي وحول 
التأثير االقتصادي : لبنان"، والذي حمل عنوان "صندوق النقد الدولي" و"االتحاد األوروبي"، بمشاركة األمم المتحدة و"الدولي

 مليارات ٧,٥، ان حجم االموال المطلوبة لتغطية خسائر لبنان وإعادة استقراره، تقدر بـ"واالجتماعي للصراع السوري
تنتقل بشكل سريع من األزمة اإلنسانية، إلى التأثير بشكل كبير في  "ةي إلى أن انعكاسات االزمة السورفيما اشاردوالر، 

  ".االقتصاد والمجتمع اللبنانيين
ن /اللواتي دخلوا/ات الذين/ات السوريين/أن لبنان تأثر أوالً وبشكل كبير، بفيض الالجئين"التقرير المذكور إلى واشار 
 حين وصل إلى ن ارتفع بشكل دراماتيكي في شهر آب الماضي،/اإلحصاءات تشير إلى أن عددهم" سيما وان ، ال"اراضيه
الذي توقع ان تؤدي  ،بحسب تقديرات البنك الدولي "من عدد سكان لبنان % ٢١اي ما يعادل ،  ألف الجئ سوري٩١٤

سنوياً، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في % ٢,٩المحلي الى  الناتج القومي االزمة خالل الفترة الواردة في التقرير الى كبح نمو
  .مستوى الرواتب، واألرباح والضرائب، كما انها ستؤثر سلباً بشكل خاص في القطاعين التجاري والسياحي
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 ان ان األزمة فاقمت في حالة الفقر في البالد وادت الى تراجع في مصادر لبنان المعيشية، متوقعاً" "قائالًواضاف التقرير 
، %٢٠، وان يرتفع مستوى البطالة إلى نحو ٢٠١٤ في هوة الفقر بحلول نهاية العام من جديد ألف لبناني ١٧٠يسقط نحو 

  . قطاع الخدمات االجتماعية، الضعيف أساساً اداءات قد اثر ايضاً سلباً على/علماً ان تدفق الالجئين
ات، يؤدي إلى / أعداد التالميذ السوريينتزايددمات التعليمية، نتيجة إن زيادة الطلب والضغوط على الخ" ايضاً التقريروافاد 

 أن يبلغ  التقرير، كذلك توقع"يؤثر بشكل سلبي في نوعية خدمات التعليم العام في لبنانوتصاعد التكاليف المالية لهذا القطاع، 
 ١٧٠ ألفاً و١٤٠ بين  يتراوحجىء، وما ألف ال٩٠  نحوات بالقطاع التعليمي هذه السنة/ات من النازحين/مجموع الملتحقين

 وما ٢٠١٣ مليون دوالر في ١٨٣، في وقت سترتفع االحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم العالي بنحو٢٠١٤ألفاً في 
هناك عدة خيارات يمكن ان تساعد في تقليص التكلفة " التقرير بالقول ان وختم. ٢٠١٤ مليون دوالر في ٤٣٤ - ٣٤٨بين 
ضافية المفروضة على لبنان، منها الحصول على تمويل خارجي من المجتمع الدولي، واعتماد سياسات إصالحية لزيادة اال

  ".فعالية الخدمات العامة
 من أزمة وجودية يواجهها لبنان بسبب تحمله أعباء ناتجة من األزمة ، ميشال سليمان،حذر رئيس الجمهوريةمن جهته، 

 ٢٥مؤتمر الدولي المخصص لدعم الالجئين السوريين في لبنان والذي عقد في نيويورك، في السورية، وذلك في اطار ال
، بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن واالمين العام لالمم المتحدة بان  الماضيايلول

  .كي مون
 المجموعة يأتي كرد على األثر تلك أن تشكيل ،نها الختاميفي بيا" مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان"وبالمناسبة، اكدت 

استمرار عمل  سيادة لبنان و ضمان لحشد الدعم من أجلبشكل مشتركالعمل "المتزايد لألزمة السورية على لبنان، متعهدة 
ألكثر تأثراً باألزمة  المجاالت االى وجيهها لمساعدة لبنان وت التي يمكن ان تبذلمؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود

السورية، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتقديم الدعم لالجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه األزمة 
  .والدعم المالي للحكومة

 مليون يورو، ٥٨مة  قررت المفوضية األوروبية تقديم دعم مالي جديد إلي لبنان بقياخيراً، وفي سياق المساعدات الدولية،
 مليون يورو الغاثة ٢٦.٨، بينما خصصت ايطاليا  مليون دوالر اضافية٣٠فيما تدرس الواليات المتحدة منح لبنان 

  . السوريين داخل سوريا وخارجها
 

  dawlati.gov.lb دولتي -التنمية االدارية تطلق بوابة الحكومة االلكترونية •
 تنفيذ عنإنشاء مركز معلومات للحكومة اإللكترونية في لبنان، و عن ، محمد فنيش،اريةاعلن وزير الدولة لشؤون التنمية االد

التي ، وdawlati.gov.lb عبر العنوان التي يمكن الولوج اليها المرحلة األولى من بوابة الحكومة اإللكترونية ـ دولتي،
  .دارة اللبنانيةستتبعها مراحل أخرى لتأمين العدد األكبر من الخدمات اإللكترونية في اإل

رئيس الحكومة المستقيل، نجيب ميقاتي، عدد من الوزراء والنواب،  وحضره ،اجتماع عقد للمناسبة  خاللاوضح فنيشوقد 
أن المشروع يتضمن، باالضافة الى مركز معلومات " ،ات في اإلدارات العامة/ات والمعنيين/وحشد من كبار الموظفين

ن بوابة الحكومة اإللكترونية واإلدارات الرسمية، وفقاً ألفضل معايير الحماية، تطبيقات للحكومة اإللكترونية، الربط بي
 ٤٥٠٠ة معلومات تتعلق بأكثر من /على اإلنترنت الذي يوفر للمواطن" دولتي"على الهواتف الذكية، انشاء موقع " دولتي"

لتسجيل حساب خاص " دولتي"والطباعة، تطبيق  استمارة إلكترونية قابلة للتحميل، التعبئة، ٢٢٠معاملة إدارية، وضع 
  ".ولتخزين إلكتروني لألوراق الخاصة التي تستعمل في المعامالت كبطاقة الهوية وغيرها

ات من انجاز عدد من /ينمن جهته، اكد ميقاتي على ان اطالق المرحلة االولى من البوابة االلكترونية، سيمكن المواطن
ن مباشرة على /من تعقب معامالتهموإلنترنت ورفقها بالمستندات الالزمة الممسوحة ضوئيا، المعامالت الحكومية عبر شبكة ا
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ن النقالة، معتبراً ان في ذلك خطوة اصالحية مهمة تزيد من انتاجية القطاع العام وتوفر الوقت /موقع البوابة أو عبر هواتفهم
   .الثمين وأعباء ونفقات التنقل

 

  د الضرائب إلكترونياًوالمالية تطلق خدمة تسدي...  •
الوزارة أنجزت، للمرة األولى، في تاريخ الجمهورية "اعلن وزير المالية في حكومة تصريف األعمال، محمد الصفدي، ان 

هذه "ان : قائالً واضاف "، عبر شبكة اإلنترنت(E-Payment) اللبنانية، خدمة سداد الضرائب بواسطة الدفع اإللكتروني
يذ بفضل جهود الفريق المتخصص في وزارة المال، وبفضل التعاون مع جمعية المصارف، وتجاوب الخدمة دخلت حيز التنف

انها الخطوة االولى لفصل العالقة بين المواطن والموظف، مما يحد من "، معتبراً "عدد من المصارف اللبنانية مع الوزارة
  ".لفساد، ويحسن ايرادات الدولةاضاعة الوقت امام صاحب العالقة والمكلّف اللبناني، ومن عمليات ا

: فرة بطريقتيننياً التابعة لوزارة المالية متوان خدمة دفع الضرائب إلكترو: " قائالًوقد اوضح الصفدي خالل مناسبة االطالق
كة المكلف بات يستطيع أن يدخل بنفسه إلى موقع وزارة المال على شب"، مؤكداً أن "عبر بطاقات االئتمان والتحويل المصرفي

، "، ويطبع إيصال التحصيل مباشرة ويجري عملية الدفع المصرفي lb.gov.finance.wwwاإلنترنت على العنوان اآلتي
 كما شدد على ان خدمة الدفع اإللكتروني عبر البطاقة أو التحويل تأتي لتكمل سلة الخدمات اإللكترونية التي وفرتها الوزارة
للمكلف، وهي، خدمة االستعالم الضريبي لتكاليف ضريبة األمالك المبنية وسدادها بواسطة بطاقة االئتمان، خدمة الشركات 
واألفراد المسجلين إلكترونيا لجهة االستعالم اإللكتروني عن كلفة ضريبة األمالك المبنية في كل المناطق، واخيراً، االستعالم 

  ". ريح عن كل هذه الضرائب إلكترونياً بما فيها الضريبة على القيمة المضافةعن تكاليف ضريبة الدخل والتص
 

 في التنمية المحلية الزراعية والبيئة
 

  فرعية اللجان النيابية تقر مشروع قانون النيابة العامة البيئية •
يئية، وذلك في اجتماع رأسه رئيس أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، مشروع قانون إنشاء النيابة العامة الب

 النائب روبير غانم، وحضره النواب ميشال الحلو، ميشال موسى، سمير الجسر، أكرم شهيب، نوار الساحلي ،اللجنة
. وزارة العدل القاضي صبوح سليمانوممثل وجوزيف المعلوف، وزير البيئة في حكومة تصريف األعمال، ناظم الخوري، 

 :ما يليب غانم اثر االجتماع افاديالت التي ادخلت في المشروع، وفي معرض ابرازه للتعد

  تخصيص محام عام بيئي في كل محافظة يهتم بالشؤون البيئية من دون تعديل الهرمية لدى النيابة العامة التمييزية: أوالً"
  .لمحامي حق االدعاء المباشراعطاء ا: ثانياً
 فيها التعديات على األمالك البحرية والنهرية، وكافة المخالفات والتعديات البيئية، تحديد الجرائم البيئية بالتفصيل بما: ثالثاً

اخيراً كشف غانم انه، و. أصبحت تلك المخالفات تعتبر جرائم بيئيةبحيث ، ٤٤٤/٢٠٠٢ومخالفات القوانين ال سيما القانون 
عنها، كذلك  دون فيه األحكام والقرارات التي تصدر سيتم انشاء لدى وزارة البيئة سجالً خاصاً ت،بموجب التعديالت الجديدة

  ." تلك المتعلقة بالجرائم البيئية المنشورة في الصحف والتي تبلغ بها وزارة البيئة
 

تعاون بين بلدية صور ووكالة التنمية االميركية الحياء الحرف التراثية والصناعات  •
  التاريخية

" بلدي" الف دوالر من برنامج ١٦٨تحصل البلدية بموجبها على  ،اتفاقية تعاون ،وقعت بلدية صور ووكالة التنمية االميركية
 ١٥٨ بلدية اخرى من ضمن ١٥فاز مع الذي  و، المشروع التنموي الذي قدمته البلدية الى البرنامجدعم لللوكالة، وذلكالتابع 

 ، الى دعم خمس فئات اجتماعية اساسيةر بلدية صو ويهدف مشروع.بلدية تقدمت بمشاريع تنموية وتراثية على مستوى لبنان
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ما تسبب بتراجعها الى مستويات ملمدينة، وأصابها االهمال لفترة طويلة لي التراث الثقافي واالجتماعي  فاً مهماًكان لها دور
خارية الحرف التراثية واالشغال اليدوية، الصناعات الزجاجية التقليدية او النفخ بالزجاج، الصناعات الف: هي، ومختلفة

  .التقليدية، صناعة السيراميك وصناعة السفن الخشبية
 

 في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

   مليون يورو من االتحاد االوروبي لدعم برامج االمن الديمقراطية والشؤون االجتماعية٢٢ •
 ، وذلك لتلبية مليون يورو٢٢إلى تصل قيمته  ،تخصيص دعم مالي إضافي جديد للبنان ،اعلنت المفوضية األوروبية

الحاجات الطارئة الحالية للمجتمع اللبناني الذي يواجه اضطرابات اجتماعية متزايدة، ال سيما بسبب الظروف االقتصادية 
  . الملتبسة وعدم االستقرار بسبب األزمة في سوريا

 يخصص لدعم قطاع األمن في ين يورو مالي٨ أي  مليون يورو٢٢ان جزءا من مبلغ وفي التفاصيل، اضافت المفوضية 
تحسين الفاعلية والمراقبة الديمقراطية لألجهزة األمنية اللبنانية بما يتالءم مع عبر لبنان لتحقيق االستقرار والتماسك الوطني 

 إدارة عبر مساعدة  ماليين يورو لتعزيز التماسك االجتماعي١٠، وبينما تخصص احترام حقوق اإلنسان وحكم القانون
إلحصاء المركزي في إنتاج إحصاءات اجتماعية بنوعية أفضل وفي تحسين جودة الخدمات االجتماعية التي يقدمها ا

لتحسين ظروف السكن والظروف الصحية لالجئين الفلسطينيين في  ماليين يورو ٤، والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  .  عبر تأهيل المساكن والمراكز الصحيةلبنان

 المساعدات التي سبق  اجماليضاف إلىة الى ان تلك المساعدة الجديدة الذي اعلنت عنها المفوضية االوروبية تتجدر االشار
 مليون يورو منذ بداية أزمة ٢٣٥ والتي بلغتلالتحاد األوروبي أن قدمها للبنان في إطار مواجهة تداعيات األزمة السورية 

 مليونا للدعم االجتماعي واالقتصادي للجماعات ١٧٠مساعدات اإلنسانية، و مليون يورو منها لل٦٥الالجئين، حيث تم توفير 
وتتضمن هذه األموال ما تم تخصيصه من حزمة المساعدة الشاملة التي جرى اإلعالن عنها أخيرا والتي  .اللبنانية المستضيفة

  .  مليون يورو إضافية لمواجهة تداعيات األزمة السورية٤٠٠خصصت 
 

  ثانية من اعمار المنطقة المحيطة بمخيم البارد بتمويل ايطالياطالق المرحلة ال •
المنطقة   واعادة اعمار المرحلة الثانية من مشروع تأهيل، فادي عرموني،أطلق رئيس الصندوق المركزي للمهجرين

في لبنان، دولة فلسطين الذي تموله الحكومة االيطالية، وذلك في مؤتمر صحافي حضره سفير المحيطة بمخيم نهر البارد 
الصندوق والمنظمات االيطالية   تنفيذ المرحلة الثانية بينية توقيع اتفاق تم خالله،وحشد من الشخصياتممثلة السفير اإليطالي 

  . التي رست عليها مناقصة تلزيم االشغال
 إعادة إعمارالصندوق المركزي للمهجرين انجز المرحلة االولى من مشروع التأهيل و  ان،اوضح عرمونيوبالمناسبة، 

 المساعدات المالية المخصصة لها من  انفاقتموالتي  وحدة، ٦٢٦  انجازشملتالتي المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد و
المرحلة  ان: "، واضاف عرموني قائال٢٦/١١/٢٠٠٨ً تاريخ ٧٩٦ الموافق عليها بموجب المرسوم رقم ،الهبة اإليطالية
 اي ما يوروماليين  خمسة يبلغ اجمالي تكلفة تأهيلها ،وحدة ٩٤٢دد االجمالي للوحدات  وحدة، ليصبح الع٣١٦الثانية تشمل 

  . ومن ضمنها النفقات االدارية والفنيةقيمة الهبة،مجموع يعادل 
بلغ   االطارذلكمجموع المساهمات المالية التي قدمتها الحكومة االيطالية في من جهتها، افادت ممثلة السفير االيطالي الى ان 

  ". ٢٠٠٧العام   منذيورو مليون ٢٥
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  ازمة اكتظاظ السجون فاقت كل الخطوط الحمر: وزير العدل •
 عن إحصاءات  عن ان ازمة اكتظاظ السجون فاقت الخطوط الحمر، كاشفاً، شكيب قرطباوي،وزير العدل النقيباعلن 
 ان عدد وكشفت عن المخدرات والجريمة  الوزارة بالتنسيق مع قوى االمن الداخلي ومكتب االمم المتحدة لمكافحةاجرتها

 مئات السجناء في نظارات قصور العدل يضاف اليهم ، سجينا٥٣٤٣ الماضي بلغ حتى منتصف ايلولنزالء السجون 
وقد ابرز قرطباوي .  السجن الضرورية القامةمقوماتالوالمخافر، وهي جميعها ليست بسجون إذ انها غير مجهزة إطالقا ب

 ٤٩٦و%) ١٨.٢٨( سوريا ٩٧٧  يوجد) النظاراتاحتسابدون ( في السجون النزالءمن بين : "ات قائالًمزيداً من المعلوم
 احتسابدون ب( غير اللبنانيين في السجون نسبةاي ان  %)٨.٢٤( من جنسيات مختلفة ٤٤٠و%) ٩.٢٨(فلسطينيا 
ي عام التمييز وجميع المدعين العامين اجتماع يحضره مدععقد إلى ، داعياً "من مجموع السجناء% ٣٥.٧٩تبلغ ) النظارات

وقضاة التحقيق االول في جميع المحافظات لدراسة موضوع السجون والتوقيف االحتياطي والنظر في امكانية تعديل السياسة 
  .الجنائية المتبعة على مستوى النيابات العامة وقضاة التحقيق

  

  ٢٠١٣المرصد الوطني للمرأة يطلق جائزة نوارة  •
 اإلصدار الثالث، ألفضل مبادرة اقتصادية - ٢٠١٣، جائزة نوارة )نوارة(صد الوطني للمرأة في الزراعة والريف أطلق المر

رئيسة، عضو أو (نفذتها المرأة في المناطق الريفية في لبنان والتي تخصص هذا العام للنساء المنضويات ضمن عمل تعاوني 
 -المستفيدات من البرامج و مسابقةاللواتي تنطبق عليهن شروط ال  النساءفةكا ،دعا المرصدبناء على ذلك، و). مديرة تعاونية

لمجتمع التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات االى  ،المشاريع التي تنفذ على مستوى التعاونيات وتنمية المرأة الريفية
   . األهلي والمؤسسات الدولية

، المقررةلملفات وإصدار النتائج خالل الفترة المحددة لها وفق المعايير لتقييم ستقوم بدراسة الوافادت نوارة ان لجنة خاصة 
 صحة المعلومات الواردة في طلب االشتراك للمرشحات المدرجة للتأكد من بإجراء تحقيق ميداني  تلك اللجنةكما ستقوم

 ٣٠٠٠ية غير نقدية قيمتها ، فحددت على شكل مساعدة عين٢٠١٣ئز نوارة للعام وااما ج. أسماؤهن على الالئحة المصغّرة
 على ان تقوم الجهة المشرفة على ،دوالر، تمنح للسيدات الفائزات في المرتبة األولى في كل من الميادين المحددة للجائزة

 منح الجوائز علماً ان ،تطوير المنشأة االقتصاديةبهدف الجائزة بمراقبة استعمال المساعدة الممنوحة لضمان حسن استخدامها 
  .٢٠١٣ في احتفال خاص ينظمه مرصد نوارة، في تشرين األول او تشرين الثاني  سيتمئزات مع شهادة التقديرللفا

التصنيع الغذائي، وخدمة : وهمافقط  ن التاليالميدانين للمبادرات االقتصادية في وعلم ان جوائز هذا العام ستخصص
  : يفة تقديم الطلبات يمكن مراجعة الوصلة االلكترونية التاليةلالطالع على شروط المسابقة وك. المأكوالت الريفية الجاهزة

05310/node/ar/org.lkdg://http  

 

   مشروعاً لدعم النساء في البلديات١٨وزارة الشؤون االجتماعية تمول  •
 اقترحتها نساء من أعضاء مجالس بلدية موزعة على كل  مشروعاً صغيرا١٨ً عن تمويل أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية

 بدعم فني ومالي ه الوزارةنفذت، الذي "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية"المحافظات اللبنانية، وذلك في إطار مشروع 
 بناءاً على معايير اختيرتوتهدف المشاريع الفائزة والتي .  مكتب التعاون اإليطالي للتنمية-من السفارة اإليطالية في لبنان 

وضعتها وزارة الشؤون بالتنسيق مع مكتب التعاون اإليطالي، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل التمكين االقتصادي 
حيز فعالً وتجدر اإلشارة إلى أن تلك المشاريع دخلت . للمرأة، وتعزيز قدراتها في مجال الحكم والمشاركة في صنع القرار

 األولى للمباشرة بالعمل، وذلك خالل اجتماع ضم النساء أعضاء المجالس  الدفعة المالية الشؤونسددت وزارةاذ  التنفيذ
  .  البلدية اللواتي اختيرت مشاريعهن
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  معدالت التحرش بالنساء عالية في اماكن العمل: جمعية قل ال للعنف •
 التحرش الجنسي والعنف ضد تي في لبنان لرصد ظاهرتأسيس مرصد"انها اخذت على عاتقها " قل ال للعنف"ذكرت جمعية 

برصد انتهاكات حقوق يقوم  فريق من المختصين من خالل ، تونس ومصررات مماثلة اتخذت فيالمرأة على غرار مباد
كما . "لتحقيق والتواصل مع الضحايا المعنفينيكلف بااالنسان وفريق من المحامين القانونيين ومن المنسقين الميدانيين 

  .  للتبليغ عن المتحرشين في جميع المناطق اللبنانية)٠٠٩٦١٣٩٨٠٦٠٣( خطاً ساخناًوضعت
 أن  الذي يهدف الى مساعدة الضحايا على الحصول على حقوقهم وكسر جدار الصمتعلى المرصدوبالمناسبة، اكد القيمون 

يتعرض بعض النساء إلى التهديد من حيث  في أماكن العمل عالية التحرش في لبنان وخصوصا عند الفتيات والنساء معدالت
وتشير .  مناف لقانون حقوق االنسان والدستور اللبناني امرالمتحرش لترك عملها عندما تفكر بكسر جدار الصمت، وهذا

من الفتيات والنساء األجانب المقيمون في بيروت يتعرضن للتحرش % ٦٩ما بين " إلى أن  المرصد ايضاًاتءاحصا
   .له وأنواعه كافةوالتعذيب بأشكا

  

 في التربية والشباب
  

  ات/لجنة الشباب والرياضة تتحرك اليجاد فرص عمل للشباب •
ات، خصوصاً الشباب، وذلك بنتيجة /قررت لجنة الشباب والرياضة، التحرك على كل المستويات اليجاد فرص عمل للبنانيين

قرير الذي اعدته اللجنة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة اجتماعها الذي عقد برئاسة النائب سيمون ابي رميا، لدراسة الت
  ".دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب: "االنمائي والذي كان بعنوان

لغ  فئة الشباب تبمننسبة العاطلين عن العمل "الخبير في قضايا العمل هشام ابو جودة، إلى أن واشارت الدراسة التي اعدها 
 في المئة من إجمالي ٤٤  المهاجرين الشباب ، بينما تبلغ نسبةمن مجموع العاطلين عن العمل% ٦٦ في المئة، ويشكلون ٣٤

 على فئة الشباب الذين ركزت الدراسة، التي  ولفتت ايضاً).٢٠١٢  لـدراسة البنك الدوليوفقاً ل(عدد المهاجرين الذكور 
 والسعي إلى عمليات الكسب السريع ،ضعف ثقافة العمل واإلنتاج لدى الشباب"أن  سنة، إلى ٢٩ و١٥تراوح أعمارهم بين 

قدم هيكلية القطاع العام وسياسة عدم التوظيف الرسمي واللجوء "أن ، واعتبرت "يؤديان إلى زيادة معدالت البطالة والهجرة
، " الكفاءات الشبابية إلى الوظائف العامةتشكل عائقاً في وجه وصولكلها إلى التعاقد مع إخضاع هذا األخير للزبائنية، 

  ". ألف فرصة عمل سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق البنك الدولي٢٣لبنان بحاجة إلى " أن محذرة من
  سوق العملوان ،"تكون مسؤولة عن مراقبتها والتخفيف منهاولبطالة تعنى بالبنان يفتقر إلى إدارة " أن كذلك بينت الدراسة

األولى، غياب اليد العاملة التقنية الوسطى المتخصصة؛ والثانية، الفائض الكبير في :  من مشكلتين أساسيتين يعانياللبناني
إعادة "أن كخالصة ورأت  ." مع حاجات سوق العملن/م ال تتالءم اختصاصاته واللواتيأعداد حملة الشهادات الجامعية الذين
  ."يكلة النظام التربوي والدفع نحو التعليم المهني والتقنيتشكيل سوق العمل تستوجب إعادة ه

 قوانين تتعلق بتحديث قانون الضمان االجتماعي، إنشاء صندوق :وفي الختام قدمت الدراسة جملة من التوصيات منها
 مشروع قانون ، إقرار)مشروع القانون متوفرعلماً ان (للبطالة، إنشاء صندوق لضمان الشيخوخة ونهاية والخدمة والتقاعد 

 وقف إعطاء التراخيص للجامعات ، واخيراًلعمل، إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية وهيكليتها كمدخل لتنظيم التعليم العاليجديد ل
  .التجارية
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 مؤسسة انجاز لبنان تعلن نتائج المسابقة الوطنية للرواد الشباب •
الوطنية السنوية السابعة للرواد  عن نتائج مسابقتها ية في بيروت، بالتعاون مع الجامعة األميرك"مؤسسة إنجاز لبنان"اعلنت 
محطة سنوية تتنافس فيها شركات طالبية من مختلف المدارس الرسمية والخاصة ومختلف المحافطات التي تشكل و ،الشباب
تنوعت منتجاتها من خدماتية  شركات طالبية ٥ تنافست  الحالي،لعامول .لقب أفضل شركة طالبية لبنانية للعامب للفوزاللبنانية 
 ، التي الطالبية من مدرسة لور مغيزل الرسميةPortacelloفازت بلقب أفضل شركة طالبية لهذا العام شركة ف ،وبيئية

 على حامل لتعليق الهاتف الخليوي النقال، مصنوع من البالستيك المتين يساعد المستهلك في حل مشكلة تهاإرتكزت فكر
 راهبات المحبة زوق مكايل جائزة أفضل شركة - من مدرسة اللعازارية Car-een شركة ا حدصت، بينمتشابك األسالك

 الطالبية الطالب Car-een وحاز على جائزة أفضل رئيس مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة شركة ،ذات مسؤولية مجتمعية
 من EcoBox تسويق من نصيب شركة كانت جائزة أفضل حملةفيما  ،Citi Bank تقدمة من  الجائزةوكانتإيلي مقدسي، 
  . مدرسة األهلية

 شركة طالبية من ١٣ فرصة تمثيل لبنان والتنافس ضد  الفائزة الطالبيةPortacelloسيتاح أمام شركة تجدر االشارة الى انه 
  . سنوياًلعرب التي تقيمها إنجاز ا٢٠١٣ في المسابقة االقليمية للرواد العرب الشباب العرب  وذلك،مختلف الدول العربية

  

  بدعم صندوق االمم المتحدة للديمقراطية" مسارات الديمقراطية وتمكين الشباب في لبنان" •
وبالتعاون مع المجلس األعلى للطفولة، دورة تدريب مدربين، " فكرة"افتتحت حركة السالم الدائم بالشراكة مع جمعية 

مسارات "في اطار مشروع بعنوان وذلك اكز في لبنان، الطالق الرسمي للتعاون بين مختلف الجمعيات والمرل تحضيراً
صندوق األمم المتحدة للديمقراطية الى  الممول من ،يهدف هذا المشروع الجديد ."الديموقراطية وتمكين الشباب في لبنان

ل على ، كما يعمتعزيز ممارسة الديمقراطية في لبنان من خالل ضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة من دون تمييز
  . في جميع القرارات التي تؤثر في حياتهم اليوميةللمشاركةمن خالل تمكينهم اجتماعيا مواكبة مطالب الشباب 

   

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

 

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات رسمية واهلية •
  ترميمه وتأهيله وتجهيزه ماليين يورو العادة ٣:  الحكومة البلجيكية لمستشفى تبنين الحكومي-
تقديم سيارة نقل صغيرة ومولد :  مكتب التعاون االيطالي للجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في عكار العتيقة-

  كهربائي
 ٦ من البيوت البالستيكية الزراعية في ١٠٢تركيب :  برنامج االمم المتحدة االنمائي لبلديات في منطقتي عكار والمنية-
مشروع نهوض المجتمعات المحيطة بمخيم "وادي الجاموس، ببنين، المحمرة، بحنين، المنية وحلبا وذلك ضمن : يات وهيبلد

  " نهر البارد
 مستوعبا للنفايات وذلك بالتعاون مع المفوضية العليا لالجئين في ٥٠تقديم :  برنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية صيدا-

  االمم المتحدة
بناء مدرج لملعب كرة القدم في قرية راشيا : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية راشيا الفخار" عيش لبنان" مبادرة -

  الفخار وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية
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  مساعدات القطاع الخاص لجهات محلية •
تقديم تجهيزات لقسم العناية الفائقة في مستشفى : طيني منتدى االعمال الفلسطيني اللبناني لجمعية الهالل االحمر الفلس-

  الناصرة التابعة للجمعية والواقعة في البقاع
  تقديم محول كهربائي مخصص لتغذية منطقتي جبل الحليب وحي الكينايات :  النائب بهية الحريري لمخيم عين الحلوة-
   ألف دوالر لخمسة طالب١٠٠تقديم منح وجوائز بقيمة : بنك لبنان والمهجر لطالب متفوقين -
  

   هيئات اهلية ومحلية٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تأهيل وتجهيز معهد التمريض التابع لها :  جمعية الحياة الخيرية االجتماعية-
  تقديم بعض لوازم للصيد:  جمعية تعاونية صيادي االسماك في عين المريسة-
تراثي والتاريخي التابع للمؤسسة في منطقة السمقانية في الشوف بدليل تجهيز المتحف ال:  مؤسسة العرفان التوحيدية-

  الكتروني واجهزة تفاعلية متحركة
  تأهيل المركز وتجهيزه:  رأس العين- منتدى الشريعة في مدينة بعلبك -
هيل وتجهيز القاعة تزويد مراكز المعهد كلها بالدعم التكنولوجي، وتأ:  الكونسرفاتوار– المعهد الوطني العالي للموسيقى -

  الكبرى في المركز الرئيسي الكائن في سن الفيل
  

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات اميركية لـ  •
مسجلة في /ة مسجلين/ طالبا٩٤ً منحة من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لـ ٩٤: طالب الجامعة اللبنانية االميركية -

  رسمية في كل المناطق اللبنانيةات من مختلف الثانويات ال/الجامعة وملتحقين
 ألف شجرة ارز ولزاب وسنديان في جرد البلدة ٢٦دعم من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لغرس :  االرز–بلدية عيناتا  -

   ألف شجرة وذلك بالتعاون مع جمعية التنمية الديمقراطية والحوكمة٤٠ضمن حملة تفذ على مرحلتين لزرع 

  "عيني على بلديتي"دعم مالي من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لتنفيذ مشروع : نمية والديمقراطيةمركز الشراكة للت -
  
  

 ��  ٢٠١٣ ا���ل)'� "�& و%
  

جمعية مؤسسة سماحة الرئيس الشيخ محمد أحمد كنعان الخيرية الثقافية " جمعية باسم -١
  أد /١٥٠٦ علم وخبر رقم -" اإلجتماعية

 الطابق الحادي -٨ بلوك - مشروع الربيع- ٤٣٨٤ العقار رقم - شارع اليرموك-رض جلول أ- المزرعة- بيروت: مركزها
  عشر

  : أهدافها
 المساهمة في نشر الوعي االجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل لمواجهة المشكالت اإلجتماعية .١

 تمعالمساهمة في إعداد البرامج التأهيلية والتربوية والتدريبية لمختلف فئات المج .٢

 واهر والمشكالت االجتماعيةالدراسات والبحوث التي تتناول الظالمساهمة في إجراء ودعم وتشجيع  .٣

 المساهمة في إعداد البرامج الوقائية وحلقات التوعية للحد من المشكالت اإلجتماعية .٤
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مساعدات مادية عند المساهمة في إعانة المحتاجين والفقراء والعجزة واالطفال األيتام والمعوقين الفقراء منهم ب .٥
 الضرورة وفق الحاجة

 قامة نشاطات خيرية لمساعدة العائالت الفقيرة واألكثر عوزاإالمساهمة في تنظيم و .٦

 المساهمة في إنشاء نواد للقيام بنشاطات خيرية تشجيعاً للشباب والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل .٧

 ية في الداخل والخارج لتحقيق اهداف الجمعيةالمساهمة في التعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية ومدنية وحكوم .٨

المساهمة في إنشاء المراكز الصحية واإلجتماعية والمدارس لمختلف المراحل التعليمية واالكاديمية والمهنية  .٩
 ومختلف الحاالت التربوية

  المساهمة في نشر القيم واألخالق الفاضلة والتعاليم السمحة .١٠
 وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 

 محمد عدنان - مهى محمود بارود- سوسن سمير غصن- أحمد محمد كنعان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فرح عدنان اسماعيل-اسماعيل

   أحمد محمد كنعانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٢٨ علم وخبر رقم -"عية محيبيب الخيرية اإلسالمية الثقافيةجم" جمعية باسم -٢
   قضاء مرجعيون- مالك المركز الثقافي- حي الحرش- محيبيب: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام .١

ذلك  عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله و .٢
إنشاء المعاهد االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير 

 المجانية اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب

 المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي لألطفال .٣

 المساهمة في تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً .٤

المساهمة في إقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية  .٥
 الرسمية والخاصة

 لمساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العملا .٦

 خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة:  تعليمتالمساهمة في إقامة دورا .٧

  المساهمة في إقامة وإنشاء مستوصف مجاني خيري .٨
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

   قاسم فايز جابر- محمد درويش ابو خضره- علي محمد حجازي-قاسم احمد جابر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   قاسم احمد جابرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 Association الطوابع والتاريخ البريدي، الجمعية اللبنانية لهواة جمع" جمعية باسم -٣

, Libanaise des Philatelistes collecteurs de timbres et d’histoire postale”

 ”Lebanese association of collectors of stamps and postal history"- علم وخبر رقم 
  أد /١٥٤١
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 ملك كلودين عبد - بناية سيتي سنتر-١٥ القسم رقم -٣٢٧١ العقار رقم - شارع بربر ابو جودة-سد البوشرية: مركزها
   قضاء المتن-  الطابق الثالث- المسيح
  : أهدافها
  المساهمة في الترويج للطوابع البريدية وتاريخ البريد .١

 المساهمة في الترويج لجميع هوايات التجميع القانونية وتنظيمها والمحافظة على مصداقيتها .٢

 دية الرسمية في لبنانالتواصل مع الهيئات البري .٣

 التواصل مع الجمعيات المحلية والعالمية التي تعنى بموضوع الجمعية .٤

 المساهمة في تمثيل الجمعيات العالمية التي تعنى بموضوع الجمعية .٥

  المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بموضوع الجمعية .٦
 األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين و

 - شكري كمال سابا- برناردو كارول لونغو- نبيل انطون كرم-عبده جوزف ايوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جان بيار جان زهار

   عبده جوزف ايوبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٤٣ علم وخبر رقم -"لمدارس الخاصة اإلسالميةرابطة المعلمين في ا" جمعية باسم -٤
   الطابق الخامس- بناية زهرة المدائن-٢٣ القسم رقم -٦٦٩٥ العقار رقم - شارع المنار-طرابلس أبي سمراء: مركزها
  : أهدافها
 دعم وتشجيع البحوث العلمية في كافة الحقول .١

 لعلومنشر الوعي العلمي عن طريق إصدار مطبوعات ونشرات خاصة با .٢

 تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون أو أجانب في حقول العلم المختلفة .٣

 توثيق الصلة بين المعلمين في مجاالت البحث العلمي واألكاديمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية .٤

 التعاون وربط الصلة مع المعلمين .٥

   فيما بينهم وبين زمالئهم المعلمينتوثيق الصلة بين المعلمين اللبنانيين .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 باسم - طارق محمد زهير الظريف- محمود احمد الشيخ موسى-اهاب حسن نافع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسان علي سرحال- ديب الجاجيه يوسف حسن- محمد سعاده

   اهاب حسن نافعالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٦٣ علم وخبر رقم -" جمعية اسبرنسا" جمعية باسم -٥
   قضاء صور-  ملك حبيب مصطفى قاسم- بناية قاسم-٥٤٨ العقار رقم -حناويه: مركزها
  : أهدافها
ية والثقافية والتربوية والفنية واألدبية والعلمية وبث روح التعاون المساهمة في إنماء وتعزيز الروابط اإلجتماع .١

 والمساعدة

المساهمة في تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات ومحاضرات واقامة اللقاءات والنشاطات األدبية والفنية  .٢
 واثقافية والتربوية
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ة وإصدار الكتب واإلنتاجات األدبية المساهمة في إنشاء نواد وصالونات ادبية وفنية ودار نشر ومكتبة عام .٣
 والنشرات والمجالت المتخصصة في عمل الجمعية

 المساهمة في العمل على اكتشاف المواهب االدبية والعلمية وتشجيعها وتنميتها .٤

 المساهمة في إنشاء المعاهد والمدارس والمراكز التعليمية والدينية واإلجتماعية والتربوية والثقافية والفنية .٥

 همة في تقديم الخدمات والمساعدات الطبية والصحية واإلجتماعية والتربوية والثقافية والعمل على محو األميةالمسا .٦

  المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   سمير محمد سكماني-  نضال حسن شهاب- سليم محمد ذيب- علي حسن ياسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي حسن ياسينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٦٦ علم وخبر رقم -"إدخال المسرة" جمعية باسم -٦
   قضاء عكار- مصري ملك رضوان خضر ال- شارع الحارة الشرقية- ٩٥٣ العقار رقم -ببنين: مركزها
  : أهدافها

  :المساهمة في تنمية المجتمع وإعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خالل
المساهمة في العمل الخيري في شتى المجاالت الثقافية واإلجتماعية والصحية والمهنية وتقديم المساعدة والرعاية  .١

 ت كافةاإلنسانية وتأمين ما يتوجب من المساعدا

المساهمة في دعم الشباب ومساعدتهم بإنشاء مكتب وصندوق الزواج لتزويجهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوجيههم  .٢
 لتطوير أنفسهم وإعطائهم اإلستشارات واإلختبارات المناسبة في كافة المجاالت بشكل عام

 وسد الثغرات التي تواجههم وشحنهم باألمل المساهمة في دعم مساندة الطالب والطالبات في جميع المراحل التعليمية .٣
 وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع

المساهمة من خالل اإلهتمام والقيام بدورات تدريبية وتقديم اإلرشادات والخدمات والتسهيالت والنشاطات الصحية  .٤
 لتطوير وتوعية المجتمع اإلنساني والمدني وتخريج الكادرات المؤهلة لتقوم  واإلجتماعية والثقافية والتنمويةالتربوية

بدورها في بناء اإلنسان والمجتمع بشكل واضح وفعال والحفاظ على الطبيعة وإنماء عكار بشكل خاص ولبنان 
 بشكل عام

قافية واإلجتماعية والخيرية الفكرية، والتربوية، المهنية والث(المساهمة في االيجابية في تنمية الطاقات والقدرات  .٥
 عند المجتمع والشباب خاصة روحياً وجسدياً ووطنياً وإجتماعياً) والتطوعية

المساهمة في تقديم الخدمات المختلفة المادية والمعنوية للفقراء والمهجرين والمعاقين وذوي اإلحتياجات الخاصة  .٦
 مين الرعاية الالزمة لهم بالكساء والغذاء والدواء والتعلمواأليتام واألرامل والمطلقات والتكفل بهم وحفظ حقوقهم بتأ

المساهمة في إقامة النشاطات الثقافية والتوعية الطبية ودعم المعارض الفنية وأعمال الحرف اليدوية والمنزلية  .٧
 وغيرها

اب والتنمية المساهمة في إصدار ونشر المطبوعات واألدبيات واإلعالنات المتصلة والمختصة بشؤون المجتمع والشب .٨
 الثقافية واإلجتماعية والخيرية بعد نيل التراخيص المطلوبة قانوناً

المساهمة في إنشاء المراكز والمؤسسات التربوية والتعليمية األكاديمي منها والعالي ايضاً، الالزمة لتطوير وتحقيق  .٩
 لمهنيأهداف الجمعية كبناء المدارس والمعاهد والجامعات والكليات ومراكز التدريب ا

المساهمة في إنشاء مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من عيادات ومستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية ودور  .١٠
  األيتام
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بسام محمد - حسن محمد حسن قاسم-مالك محمد حسن قاسم -رشاد علي جوهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبد الكريم احمد الكسار-آغا

   رشاد علي جوهرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"ARA-Art Residence Aleyاإلقامة الفنية في عاليه، " جمعية باسم -٧
  أد /١٥٧٥
   ملك زياد حسين تلحوق-٤ القسم رقم -٦٨٤٦ العقار رقم -عاليه: مركزها
  : أهدافها

ل وتطوير الغاية األساسية من تأسيس الجمعية هو المساهمة في إنشاء مساحة ذات طابع فني ثقافي للتجارب وللتفاعل وتباد
  .بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والفنون في لبنان والمنطقةالخبرات ومشاركة الموارد 

  :ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة علي سبيل المثال ال الحصر
 اربي لإلبداع واإلنتاج الفني الثقافي يكون مجاالً مفتوحاً للمهنيين والجمهورالمساهمة في تخصيص منبر نقدي وتج .١

تلف مجاالت اإلنتاج الفني والثقافي، محلياً العمل على التشبيك والتعاون بين األفراد والجماعات والهيئات المعنية بمخ .٢
 وإقليمياً ودولياً

المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال إلنتاج أعمالهم من خالل توفير الدعم المادي والتقني  .٣
 والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية

 للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات وبشكل عام، يعود
ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية ال تبتغي الربح على 

  .بالمواضيع المذكورة أعالهورة مباشرة أو غير مباشرة ها، وغيرها من االعمال المتصلة بصأنواع
المساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية ب تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو باالشتراك أو التعاون أو نولها أ

وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع  أو موضوع مماثل أو متكامل 
  .جهفي لبنان وخار

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

 - الشيخ محمد توفيق خليل الهبري-بشار حرب عبد الكريم الحاج سليمان حيدر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شيخ حسين خسين تلحوق زياد ال- نايله كمال جعجع- رغد عادل المارديني

   رغد عادل الماردينيةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٧٦ علم وخبر رقم -"بسمة أمل" جمعية باسم -٨
   الطابق األرضي- ملك خضر احمد سيف-٦١٧ العقار رقم - شارع رشيد كرامي- البداوي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
حلية من أجل النهوض بها وتمكينها من إدارة نفسها بنفسها، ومعرفة مالها من المساهمة في العمل مع المجتمعات الم .١

حقوق وما عليها من واجبات، وترسيخ فكرة حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق الشباب واالطفال بشكل خاص 
 وتمكين الفرد والمجتمع من الوصول الى المشاركة في البناء التنموي

 خارجين من المدارس من أجل تمكينهم للعودة الى مدارسهمالمساهمة في العمل مع االطفال ال .٢
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 في العمل مع االطفال االسوياء وذوي اإلحتياجات الخاصة والعمل على فكرة الدمجالمساهمة  .٣

المساهمة في العمل مع الشباب والشابات المهمشين في المجتمعات واكسابهم الخبرات التي تمكنهم اإلندماج في هذه  .٤
 عد العمل على تطويرهمبهوض بهذه المجتمعات من خاللهم وذلك المجتمعات بل والن

المساهمة في العمل على نشر أفكار ونشاطات بيئية وتمكننا من الحصول في النهاية على بيئة أفضل أجمل وأنظف،  .٥
 والعمل على تقليل نسبة التلوث في المناطق التي نعمل بها بكافة الوسائل

 "التعلم من خالل الفن"و" التعلم من خالل اللعب"يقة لألطفال وذلك من خالل المساهمة في جعل المدارس بيئة صد .٦

 المساهمة في إقامة الدورات التدريبية إلعداد كوادر العمل التطوعي وصيفيات االوالد والشباب .٧

 المساهمة في إقامة الدورات التدريبية إلعداد كوادر جمعيات بيوت الشباب وإدارتها .٨

 نشطة التثقيفية واإلجتماعية والعلمية والفنية ونشاطات الهواء الطلقالمساهمة في إقامة األ .٩

صدار ونشر كافة المطبوعات والنشرات المتعلقة بتربية وتثقيف وتوجيه االطفال والشباب، وخاصة إالمساهمة في  .١٠
  التي تخدم أهداف الجمعية

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

 زينه -  احمد محمود ملحم-  عال فائز عتر- ميساء مهدي سيف-محمود مهدي سيف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد درباس

   محمود مهدي سيفالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧١٥٧ علم وخبر رقم -"زيتونة للتنمية اإلجتماعية" جمعية باسم -٩
   مدرسة زيتونة نانوم-بالقرب من اتحاد المرأة- الشارع الفوقاني- البستان القدس- عين الحلوة-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في الحد من المشاكل التربوية المتعلقة بالتسرب واألمية .١

 تفعيل دور المرأة في المشاركة وصناعة القرار .٢

 والطفلالمساهمة في مناهضة العنف ضد المرأة  .٣

  العمل على توفير دور الشباب وبناء قدراتهم .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 زينب احمد - محمد يوسف مشيرفه-  سماح ناصر الصالح-ايناس داود حماده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فاديه صالح رميح -الجمعه

   محمد يوسف مشيرفهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٨٨ علم وخبر رقم -"اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز" جمعية باسم -١٠

   منزل حياة ووهاب ارسالن-١٩٩٠ العقار رقم - طريق الشام- ضهر الوحش-عاليه: مركزها
  : أهدافها

الى تحقيق أعمال البر واإلحسان والخدمات اإلجتماعية والثقافية " اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز"تهدف جمعية 
  :تالفها ومنهاوالطبية على اخ



 15 

المساهمة في  تحسين الشؤون اإلجتماعية للفرد والمجتمع خاصة على صعيد المناطق بعد التعرف على حاجات  .١
ظرات وكل الوسائل اذ برامج التوعية اإلجتماعية عن طريق الندوات واللقاءات والمناالهلين وذلك عبر تنفي

 المشروعة

أو صناديق صحية لإلهتمام بالصحة العامة والفردية مثل المستشفيات /المساهمة في إنشاء المراكز الصحية و .٢
 والمستوصفات والصناديق الخاصة باإلستشفاء

  البيئة وتأثيرها على الصحة والسالمة العامةية على أهميةالمساهمة في تنظيم برامج بيئية وتوع .٣

المساهمة في تنفيذ برامج ودورات تثقيفية عبر لقاءات ومناظرات وكل الوسائل المشروعة والمساهمة في إنشاء  .٤
 )أو إلكترونية/كالسيكية و(مراكز ثقافية كمكتبة عامة 

  ي وال تتوخى الربح المادي ألفرادها إطالقاًوتصب جميع أعمال الجمعية في سبيل الخير العام اللبنان
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

.  د-كمال محمود رضوان. د - شفيق امين الشامي.  د-حسيب مسعود حليمه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اسامه نعيم شهيب-  غسان عبد الحفيظ سالمه- حياة شفيق وهاب-ذيابغسان علي بو 

   غسان عبد الحفيظ سالمهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"Association Nabad for Development جمعية نبض للتنمية،  جمعية باسم -١١
  أد /١٥٨٩وخبر رقم 

   قضاء زحلة- ملك علي محمد المكمل-١٠١٢لعقار رقم  ا- شارع الوزير دلول- الفوقا رياق-رياق: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته وفي كافة المجاالت .١

 كينهم في المشاركة في القرارطنة لدى الفئات المستهدفة بهدف تم حس الموامة في تطويرهالمسا .٢

الحوار البناء وترسيخ فكرة االعتراف بوجود يخ مفهوم التسامح وحل النزاعات بشكل سلمي والمساهمة في ترس .٣
 اآلخر

المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية علمية في مجال اللغة واالدارة والتكنولوجيا واإلعالم البديل لمواكبة التطور لدمج  .٤
 الفئات المستهدفة بشكل فعال في تطوير المجتمع

مشاريع تأهيلية تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتنمية المساهمة في التعاون مع المجتمعين األهلي والمدني لتنفيذ  .٥
 المجتمع

 المساهمة في إعداد أبحاث ودراسات حول واقع المجتمع .٦

 المساهمة في تمكين الفئات األكثر ضعفاً .٧

  المساهمة في تبادل وتشارك المعلومات حول مواضيع تنموية وتعليمية .٨
 ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان

 - نجاح احمد الحلباوي- ميرنا مهدي دلول- احمد علي اشعل-عليا محمد الرمح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  العوطه)المعروف بإيلي( وليم علي -  انطوان منير صليبا-حسين علي شومان

   حسين علي شوماندالسي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٥٩١ علم وخبر رقم -"جمعية خبز الحياة" جمعية باسم -١٢
 ملك حسان الياس -A البلوك -  تاوراية جبادون ب- ٢٨ القسم -٢٩٣٥ العقار رقم - شارع رياض الصلح-طرابلس: مركزها
   الطابق السابع-عجي

  : أهدافها
  :البنود التاليةإن أاهداف الجمعية هي صحية اجتماعية تربوية تتمثل ب

 العمل على رفع مستوى األيتام واالوالد المتروكين وتوجيههم، دون أي تمييز بين عرق أو لون أو دين، في ضوء  .١
 تعاليم الكتاب المقدس

 ومراكز طبية دور للعجزة المساهمة في رفع المستوى الصحي واإلجتماعي عبر المساهمة في إنشاء مستوصفات .٢
 لطات المختصةيتام بعد موافقة السواال

المساهمة في رفع المستوى العلمي والتربوي عبر المساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد خاصة مشاغل يدوية  .٣
 د موافقة السلطات المختصةومركز لإلرشاد النفسي والتربوي بعوحرفية، 

ان بكافة الوسائل المساهمة في رعاية الشبيبة وتشجيعهم افراداً وجماعات على تجنب التدخين وكافة  اشكال اإلدم .٤
  المتاحة في النشر واإلعالم وإقامة مؤتمرات ومحاضرات علمية للتوعية من أجل خلق مجتمع صحي ووطني سليم

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

 جرجوره مخايل -رياض قيصر سابا.  د- سيال الياس رعد- الياس عجيحسان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مايكل ريتشارد غوردون طوملينسون- انطون

   حسان الياس عجيكتورالد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٩٤ علم وخبر رقم -" جمعية األصيل إلحياء التراث اللبناني جمعية باسم -١٣
 ملك علي فواز -١٢ القسم رقم -٣٣٣ العقار رقم - بجانب بلدية برج البراجنة-دوف شارع الرا-برج البراجنة: مركزها
   قضاء بعبدا- فرحات
  : أهدافها
 المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني الثقافي واإلجتماعي والصناعي والفلكلوري .١

 المساهمة في إحياء الندوات الثقافية عن التراث اللبناني .٢

 مع الشباب اللبناني والمغترب وحثه على معرفة تراث بالدهالمساهمة في التواصل  .٣

  على الطريق الصحيح لمتابعة إحياء التراث اللبنانيمالمساهمة في إقامة مسرح لألطفال لتعليمهم وارشاده .٤

ارات المعنية والبلديات في كافة كلورية التراثية بالتعاون مع الوزالمساهمة في إقامة وإحياء المهرجانات الفل .٥
  راضي اللبانية واإلغتراباأل

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

 - سناء علي فواز-  بترا مالك نرش- وليد محمد جميل باريش-علي فواز فرحات: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - عماد حسين عبداهللا- ايلي شاكر عباس- يوسف محمد زيات- رانا اسبر مجدالني-  علبي اكرم نايف-حسين علي عبداهللا

   فارس عبود طباع- سليمان عبد الرحمن خالد- الهام اسماعيل شريم-جاندارك جرجي بو حبيب
   علي فواز فرحاتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 Association Key ofجنسية في لبنان، للعائالت المختلطة المفتاح النجاح " جمعية باسم -١٤

multinational families in Lebanon success for"- أد /١٦١٥ علم وخبر رقم  
   قضاء الشوف- الطابق األرضي- ملك وديع ابراهيم الغريب-  حي السنترال-الرميلة: مركزها
  :أهدافها
 لعناية بحقوق الجهة المهاجرةالمساهمة في مساعدة العائالت على اإلندماج في المجتمع الشرقي وا .١

  اذا اقتضى االمر في بعض الحاالت-المساهمة في تأمين مساعدة قانونية .٢

  عالجية إذا اقتضى األمر ذلك-المساهمة في تأمين مساعدة نفسية .٣

  تعليمية-المساهمة في إقامة دورات تثقيفية .٤

 ) وغيره-زي انكلي- فرنسي- عربي( اللغة -المساهمة في إقامة دورات لتعليم الطبخ .٥

 المساهمة في إعطاء دروس في الرسم، الرقص، الفنون الجميلة التطبيقية .٦

المساهمة في اقامة المحاضرات، ندوات، مؤتمرات تعنى بتوضيح وشرح تقاليد المجتمعات الشرقية والغربية  .٧
  ومقاربة طرق الحلول في مواجهة المشاكل المعترضة

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

 -  نتاليا ميخائيل دزياديك- نتاليا بافل كيرنا سوفسكايا-الريسا اناطولي تاراسيوك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طانيوس نمر حبيب

  نتاليا بافل كيرنا سوفسكاياة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٢٢ علم وخبر رقم -" زغرتا الزاوية-اللقاء الثقافي"جمعية باسم  -١٥
   ملك سايد يوسف معوض-٤ القسم رقم -١٠٨١ العقار رقم - اشالرع الرئيسي-  التل- زغرتا: مركزها
  : أهدافها
ية واجتماعية  الزاوية وتفعيلها، عبر إقامة نشاطات ثقافية وفن-المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية في قضاء زغرتا .١

 تطال كافة الفئات العمرية) ة، معارض كتبمحاضرات، مسرح، حفالت موسيقي(وعة متن

 المساهمة في دعم المبادرات اإلبداعية، مادياً ومعنوياً، كطبع كتاب أو إقامة معرض تشكيلي ألحد الفنانين الشباب .٢

انية، في إطار انفتاح المجتمعات على المساهمة في إقامة جسور تواصل وحوار وتفاعل مع سائر المناطق اللبن .٣
  بعضها البعض والتالقي فيما بينها

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

  سيس روني رومانوس فرن- نزار ساسين عاقله-فوزي بطرس يمين. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نزار ساسين عاقلهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٣٣ علم وخبر رقم -"الجمعية الصحية اإلجتماعية" جمعية باسم -١٦
   قضاء الشوف- ملك رجا حسين شاذبك- الشارع العام- الميدان-بعذران: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في إنشاء مستوصف صحي إجتماعي .١

 شؤون المعاقين والعجزة والمرضىالمساهمة في رعاية  .٢

 المساهمة في رعاية شؤون األطفال واإلهتمام بالناشئة .٣



 18 

 التنسيق مع الجمعيات األهلية الوطنية والمؤسسات التي تقوم بأعمال الرعاية الصحية واإلجتماعية .٤

  التنسيق مع وزارة الصحة العامة والشؤون اإلجتماعية التي تالقي أهداف الجمعية .٥
 البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق 

 - صالح سعيد خطار- هيثم فؤاد عالمي- ايلي عساف لطيف-صادق فهيم هاني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يد بازر زياد ف- غسان نجيب شاذبك-نهى حسين شاذبك
  يد بازر زياد فالسيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه

  

  أد /١٦٣٤ علم وخبر رقم -" Rmeil 392 393" جمعية باسم -١٧
  ٣٩١ العقار رقم - الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
  المساهمة في تشجيع الفنانين الشباب عبر تنظيم معارض لهم ونشر أعمالهم الفنية وإيجاد فرص لتمويل أنشطتهم .١

  جميع الوسائل للفن الشبابيالمساهمة في الترويج ب .٢
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نائله جورج -غو ديموند سرسق كوكران رودريك اين-رد ريمون سرسق كوكرانالف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  باسيلي

  غو ديموند سرسق كوكرانرودريك اين السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /١٦٣٨ علم وخبر رقم -"Féminin Pluriel" جمعية باسم -١٨
   الطابق الثاني- ملك مروان عفيف ذبيان-٢٥ القسم رقم -٤٢٣ العقار رقم - الصيفي-بيروت: مركزها
  : أهدافها
العمال والمهن الحرة واالدارة والكتابة والفن ممن تهدف الجمعية الى جمع شمل السيدات العامالت في مجاالت ا .١

 يرغبن بمشاركة تجربتهن بهدف التعاضد بين األعضاء

  على تنشيط التآزر بين أعضائها من أجل تضامن أفرادها وتكاملهنتعمل الجمعية .٢

معية وموقع تحقق الجمعية هدفها من خالل مساندة أعضائها في نجاحاتهن ومن خالل المساهمة في تطوير موقع الج .٣
 المرأة العاملة في المجتمع

  :وباألخص، تجهد الجمعية على
 مساندة وتعزيز مكانة المرأة وحقوقها .١

 المساهمة في تشجيع دور وتأثير المرأة في المجتمع واإلقتصاد والفن والثقافة واإلبداع  .٢

 المساهمة في حبك شبكة عالقات بين أعضائها لتطوير ديناميكية أعمال مهنية .٣

  مة في توفير فرص مهنية جديدة من خالل إجراء لقاءات تبادلالمساه .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ن  كارولين جا- شرين اليز سمير رفول- رلى اميل طحيني- سينتيا سمير رفول: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كارال اليكساندرا رجاء شحفه-سلوى بطرس طربيه

   رلى اميل طحينيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦٣٩ علم وخبر رقم -" هيئة تراث أنفه وجوارها جمعية باسم -١٩
   قضاء الكورة-  ملك خليل ابراهيم دعبول- الرميلة-٢٢ شارع -أنفه: مركزها
  : أهدافها
 ظهار وتوثيق وإنماء اإلرث الثقافي لبلدة أنفه وجوارهاالمساهمة في حماية وإ .١

المساهمة في تثقيف المواطن وحثه على التعاون والمشاركة وذلك بإطالق حمالت التوعية والمساهمة في إنشاء  .٢
  المكتبات وإستخدام كافة وسائل اإلعالم وعقد المؤتمرات والندوات وسواها لبلوغ األهداف المذكورة أعاله

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

 اندره توفيق - منال عدنان األيوبي- جوزيف ادوار الشامي-رشا مروان دعبول: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زياد فاروق خباز- جرجي مخايل ساسين-ابراهيم

   زياد فاروق خبازالسيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
  

  أد /١٦٥٦ علم وخبر رقم -"جمعية خمس" جمعية باسم -٢٠
   قضاء بعبدا-  ملك غاده علي كرنيب-١٠ القسم رقم -٢١٥٧ العقار رقم - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابناء الطائفة الشيعية .١

  والعوز عن العائالت المستضعفةالعمل على رفع الحرمان .٢

 المساهمة في تمكين الفقراء والمحتاجين من العمل .٣

المساهمة في التواصل مع متعهدي بناء ومع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير الرسمية التي تتعاطى شأن  .٤
 البناء بهدف الحفاظ على الطابع التراثي

  لى الطابع التراثيالعمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة ع .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 علي محمد - محمود نجيب مقشر-سم غازي سجد هي-مالك محمد الساحلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سامي الشاعر علي-  جهاد حسين عالمي-  محمد حسين حمد-رمضان

   هيسم غازي سجدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٦٨ علم وخبر رقم -"جمعية الجليل الخيرية االجتماعية" جمعية باسم -٢١
   قضاء بعلبك- الطابق األرضي-  ابراهيم محمد الحاج حسن ملك-٨١٤قار رقم  الع- حي شعب القبة-دورس: مركزها
  : أهدافها
 نمية اإلجتماعية والثقافية لألطفال والشباب والشابات واألهل وجميع فئات المجتمعالمساهمة في الت .١

المساهمة في التنمية البيئية لجميع فئات المجتمع المحلي واإلهتمام بالنظافة والسعي الى التشجير باألحياء والمدن  .٢
 وإقامة ندوات وورش عمل حول أهمية البيئة في حياتنا

صحية عبر مكافحة جميع اآلفات وخاصة أفة المخدرات وإقامة الندوات والمحاضرات وورش المساهمة في التنمية ال .٣
العمل في المدارس والجامعات حول مخاطر اإلدمان على المخدرات والتدخين وغيرها وإقامة النشاطات الترفيهة 

  لكافة فئات المجتمع
 مرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ال
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 - هديل احمد زغيب- خالد محمد مرزوق- مهدي نعمة علوه-علي محمد علي طه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رائد جعفر عطايا- محمد بسام احمد زغيب

  رائد جعفر عطايا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٧٠ علم وخبر رقم -"مررابطة آل أس" جمعية باسم -٢٢
   قضاء بعبدا- ملك صالح نعيم االسمر-١٦٤٧ العقار رقم -الحدث: مركزها
  : أهدافها
 لم شمل ابناء عائلة االسمر المنتشرين في لبنان وعلى مساحة الوطن في االغتراب .١

 تعزيز وتعميق أواصر االخوة واأللفة في ما بين أفراد العائلة .٢

وحلقة اتصال وتواصل في ما بين أبنائها تحقيقاً لغايات األمان اإلجتماعي والحماية خلق بيئة عائلية حاضنة  .٣
 والمساندة لهم ودعم وتشجيع نشاطهم وتعزيز مواقعهم وتحفيز وإبراز قدراتهم وإمكانياتها على األصعدة كافة

 عهممساعدة المحتاجين من أبناء العائلة وكل ما يعتبر من عدادهم أم بحكم الشخص الواحد م .٤

 تعزيز وتطوير دور العائلة في الشؤون اإلنسانية والخيرية واإلجتماعية كافة .٥

تعزيز وتطوير دور العائلة ونشاط أبنائها في خدمة الوطن والقضايا الوطنية السامية وكذلك التواصل مع أبنائها في  .٦
عنه وإبراز ميزاته اإلنسانية الراقية االغتراب ليكونوا رسل سالم وسعاة رفع إسم لبنان في المنتديات الدولية والدفاع 

 ودوره كرسالة تفاعل وتناغم حضاري

العمل مع مؤسسات الدولة كافة من وزارات وإدارات ومجالس ومع سائر المؤسسات العامة والخاصة تحقيقاً لغايات  .٧
  وأهداف الجمعية

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

 صالح نعيم -  ناجي جرجس االسمر-يشال االسمرم ايلي -فواد انطوان األسمر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج حنا االسمر- سامي فرنسيس االسمر- أمين جوزف االسمر- ناجي عبدو االسمر-واكد االسمر

  انطوان األسمر فواد يالمحام: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨١ علم وخبر رقم -"...إلى... من" جمعية باسم -٢٣
 - الطابق الثاني- بناية االتحاد ملك بشير عصمت-٧ القسم رقم -٤٦٨٣ العقار رقم - شارع غنوم-عين الرمانة: مركزها

  قضاء بعبدا
  : أهدافها

  :رؤية مهام وأهداف الجمعية
 : الرؤية

هة ومواجهة التحديات اإلنسانية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، الثقافية، التعليمية والتحضير مجتمع اكثر قدرة على المجاب -
 لمواجهة، إستجابة وإدارة المخاطر المرتقبة للكوارث واالخطار الطبيعية االجتماعية

 :المهام

  المساهمة في العمل لمجتمع يدمج كافة فئاته خاصة الفئات المهمشة -
واإلدارة في الظروف العادية ) coping capacity(درات المجتمع المدني وقدرة التعاملالمساهمة في بناء وتنمية ق -

 والظروف الغير عادية أثناء حدوث الكوارث أو المنازعات المسلحة
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 المساهمة في تقوية وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية في المجتمعات المحلية -

 )contingency planning(حترازي المساهمة في مساعدة السلطات المحلية على التخطيط اإل -

 المساهمة في إطالق المبادرات الفردية والجماعية -

 المساهمة في القيام ضمن أهداف الجمعية بأنشطة على مستويات محلية، إقليمية ودولية .١

 المساهمة في إعداد الدراسات واألبحاث لتحديد الحاجات والمشاكل إلطالق مشاريع تعزيز القدرات المحلية .٢

وى اإلدارات العامة تهمة في تعزيز قدرات التخطيط للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والعمرانية على مسالمسا .٣
 والبلديات

 وحلقات تدريبية حول مواضيع أعمال الجمعيةعمل المساهمة في إقامة مؤتمرات وندوات وورش  .٤

 المالية، الهيئات التقنية  المؤسساتوالدعم والتنسيق مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات الغير حكومية، التعاون .٥
 المعنية بإدارة الكوارث ودعمها وتدريبها

المساهمة في تعزيز الروابط وتنمية المجتمعات لمجابهة الكوارث والحد من الخسائر باعتباره شرطاً لتحقيق التنمية  .٦
 المستدامة

  ٢٠٢٠وارث المشاركة في تنفيذ إطار عمل هيوغو واإلستراتيجة العربية من مخاطر الك .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - سيما يوسف عنتابلي-  نتالي موريس رزق- جيمي بشاره رحال- تاال قيصر خالط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جهاد علي الشيخ علي-ان فرح سابين ج- مروان يوسف حسيكي-بشير عصمت عصمت

   جيمي بشاره رحالالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"New Pen League Associationجمعية الرايطة القلمية الجديدة، " جمعية باسم -٢٤
  أد /١٦٨٢وخبر رقم 

  ١١ القسم رقم - ٩١٣ العقار رقم - شارع بعلبك- الحمرا-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ة في طباعة وإصدار المجالت الثقافية واألدبية على جميع أنواعها وبجميع اللغات ورقياً وإلكترونياًالمساهم .١

 المساهمة في تشجيع المبادرات اإلبداعية .٢

 المساهمة في تقديم مساعدات تربوية وثقافية وإجتماعية وإنمائية .٣

لكافة الطوائف ) لجامعات ومراكز البحوثدعم وإنشاء المدارس وا(المساهمة في تقديم مساعدات تعليمية وتربوية  .٤
  والمناطق اللبنانية

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

 يوسف - كريستين ريمون زعتر- غسان أنطونيوس مطر-علي يوسف عساف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبد الصمدمحمد 

   غسان أنطونيوس مطرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨٣ علم وخبر رقم -"الهيئة النسائية الشعبية" جمعية باسم -٥٢
   مبنى جمعية روضة الشهيد معروف سعد- الشمالي مدخل عين الحلوة-  مدينة العمال-صيدا: مركزها
  : أهدافها
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مل على تنمية وتطوير قدراتها وتفعيل دورها وحضورها في الحياة العامة تهدف الجمعية إلى تمكين المرأة بالع .١
وعلى المطالبة بحقوقها إنصافها وتكريس مساواتها بالرجل في كافة الميادين والقطاعات واإلتجاهات والنهوض بها 

 ولبلوغ أهدافها، بغية النهوض بمجتمعنا والسير به نحو األفضل واألحدث مجتمع الحداثة والحرية والعدل واإلنصاف
وإجتماعات ودورات يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم حمالت توعية 

تدريبية وتثقيفية إجتماعية وصحية وتربوية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، فضالً عن القيام بندوات وحلقات 
ار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق صدإدراسية وورش عمل ومنتديات ومؤتمرات علمية، و

المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وتقديم المساعدات المادية والعينية لعضواتها ولمن ترى من أفراد أو 
مؤسسات مدنية وأهلية والقيام بالمشاريع ويعود لها استعمال كافة الوسائل البصرية والسمعية، وكل الوسائل 

العلمية والتقنية الحديثة ولها أن تقوم بتحقيق موضوعها منفردة، أو باالشتراك أو التعاون أو المساهمة مع واآلليات 
أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات 

ل المتصلة بصورة مباشرة أو غير عماالموضوع أو موضع مماثل متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع اال
  مباشرة بالموضوع المذكور

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

 الدين  ودانا سعد- موهانه نجيب عزام- فاتن محمد فرحات- سناء سعد الدين جرادي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ناهية حلمي الهواري- فاديا يوسف جريس-  منى محمد نضر- ايمان محمد محمد طلبه سيد احمد-جرادي

   ايمان محمد محمد طلبه سيد احمدةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨٥ علم وخبر رقم -"اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية" جمعية باسم -٢٦
   الطابق الثاني- ملك فيصل انور مولوي-٤القسم رقم-٢١١٩ العقار رقم - شارع الصنوبرة-وت رأس بير-بيروت: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة واإلبتدائي  .١

 والمتوسط والثانوي واالكاديمي والفني

لمحاضرات والنشرات والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة اإلسالمية والقانون التوعية الثقافية للمواطنين با .٢
 اللبناني

تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والعائالت المستورة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين  .٣
ين األدوية وخاصة المزمنة مستلزمات الحياة الكريمة لهم وتأمين الرعاية اإلجتماعية والصحية بما في ذلك تأم

 ...) عوز- حرب-كوارث(منها بصورة عامة للجميع 

 رعاية األيتام والطفولة والمساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة وتأمين منح تعليمية وإنشاء مياتم .٤

 ) مهن حرة- كمبيوتر-خياطة( وتمكين المرأة القيام بدورات تأهيلية .٥

 تقديم قروض حسنة .٦

يم والمبادىء السليمة في الناشئة ونشر العلوم النافعة من خالل مؤسسات الجمعية أو بالتعاون مع غرس الق .٧
  المؤسسات األخرى

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

جمعية التعاون  "-ممثلة بالسيد عماد ابراهيم سعيد" المساواة الخيريةجمعية الوعي و": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
جمعية  "-ممثلة بالسيد غسان توفيق الشقور الحاج شحادة" الجمعية االجتماعية "- ممثلة بالسيد فادى عبد الغني شاميه" االنساني
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 -  ممثلة بالدكتور عبد الحفيظ جميل عيتاني"جمعية سبل الخير اللبنانية "-ممثلة بالسيد حبيب علي الشامي" االرشاد الخيرية
  ممثلة بالشيخ حسام عمر الغالي" جمعية البر لالعمال الخيرية"

  الشيخ حسام عمر الغالي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨٦ علم وخبر رقم -"رابطة مختاري المتن" جمعية باسم -٢٧
  تن قضاء الم-  ملك يوسف سعيد متري-سد البوشرية: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في رفع مستوى المختار في جميع المجاالت الثقافية واإلجتماعية والعملية .١

 ال تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية وال تبغ الربح .٢

 المساهمة في تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره .٣

 بية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختارالمساهمة في إقامة برامج تدري .٤

 المساهمة فب إنشاء مكتبة قانونية، إستشارية يعود إليها المختارين لإلستئناس واإلستيضاح .٥

 المساهمة في تقديم الدعم واإلستشارات بما يساهم بتعزيز دور المختارين في كافة المجاالت .٦

 األخالقيةالمساهمة في نشر المثل اإلجتماعية و .٧

 المساهمة في العمل على تنمية الفرد والمجتمع واإلهتمام بالنشاطات اإلجتماعية والتنموية .٨

 المساهمة في إقامة الندوات الفكرية واإلجتماعية والثقافية .٩

 المساهمة في خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة المخاتير .١٠

ب في الخدمة العامة، وعلى تقوية روابط االخوة بين المساهمة في العمل على توحيد جهود المخاتير لتص .١١
 المخاتير وتفعيل دورهم

 المساهمة في العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة األصعدة والمساهمة في إيجاد صندوق تعاوني .١٢

 المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف .١٣

 في المحافظة على صالحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر المساهمة .١٤
  وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيالً للقيام بالمعامالت٢٧/١١/١٩٤٧بتاريخ 

 المساهمة في معاونة األجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق األحكام .١٥

  في التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقهاالمساهمة .١٦

   في استثمارات شخصيةعدم التدخل في الشؤون السياسية، وعدم استخدامها .١٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 طنوس -  ايلي ضياء السكاف- جان ميساك البر مومجيان-سعيد يوسف متري: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون
 منصور حنا -  شربل مرشد الخوري- نخله جوزف كحاله- الياس توفيق الخوري حنا- نجم الياس صليبا-حبوق الخوري

   روبار جريس القاعي- مشلين عامر الخوري مجاعص-  خليل جرجي كنعان-المالح
   جان ميساك البر مومجيانالسيد: ل الجمعية تجاه الحكومةممث

  

• .�� /  �� ٢٠١٣ ا���ل)'� �� �& وا�0
 وتعديله برقم ١٠/٥/١٩٨٢أد، تاريخ /٥٧ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٠٥ تعديل رقم -١

الجمعية الخيرية لألطفال المعاقين للعلوم «:  للجمعية المسماة١٧/٨/٢٠١١أد تاريخ /١٣٤٦



 24 

ducations and Practices Charitable Association for HandicappedE والمهن،

Children«  
الجمعية الخيرية لألطفال المعاقين للعلوم والمهن، «أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة 

Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children « الحائزة على بيان العلم والخبر
 ١٧/٨/٢٠١١أد تاريخ /١٣٤٦ وتعديله برقم ١٠/٥/١٩٨٢أد تاريخ /٥٧رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »الجمعية اإلسالمية الخيرية للعلوم والمهن«: اسمها

 Educations and Practices Charitable Association forالجمعية الخيرية لألطفال المعاقين للعلوم والمهن، «: بدالً من

Handicapped Children«  
  :غايتها

تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجاناً وتهتم باألمور 
  :التالية
ستواهم العلمي والفكري المساهمة في جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع م .١

 والمهني

 المساهمة في تدارس مشاكل المعوزين المادية واإلجتماعية والتعليمية والعمل على حلها .٢

 المساهمة في العمل في المجاالت الخيرية والثقافية .٣

 داريةالمساهمة في التزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة اإل .٤

  المساهمة في تملك وإنشاء مدارس خاصة واإلشراف عليها وعلى كافة المناهج المتعلقة بها .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجاناً وتهتم باألمور تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع 

  :التالية
 جمع شباب وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني  .١

 تدارس مشاكل المعوزين المادية واإلجتماعية والتعليمية والعمل على حلها .٢

 م فتح مدارس إبتدائية مجانيةالعمل في المجاالت الخيرية والثقافية وعد .٣

 اإللتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة االدارية .٤

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

 ١١٠ وتعديله برقم ٢٨/٨/١٩٨٧أد، تاريخ /١٢٦الخبر رقم  لبيان العلم و١٥٢٤ تعديل رقم -٢
  »  جمعية تمكين للعيش بإستقاللية«:  للجمعية المسماة٢١/١/٢٠٠٩تاريخ 

الحائزة على بيان العلم » جمعية تمكين للعيش بإستقاللية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة 
 ٢١/١/٢٠٠٩ تاريخ ١١٠ وتعديله برقم ٢٨/٨/١٩٨٧يخ أد تار/١٢٦والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 العمل على تمكين األشخاص المعوقين وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم .١
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 العمل على توعية الراي العام بخصوص قضايا اإلعاقة الحقوقية واإلجتماعية .٢

لة في مجال اإلعاقة والهادفة الى تأمين حاجات األشخاص المعوقين المشاركة ضمن الهيئات والمؤسسات العام .٣
 الصحية، البيئية، اإلجتماعية، الحقوقية، النفسية، التربوية واإلقتصادية

 المشاركة والتشبيك مع كافة المنظمات الدولية، العربية، المحلية المعنية بصياغة حقوق ذوي اإلعاقة .٤

 ناء السلم األهلي ويناء المجتمع المدنيالعمل على مشاركة ذوي اإلعاقة في ب .٥

 العمل على تأهيل وإعادة تأهيل االشخاص ذوي اإلعاقة .٦

 العمل ضمن برنامج التدخل المبكر الذي يشمل المعوقين وعائالتهم والمجتمعات المحلية .٧

متخصصة لهذا تأمين البرامج التربوية والتعليمية والمهنية المتخصصة لذوي اإلعاقة والمساهمة في إنشاء مدارس  .٨
  الغرض

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
 العمل على تمكينهم وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم  .١

 التربوية والمادية من أدوات خاصة العمل على تأمين حاجات المقعدين اللبنانيين الصحية، اإلجتماعية، المهنية، .٢
 يحتاجونها مع صيانتها

 العمل على توعية الراي العام بخصوص قضاياهم العامة وحاجاتهم وأبعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة .٣

 العمل لدى الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تسويق منتجاتهم وحمايتها .٤

 رين منهم الذين لم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهمالعمل على إيجاد سبل لتدريب القاد .٥

 العمل على إنشاء صندوق خاص بهم في الضمان الصحي والضمان االجتماعي .٦

 تأمين الدراسة ألوالد المتزوجين من األعضاء إذا قررت الهيئة اإلدارية أنهم ال يقدرون تسديد بدالت دراسة أوالدهم .٧

  في حياتهم من الرسوم الجمركيةالعمل على إعفاء اي غرض ضروري .٨

 تشجيع بدء برامج خاصة بهم في وسائل اإلعالم العامة ومالحقتها واإلهتمام بنشاطاتهم .٩

 العمل على تهيىء التسهيالت المادية العامة لنقلهم ولتسليتهم ولتثقيفهم ولعملهم .١٠

 لمصلحة العامةالعمل على السماح لسيارات األعضاء بالوقوف حيث تدعو الحاجة على أال تضر با .١١

ى تتمكن الجمعية  المساعدات والتوجيهات الالزمة حتتشجيع كل من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم .١٢
 من تحقيق غايتها

 العمل على إنتساب األعضاء الى المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين .١٣

  حاجة خاصة ألي عضو من األعضاء وأن تبت في هذه األموريحق للهيئة اإلدارية أن تتداول في أي حالة أو .١٤

 ا إليهاأوشخاص الذين بترت أطرافهم العليا والسفلى في حال التجتهتم الهيئة اإلدارية أيضاً بأمور وحاجات اال .١٥

يحق للهيئة اإلدارية أن تستعين بآراء مستشارين خارجين عن الجمعية من ذوي اإلختصاص في شؤون ذوي  .١٦
 اإلعاقة

 )مدرسة للتربية المختصة(تتاح مدرسة لتعليم ذوي اإلعاقة إف .١٧

 )مدرسة التمكين المهني لذوي اإلعاقة(إفتتاح مدرسة للتعليم المهني لذوي اإلعاقة  .١٨

 إفتتاح مراكز تأهيل عالجية لذوي اإلعاقة .١٩

  المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 
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:  للجمعية المسماة١٨/٦/١٩٨٦أد، تاريخ /١٤٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٢٧ تعديل رقم -٣
  »بيت العناية اإللهية«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » بيت العناية اإللهية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  ١٨/٦/١٩٨٦أد تاريخ /١٤٥

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
  المساهمة في إيواء العجزة والمسنين والمعوقين الذين ال إيواء لهم ومساعدة الفقراء من جميع المناطق اللبنانية .١

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

 :  منبدالً

   الزاوية-إيواء العجزة والمسنين ومساعدة الفقراء من أبناء زغرتا  .١
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

:  للجمعية المسماة١/١٠/٢٠١٢أد، تاريخ /١٧٣٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٦٤ تعديل رقم -٤
  »عالمة الغد«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » عالمة الغد«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  ١/١٠/٢٠١٢أد تاريخ /١٧٣٨

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
 مساعدة الطالب المحتاجين .١

 مساعدة الطالب للحصول على منح للدرس في الخارج .٢

 لمدارس لتبني مناهج أجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبيةدعم ا .٣

 مساعدة الطالب للحصول على معلومات لتحديد االختصاصات الجامعية .٤

 يتام وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبةالمساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم األ .٥

  ة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظم
  : بدالً من
 مساعدة الطالب المحتاجين .١

 مساعدة الطالب للحصول على منح للدرس في الخارج .٢

 دعم المدارس لتبني مناهج اجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبية .٣

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

:   للجمعية المسماة٨/٨/١٩٨٨أد، تاريخ /٢٠٧ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٩٢ تعديل رقم -٥
  »مؤسسة يوردان وماري عبجي«

الحائزة » مؤسسة بوردان وماري عبجي«الجمعية المسماة وغاية مركز اسم، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٨/٨/١٩٨٨أد تاريخ /٢٠٧ بيان العلم والخبر رقم على



 27 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »Fondation Yordan et Marie Obeji(FYMO)، مؤسسة بوردان وماري عبجي«: اسمها
  »مؤسسة بوردان وماري عبجي«: بدالً من
 .ل.م.ملك شركة لولو ش -ية العسيليا بن-٥٢القسم رقم - ١٣٦٥ العقار رقم - شارع رياض الصلح-بيروت: مركزها

   بناية كابي ريس- شارع السراسقة-بيروت: بدالً من
  :غايتها

  :إن األغراض التي من أجلها انشئت هذه المؤسسة هي
  والمؤسسات والمنظمات اإلجتماعية واإلنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان وفي الخارجمساعدة الجمعيات .١

  طبية وإجتماعية وثقافية جديدةاالشتراك في تمويل إنشاء وحدات .٢

 تأمين الحصول على إمكانية التعليم، باألولوية ألعضاء عائلة عبجي وألقاربهم والمقربين منهم المحتاجين .٣

تأمين الحاجات الطبية الملحة، باالولوية العضاء عائلة عبجي وألقاربهم والمقربين منهم المحتاجين، وبشكل عام  .٤
 تثبيت التعاضد العائلي

 مساعدات ومنح مدرسية وجامعيةمنح  .٥

جتماعية وللغايات المذكورة اعاله يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان ألجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية واإل .٦
 والطبية واإلنسانية التي تكون الهيئة اإلدارية قد قررتها وفقاً ألحكام نظامها الداخلي

نسان والعجزاء والمرضى إنساني من شأنه تأمين كرامة اإلجتماعي وإوبصورة عامة القيام بكل عمل خيري و .٧
 المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطالب المحرومين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة

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

والمنظمات اإلجتماعية واالنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان في خدمة مساعدة الجمعيات والمؤسسات  .١
 المحتاجين وذوي الدخل المحدود

 تمويل إنشاء وحدات طبية وإجتماعية وثقافية جديدة غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدوداالشتراك في  .٢

يئات اإلعالمية اإلجتماعية التي ترمي الى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات اإلجتماعية في االشتراك في تمويل اله .٣
 لبنان في سبيل تحسين الراي العام

منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية للطالب المحتاجين الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات في لبنان  .٤
 والخارج

 لتراث الفني والثقافي وكل مشروع من شأنه إنعاش هذا التراثاالشتراك في تمويل إنعاش وترميم ا .٥

وللغايات المذكورة أعاله يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان ألجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية واإلجتماعية  .٦
 والطبية واإلنسانية التي تكون الهيئة اإلدارية قد قررتها وفقاً ألحكام نظامها الداخلي

نسان والعجزاء والمرضى قيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة اإلوبصورة عامة ال .٧
 المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطالب المعوزين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة

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

وتعديله برقم  ١٧/١١/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٦٦٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٩٣ تعديل رقم -٦
  » العيشية-جمعية اصدقاء ابونا يعقوب«: للجمعية المسماة ٢٦/٥/٢٠١٠أد تاريخ /٨٣٧
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الحائزة على بيان »  العيشية-أبونا يعقوبجمعية اصدقاء « الجمعية المسماة اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ٢٦/٥/٢٠١٠أد تاريخ /٨٣٧ وتعديله برقم ١٧/١١/٢٠٠٨أد تاريخ /١٦٦٥العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

 »، جنوب لبنان العيشية- الكبوشيجمعية أبونا يعقوب«: هااسم

  » العيشية-جمعية اصدقاء أبونا يعقوب«: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة٦/٨/٢٠١٢أد، تاريخ /١٣٨٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٦٦٩م  تعديل رق-٧
   قضاء المتن-الدكوانة: مركزها»جمعية إعانة األيتام والعجزة«

 الحائزة على بيان العلم والخبر رقم» جمعية إعانة األيتام والعجزة«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة 
  ٦/٨/٢٠١٢أد تاريخ /١٣٨٣

    :وأصبح على الشكل التالي

 - الطابق الثالث- ملك اندريه ساروفيم- سنتر نعمه-٢١ القسم -١٥٨١ العقار رقم - شارع الموبيلي توب القديم-البوشرية: مركزها
 قضاء المتن

 - الطابق الثاني- ملك مطانس جرجس بشور-لي بناية فغا-١٣ القسم رقم -٤٣٠ العقار رقم - شارع الموبيلي توب-الدكوانة: بدالً من
  .قضاء المتن

  

 ٢٠١٢ )'� ا���ل� �& وا�0�� 123 ا •
الندوة العالمية «: لجمعية المسماةيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ا سحب ب١٥٦٥ قرار رقم -١

  »للشباب اإلسالمي
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 
  ،١٩٠٩/آب/٣بناء على قانون الجمعيات الصادر في 

  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  ،١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 

الندوة العالمية للشباب «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٤/٥/٢٠١٢أد تاريخ /٧٣٤بناء على بيان العلم والخبر رقم 
   صيدا: مركزها»االسالمي

 والمتعلق بطلب سحب ١٣/٦/٢٠١٣ تاريخ ١٠٣٢٦بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  خبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،بيان العلم وال

  ،١٦/٨/٢٠١٣وز تاريخ /و/اع/٦٧١٣كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على
  ،إلنابةبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين با

  :يقرر ما يأتي
الندوة العالمية «  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٤/٥/٢٠١٢ريخ أد تا/٧٣٤ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله» للشباب االسالمي 
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صندوق «: لجمعية المسماةيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ا سحب ب١٥٦٧ قرار رقم -٢
  »العطاء لتمكين األسرة العربية وحمايتها

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ، ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨مرسوم رقم لبناء على ا

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

  ،١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 
صندوق العطاء لتمكين «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٢٠/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٣٤٩لى بيان العلم والخبر رقم بناء ع

   قضاء بعبدا- الشياح: مركزها»األسرة العربية وحمايتها
سحب  والمتعلق بطلب ٢٢/٢/٢٠١١ تاريخ ١٢٨٥٠بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،

  ،٧/٥/٢٠١١وز تاريخ /و/اع/٢٥٥٠كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،

  :يقرر ما يأتي
صندوق « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٢٠/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٣٤٩خبر رقم سحب بيان العلم وال:المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله» العطاء لتمكين األسرة العربية وحمايتها
 

• 4 �5
 65% 7�28/ 
الجمعية الصحية " بتأسيس جمعية بإسم ٢٠١٣ ايلول ١٢ تاريخ ١٦٣٣تصحيح خطأ مطبعي الوارد في بيان علم وخبر رقم 

  . قضاء الشوف-مركزها بعذران" يةاالجتماع
" الجمعية الصحية االجتماعية" بتأسيس جمعية بإسم ٢٠١٣ أيلول ١٢ تاريخ ١٦٣٣ورد خطأ مطبعي في بيان علم وخبر رقم 

 وذلك في رقم ١٩/٩/٢٠١٣ تاريخ ٤١ من الجريدة الرسمية العدد ٣١٩٩ قضاء الشوف وتحديداً الصفحة - مركزها بعذران
الجمعية الصحية "مقدم الى وزارة الداخلية والبلديات لدى المديرية اإلدارية المشتركة من الجمعية المسماة تسجيل اإلعالم ال

  ".االجتماعية
  .١٣/١٢/٢٠١٢ تاريخ ٢٠٩٢المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة برقم : الخطأ

  .١٣/١٢/٢٠١٢ تاريخ ٢٠٢٩٢المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة برقم : الصواب
  .فاقتضى التصويب

  
 

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

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

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

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتفي حال لم يتم تلبية الرجاء قبول اعتذارنا الشديد (
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  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

   لبنان–روت بي١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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


