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 كلية والقطاعية في التنمية ال

 2014في % 1.5 و2013في % 0.9النمو االقتصادي في لبنان  •

 2014حتى منتصف ايار ة من سورية / ألف نازح67مليون و •

  ن/ات وظروف تشغيلهم/ات السوريين/تقرير حول تردي احوال النازحين •

  ات/ات السوريين/وشربل نحاس يقدم مقاربة بديلة لمعالجة ازمة النازحين...  •

  ن ارتفاع تكاليف المعيشة /يتوقعون% 78 ون/ات تحسنت اوضاعهم/من اللبنانيين% 10: كوم.بيت •

   ماليين دوالر من البنك الدولي لدعم عمل وزارة المالية5.2 •
 

  ني والحقوق االجتماعيةمواطنة، المجتمع المدفي ال
  ات في لبنان/ فلسطينية لضمان حقوق الفلسطينيين-وثيقة مدنية لبنانية •

 فلسطين  الى لعودة الوطنية ولوحملة دولية للتمسك بالهوية...  •

   ألف لبناني من مكتومي القيد بدون جنسية يعيشون على هامش المجتمع 80 •

   االسر االكثر فقراًم دعمساعدات غذائية من وزارة الشؤون ضمن برنامج •

 اللبنانيةاطالق برنامج الكتروني خاص بتنفيذ االستراتيجية العشرية للمرأة  •

 فقط سجيناً 450 يستوعب بينما سجيناً 760نزالء سجن زحلة  •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
   بلدية888 مليار ليرة كعائدات الهاتف الثابت لـ 56توزيع  •
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 يل شامل للسياحة البيئية والريفيةدل" ايكو ليبانون" •

  لغرس مليون شجرة بالتعاون مع البلديات والجمعياتاهلي مشروع •
 

  في التربية والشباب
  تتلقى دعماً من مصرف لبنان وتوفر فرص عمل للشبيبة"بيريتك" •

 والجامعة االميركية لتمويل برنامج اسعافي" رودز فور اليف"شراكة بين  •

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

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •

 اتفاقيات قروض بين الجمهورية اللبنانية وجهات دولية •

  مساعدات اميركية لهيئتين اهليتين وللجيش اللبناني •

  هيئات اهلية ومحلية3مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •

  ائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتماعية وانم •
  

 %�&
ا�"�ابر � ��)�ا��' و�!"�د #���ت   
  حقـوق  •

 بيئــة  •

  الضمان االجتماعي •

 نقابات •

  

 2014 ����ن-,� ��+ و*!� 

 2014  نيسانشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 نيسانشهر  للعلم والخبر تعديل •

  


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

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

 2014في % 1.5 و2013في % 0.9النمو االقتصادي في لبنان  •

اكد البنك الدولي ان تشكيل حكومة جديدة تطور ايجابي لالقتصاد اللبناني، مشيراً في ملخص تنفيذي للتقرير الذي اعده، حول 
  استمرار، الى ان لبنان يواجه تحديات جديدة بسبب"ركود اقتصادي في بيئة شديدة التقلب"لبناني تحت عنوان االقتصاد ال
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االوضاع االمنية غير المستقرة وتداعيات الصراع المستمر في سوريا، الفتا الى ان الوضع االمني غير المطمئن أدى الى 
  . سواءيناضعاف ثقة المستهلك والمستثمر على حد

اعتبر التقرير ان تداعيات االزمة السورية تستمر بفرض عبئها على النمو الذي من المتوقع ان يسجل على المدى وقد 
 افتراض ايجاد مع في المئة، وذلك 1,5 النمو خالل هذا العام سجل معدلالقريب رقماً دون مستوى قدرات لبنان، مقدرا ان ي

ويفيد التقرير ان . بروز بوادر تحسن، ولو ضئيل، في الوضع االمنيتؤدي الى حلول سريعة تحقق االستقرار السياسي و
 االستثمارات، والى التدهور في قطاع السياحة، الذي يعتبر من اهم عوامل نسيابتداعيات األزمة السورية ادت الى تقليص ا

لقطاعات المالية، لائلة كما ان تلك التداعيات ادت إلى خلق تحديات ه. خلق فرص العملالى النمو االقتصادي للبنان و
 اضافة الى ها تركت التقرير أنذكركذلك . ات الى لبنان/ات السوريين/الصحية والتربوية، في ظل التدفق المستمر لالجئين

 على النشاط االقتصادي الكلي في لبنان، إذ قدر نمو الناتج االجمالي المحلي الحقيقي بـ اثاراً سلبيةالجمود السياسي الطويل، 
  .1999، مسجالً بذلك األداء األسوأ منذ العام 2013المئة في العام  ب0,9
  

 2014حتى منتصف ايار ة من سورية / ألف نازح67مليون و •
عن أوضاع  18/5/2014 الصادر بتاريخ أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعي

ن المساعدة من /ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/د النازحين مجموع عدانات في لبنان، /ات السوريين/النازحين
 شخص بانتظار 52600 شخص مسجل 1014500ن اكثر من /منهم( ألف شخصاً 67 الى أكثر من مليون و ارتفعالمفوضية
، )ر التسجيل شخصاً بانتظا6186بينما ال يزال ( شخصاً 271663شمال لبنان : ن على المناطق التالية/، توزعوا)التسجيل

 31232مع ( شخصاً 347714، البقاع ) اشخاص بانتظار التسجيل13603مع ( شخصاً 269228بيروت وجبل لبنان 
  ). شخص بانتظار التسجيل1600و( شخصاً 125925، الجنوب )شخصاً بانتظار التسجيل

  

  ن/ات وظروف تشغيلهم/ات السوريين/تقرير حول تردي احوال النازحين •
ات في لبنان بأن تدني األجور، ارتفاع معدل /ات السوريين/ها منظمة العمل الدولية عن تشغيل النازحينكشفت دراسة أجرت

 في المجتمعات المحلية  كلها مسائل تطرح تحديات خطيرة على معيشة كًل من السكان،البطالة، وعدم تنظيم سوق العمل
 في لبنان ات/ السوريينات/تقويم أثر الالجئين"حملت عنوان  يفقد أشارت الدراسة الجديدة الت. يهاات ال/والنازحينالمضيفة 

ن من تدني األجور ومن /ات في لبنان يعانون/ات العاملين/ات السوريين/، إلى أن غالبية النازحين"ن/وظروف تشغيلهم
تها المنظمة  الدراسة، التي أجراظهرتكما . هن إلى المهارات والتحصيل العلمي/ظروف عمل قاسية، فضالً عن افتقارهم

عكار، طرابلس، :  أفراد، وتوزعت على أربع مناطق، هي2004 أسرة شملت 400من خالل إستبيانات شبه منظمة لـ
ن من /ات في لبنان هم/ات السوريين/البقاع والجنوب، ومقابالت شخصية شملت كافة أعضاء تلك األسر، أن غالبية النازحين

  . عاما24ًهن عن / من نصفهمفئتي الشبيبة واألطفال، إذ يقل عمر أكثر
 الدراسة إلى أن المستويات التعليمية متماثلة بالنسبة للذكور ولإلناث، وأن التحصيل العلمي متدنٍ عموما، فثلث واشارت

هن حاصل على تعليم ابتدائي، فيما تبلغ نسبة /منهم% 40العينة المستهدفة إما أمي، أو لم يذهب الى المدرسة على اإلطالق و
ات، /ات السوريين/ نتائج الدراسة أيضاً الى إرتفاع معدل البطالة في صفوف النازحيناشارتكما . فقط% 3ات /يينالجامع

 يبحثن عن عمل نظراً لغياب رب األسرة في أغلب  والى ان النساء اضطررن الن،%68 ت بلغاذال سيما بين النساء 
 15 النازحات السوريات اللواتي تزيد أعمارهن على مجموعن فقط م% 6 لكن وعلى الرغم من ذلك فأن   .العائالت الالجئة
هن /منهم% 92هن يتواجد في القطاع غير المنظم، إذ إن / أولئك الذين يعملون فمعظمهمكثريةوبالنسبة ال. عاماً يعملن حالياً
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ور شهرية ن بشكل موسمي أو أسبوعي أو يومي، وال يحصل على أج/هن يعملون/منهم% 56ها عقد عمل، و/ليس لديه
ات /ات السوريين/ الدراسة متوسط األجر الشهري للنازحينقدرت من جهة اخرى،. من المجموع فقط% 23منتظمة سوى 

عنه بالنسبة % 40 يقل معدل أجور النساء في حينمن الحد األدنى لألجور، % 38 ألف ليرة لبنانية، أي أقل 418بـ 
  .للرجال

 ولتحسين فرص العمل وسبل العيش  الوضع الحاليلتوصيات لمعالجة أبرز تحديات الدراسة عدداً من ااقترحتفي الختام، 
 تدهور ظروف العمل وقفأوالً، : هن على حد سواء، منها/ات والمجتمعات المحلية المضيفة لهم/ات السوريين/للنازحين

النقد مقابل "برامج : ، مثلعبر تحسين إدارة وتنظيم سوق العمل في لبنان؛ ثانياً، إيجاد برامج لخلق فرص عمل جديدة
صياغة :  ابرزهااإلقتراحاتمن كما تشمل سلة . ، التنمية االقتصادية المحلية، وخلق مراكز العمل في حاالت الطوارئ"العمل

 من االستغالل، بناء ات/ والسوريينات/ حماية العمال اللبنانيينات الرسمية علىسياسات عامة تهدف لتعزيز قدرة المؤسس
 برامج تعزيز المهارات، توسيع قاعدة المعلومات واإلحصائيات حول سوق العمل، ووضع برامج  اطالقن خاللالقدرات م

  . خاصة تستهدف فئات النساء والشبيبة واألطفال
  

  ات/ات السوريين/وشربل نحاس يقدم مقاربة بديلة لمعالجة ازمة النازحين...  •
، طرح الوزير السابق شربل نحاس، مقاربة جديدة، ات/ات السوريين/ن النازحيوفي اطار تقديم حلول عملية لمعالجة ازمة

وقد شرح نحاس . تنطلق من االعتراف بالواقع ومحاولة حرف مساره عبر خلق حلقات انتاج جديدة تربط سوريا بلبنان
عد انتهائها، ال شيء يعود تخلق عدداً من حاالت األمر الواقع التي تستمر ب"فكرته انطالقاً من خلفية تفيد بأن الحرب األهلية 

 غير مرتقب، هو ارتفاع حجم القوة العاملة استثنائينحن في دولة وقع فيها حدث : "واردف نحاس قائالً". إلى ما كان عليه
 وكثيفة ودائمة للطلب ولالستثمار في رأس سريعة الطاقة اإلنتاجية المعطلة بزيادة تلكالمطلوب أن نفكر بكيفية مقابلة . فجأة
 ذلك من خالل جعل عملية االستثمارات متصلة بحلقات معينة لتطوير سلع، منتجاتها واوضح نحاس انه يمكن تحقيق. لالما

 نحاس من اقترحكما ". األساسية قابلة لإلنتاج في سوريا حتى في ظروف الحرب، فيما تكون الصناعات التحويلية عندنا نحن
اسي يعتبر المنتجات اآلتية من لبنان أو سوريا دون تمييز في المنشأ وأن إصدار قرار سي) 1:الدول الداعمة للبنان االتي
افتتاح نموذج مصغّر عن البنك الدولي في لبنان للقيام باستثمارات مباشرة، أو تقديم كفاالت، ) 2تعامل كالمنتجات الوطنية، 

  .اإلضافية الناتجة من تزايد المخاطرإنشاء صندوق دعم لتغطية التكلفة ) 3أو قروض إلنشاء تلك الصناعات التحويلية، 
  جديدة ومتينةات انطالقاً من تلك الخلفية يمكنه أن يثبت صيغة/التعامل مع قضية النازحين"وفي الختام، رأى نحاس أن 

مضيفاً ، "للعالقات االقتصادية بين لبنان وسوريا في المرحلة الالحقة، استباقاً لما سينجم عن حاالت األمر الواقع قيد التشكّل
وضعية تتيح للسوري أن ينضم إلى واحدة من حلقات اإلنتاج، وقد يعود "، ت إن طبق االمر ان مقاربته ستخلق ما فيان اهم

  ". إلى الحلقة االساسية، وهي الزراعة في أرضه، إذا ضمنّا له تسلّم المحصول
  

ع تكاليف ن ارتفا/يتوقعون% 78 ون/ات تحسنت اوضاعهم/من اللبنانيين% 10: كوم.بيت •
  المعيشة 

لألبحاث واالستشارات،  YouGov ، بالتعاون مع مؤسسة(bayt.com) مكو.كشف استطالع رأي أجراه مكتب التوظيف بيت
 لبنان من ات/المشاركينمن % 27 اعربانه في الوقت الذي  ثقة المستهلك في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، حول
 ارتفاع تكاليف المعيشة ن/منهم% 78 المالية خالل االشهر الستة المقبلة، توقع ن/م تطور اوضاعهحولاراء ايجابية عن 

  .ضمن الفترة نفسها
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 2014 من شهر فبراير 24 و9بين  وقد اظهر استطالع الرأي الذي جمعت بياناته عبر اإلنترنت خالل الفترة الممتدة ما
ردن، سوريا، لبنان، عمان، البحرين، قطر، الكويت،  شخصاً من تونس، الجزائر، المغرب، مصر، اال6.728وبمشاركة 

 المالية تحسنت خالل االشهر الستة ن/اوضاعهمن ان /ات من لبنان ذكروا/من المشاركين% 10االمارات والسعودية، ان 
 المالي ن/هم تراجعا في وضعن/واشهد ن/انهم% 55ى أ الى عدم وجود اي تغيير، ورن/ منهم%30 اشار بينماالماضية، 

ن /عن توقعهم% 27 في حين عبر. الماضية 12 تراجعت بالمقارنة مع االشهر الـ ن/ ان مدخراتهمن/ منهم%70 قالو
  . المالي باتجاه االفضل ضمن االشهر الستة المقبلةن/ وضعهمتغيراً في

حاسوب المكتبي اجهزة البشراء % 18ن بشراء االثاث، /ات من لبنان يفكرون/من المشاركين% 19كما بين االستطالع ان 
من % 70كذلك رأى . وذلك خالل فترة االشهر الستة المقبلة اجهزة تلفزيون بالزمابشراء % 15، واو المحمول
من % 76اما فيما يتعلق بفرص العمل، فقد اشتكى .  تطور في االشهر الستة الماضيةلبناناقتصاد ات ان /المشاركين
. أي امل بتوفر المزيد من الفرص في االشهر الستة المقبلة% 76ما ال يرى ات من قلة فرص العمل المتوفرة، في/المشاركين
االمن عن مستوى % 40عن التقديمات غير النقدية، و% 38ن الوظيفي، و/ات عن رضاهم/من المشاركين% 38كذلك عبر 
  .  الحاليةن/ برواتبهمن/ عدم سعادتهمعنعلى االقل % 46، والوظيفي

  

   الدولي لدعم عمل وزارة المالية ماليين دوالر من البنك5.2 •
 على تعزيز كفاءة أنظمة اإلدارة المالية العامة ته دوالر لمساعديين مال5.2وافق البنك الدولي على منح لبنان قرضا قيمته 

  . قدرات وزارة المالية اللبنانية على تحليل سياسة المالية العامة وإدارة الديونولتطويرواستخدام الموارد العامة، 
 التي حققها دعم سابق  االيجابية الثاني لإلدارة المالية، ليكمل النتائجهون هذا القرض اإلى فت البنك في بيان صدر عنه، ول

  . 2017-2013خمس سنوات لعداد استراتيجية إصالحية شاملة تمتد إلقدمه البنك إلى لبنان 
ارتفاع مستويات المديونية وضخامة عجز المالية العامة " نج، الى افريد بلحا، مدير إدارة المشرق بالبنك الدوليوفيما لفت 

 إصالحات ي شرعت ف، إال انه اشار الى ان وزارة المالية" االستثمارات العامة على النمو االقتصادي للبنانضعف مستوىو
  . من بينها إصالحات في إدارة المالية العامة،هيكلية ملحوظة

 

  االجتماعيةمواطنة، المجتمع المدني والحقوق في ال
 

  ات في لبنان/ فلسطينية لضمان حقوق الفلسطينيين-وثيقة مدنية لبنانية •
وذلك خالل " 2014 الفلسطينية -رؤية مشتركة للعالقات اللبنانية " الفلسطيني، وثيقة بعنوان –اطلق منتدى الحوار اللبناني 

فلسطين في لبنان واالحزاب اللبنانية والفصائل ات عن سفارة / في مقر نقابة الصحافة، بحضور ممثلينهمؤتمر صحافي، عقد
 ميسر منتدى الحوار، اديب نعمة، الى ان تلك الوثيقة هي محصلة نقاش  خاللهات، لفت/ ومهتمينومنظمات مدنيةالفلسطينية 

ات /ات والخبراء والناشطين/ الفلسطينية استمر ألكثر من عامين بين مجموعة من الباحثين-حول العالقات اللبنانية 
بهدف وضع  غير رسمي، ن في ما بينهم إطاراً/اللواتي شكلوا/ ات في لبنان الذين/ات المقيمين/ات والفلسطينيين/اللبنانيين

ات في لبنان /ات الفلسطينيين/ الفلسطينية، ومن ضمنها الحقوق األساسية لالجئين-رؤية مشتركة بشأن العالقات اللبنانية 
 اللبنانية وقد تضمنت الوثيقة. سائل السياسية والدبلوماسية ذات الصلة بالقضية الفلسطينيةن المعيشية، وكذلك الم/وأوضاعهم
  : عدة نقاط ابرزهاالفلسطينية

في األمم المتحدة والمنتديات ) حق العودة وحق تقرير المصير( دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف -
  الدولية
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  لبنانية/ ات بوصفه حقا فرديا وجماعيا ورفض التوطين كثابتة وطنية فلسطينية/ان الفلسطينيين/ئينالتمسك بحق عودة الالج -
ات غير القابلة للتصرف /التوافق على أن أي حل نهائي للقضية الفلسطينية يجب أال يكون على حساب حقوق الفلسطينيين -

  وال على حساب لبنان وسيادته الوطنية
  .ات عن االستقطاب السياسي والطائفي/ات الفلسطينيين/يد الالجئينااللتزام المشترك بتحي -

ات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والمدنية /ات الفلسطينيين/كما دعت الوثيقة الدولة اللبنانية إلى توفير حقوق الالجئين
د الفلسطيني في لبنان ومعالجة ملف ، وإنهاء المعالجة األمنية للوجو)2019 -2012(وتفعيل الخطة الوطنية لحقوق االنسان 

  .ن ومسألة السالح/ القانوني الحقوقي وعدم المقايضة بين حقوقهمينات من المنظار/ات الفلسطينيين/الالجئين
  

  فلسطين الوطنية وللعودة الى وحملة دولية للتمسك بالهوية ...  •
 خالل مؤتمر صحافي عقدته في رنامج فعالياتها الخامس، ب"انتماء"، "الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية"أطلقت 

وبالمناسبة، اكد المنسق العام للحملة، ياسر قدورة، أن ". فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا" تحت شعار مقر نقابة الصحافة،
وسرقتها أهداف ومضامين الحملة ترتكز على مواجهة المشروع الصهيوني الذي يحاول طمس معالم الهوية الفلسطينية "

لصالح هويته المزيفة، كما تسعى الحملة لتعزيز الشعور الوطني باالنتماء لألرض وتعمل على تحريك الشعب الفلسطيني 
في االردن، ايمن الدقس، على " انتماء"من جهته، اكد رئيس وفد حملة ". والمناصرين له في حربه مع العدو الصهيوني

ين، اوال، اللقاء الضوء على الحالة الفلسطينية المتمثلة باالصرار والعزم على اهمية مشاركة المؤسسات في الحملة لسبي"
 ". العودة، وثانيا، انها رسالة للعالم بأن ثقافة العودة ركن اساسي في الوعي الفلسطيني

  

   ألف لبناني من مكتومي القيد بدون جنسية يعيشون على هامش المجتمع 80 •
، ورشة العمل في "الرؤية العالمية" المكتومي القيد، بالتعاون مع مؤسسة ات/للبنانييننظمت لجنة معالجة أوضاع األطفال ا

وجاءت تلك الورشة التي عقدت برعاية وزير االعالم رمزي جريج، . المسألةات حول /وزارة االعالم توجهت لالعالميين
مل التي وضعتها اللجنة للحد من تلك  في سياق خطة الع،ات عن الوزارات والجمعيات األهلية المعنية/وبحضور ممثلين

 بسبب التجاذب السياسي ،الظاهرة، اذ اشار الوزير جريج خاللها الى ان مشكلة مكتومي القيد التي غاب حلها لعقود طويلة
حول مسألتي التجنيس والتوطين، تتطلب من الدولة االعتراف بحقوق تلك الشريحة المهملة والتي تعيش على هامش 

  .المجتمع
 الذي ال يتمتع بأي وجود قانوني، أي ليس له سجل في وهومكتوم القيد الشخص جهتها، عرفت القاضية رنا عاكوم، من 

ة الذي لم يسجل في سجالت األحوال الشخصية /االولى، اللبناني:  مكتومي القيد فئتينبينة اندوائر األحوال الشخصية، م
ة في لبنان والذي لم يسجل ال في /ة المولود/ الثانية، األجنبي،س اللبنانيةاللبنانية، اي الذي لم يتم قيده في دوائر النفو

العدد االجمالي "وافادت عاكوم قائلة ان . ها األجنبية وال في سجل األجانب، فبقي مجهوال من الدولة اللبنانية/سجالته
ن إال التقدم بدعوى أمام /ابتة وما عليهمن ث/ن جنسية والدهم/ بالمئة منهم35ة / الف لبناني80لمكتومي القيد وصل الى نحو 

  ".ن/دوائر النفوس ليتم تسجيلهم
  

   االسر االكثر فقراً دعممساعدات غذائية من وزارة الشؤون ضمن برنامج •
البرنامج الوطني لدعم األسر "أعلن وزير الشؤون االجتماعية، في بيانٍ، عن اطالق البطاقة الغذائية الموقتة الصادرة عن 

وفر تلك البطاقة ، بدءاً من طرابلس وال سيما منطقة باب التبانة وجبل محسن، ومنها الى كل لبنان، على أن ت"رااألكثر فق
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تلك "وقد أشار البيان إلى أن .  للعائالت اللبنانية التي حصدت أدنى مستويات التصنيف من قبل البرنامجالمساعدة الغذائية
إلجتماعية، البنك الدولي، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، البطاقة هي ثمرة تعاون بين وزارة الشؤون ا

تلك الخدمة الموقتة تقدم إلى األسر اللبنانية "وأضاف البيان أن . وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من الجهات المانحة
 دوالراً شهريا لألسرة 150وز القيمة اإلجمالية  دوالراً شهرياً للفرد الواحد على أن ال تتجا30 ةقيمب واد غذائيةالمستفيدة م
 سيتمو.  المناطق اللبنانية كافةموزعة فيو محالً 270 التي يبلغ عددها  تحصل عليها االسرة من خالل شبكة محالالواحدة،

 –ية  بواسطة مراكز وزارة الشؤون االجتماع2014 المستحقة بدءاً من شهر حزيران القادم سرتوزيع تلك البطاقات لال
  .البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراً

  

  اللبنانيةاطالق برنامج الكتروني خاص بتنفيذ االستراتيجية العشرية للمرأة  •
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، البرنامج اإللكتروني الخاص بتنفيذ 

 أليس شبطيني، ، وزيرة المهجرينحضره كل منستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان، في احتفال خطة العمل الوطنية لال
أمين وبالمناسبة، عرض .  من الجمعيات األهلية والمؤسسات الرسميةات/ وعدد من المسؤولين،الوزيرة السابقة منى عفيش

:  أنجزتها الهيئة مع منظمة األمم المتحدة للسكان وهي ثالثة مراحل، فادي كرم،سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
. ، خطة العمل الوطنية لتنفيذ اإلستراتيجية والتي تمتد ثالث سنوات)2021 - 2011(اإلستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 

ات الوافية عن البرامج  إطالق التطبيق اإللكتروني الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تتضمن المعلومومن االنجازات ايضاً،
".  المجتمع الرسمي واألهلي والمنظمات الدولية وذلك توصال لرصد مدى تنفيذ الخطة الوطنية كل منوالنشاطات التي ينفذها
 البرنامج آلية لرصد كامل ذلكان تعاون الثالوث الدولي والوطني الرسمي والوطني المدني يجعل من "واكد كرم في الختام 

  . وضع المرأة اللبنانية وفق معايير نوعية أو كمية محددةويسمح بالوصول الىفي لبنان، أوضاع المرأة 
إجازة االمومة في كل من القطاعين العام والخاص من سبعة أسابيع إلى وفي هذا االطار، تجدر االشارة الى قرار برفع 

  .لموظفة واألجيرةعشرة أسابيع، إضافة إلى إزالة التمييز في مدة إجازة األمومة فيما بين ا
  

  فقط سجيناً 450 يستوعب بينما سجيناً 760نزالء سجن زحلة  •
دق النائب العام االستئنافي في البقاع، القاضي فريد كالس، ناقوس الخطر الذي يهدد سجن زحلة الجديد بعدما وصل اجمالي 

.  سجيناً كحد أقصى450ستيعاب  فوق بعضهم البعض في غرف أنشئت ال"يتكدسون" سجينا 760عدد نزالئه إلى أكثر من 
 التي نشرت الخبر، إلى ضرورة المباشرة ببناء سجن أكبر او استئجار مبنى جديد "السفير"وقد أشار مصدر قضائي لصحيفة 

لتحويله إلى سجن ملحق، قادر على تخفيف االزدحام في السجن الحالي الذي من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد نزالئه في 
 75وكشف ايضاً عن ان مجموع عدد المحكومين في سجن زحلة يبلغ .  التي تحصل يومياًلتوقيف اليوميةظل عمليات ا
 من غير اما بحسب جنسية النزالء.  بقية النزالء من فئة الموقوفين الذين ال يمكن التسريع بإخالءات سبيلهمبينماسجينا فقطً، 

فلسطينياً وعراقيين وتركيين واثنين من التابعية الجيورجية وعشرة  27 سجيناً سورياً و125 :، فان السجن يضماللبنانيين
وأربعة من حاملي هويات قيد الدرس، اضافة الى سجناء من كل من الجنسية " مكتومي القيد"مساجين يحملون بطاقات 

 . السعودية والسودانية واألثيوبية واأللمانية واإليرانية والروسية بمعدل سجين واحد من كل دولة
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 

   بلدية888 مليار ليرة كعائدات الهاتف الثابت لـ 56توزيع  •
 بلدية للفصول 888  عن توزيع عائدات الهاتف الثابت على،أعلن وزير اإلتصاالت بطرس حرب، خالل مؤتمر صحافي

، على ان تحصل  مليار ليرة56الي قيمتها ميبلغ اج، والتي 2014 والفصل األول من العام 2013الثالثة األخيرة من سنة 
 أن الوزارة بذلك تكون قد سددت كامل متوجباتها للبلديات واضاف حرب قائالً.  بحسب عدد إشتراكتهاكل بلدية على حصتها

في البنك انه سيتم تحويل تلك االموال إلى الحسابات المصرفية المباشرة للبلديات و، 2014لغاية نهاية الفصل األول من 
  .من تاريخ االعالنالمركزي خالل يومين 

لمجتمعات المحلية، من لوقد أكد حرب في كلمته، على الدور االساسي الذي تلعبه البلديات في تعزيز مسيرة االنماء المتوازن 
تير المحصلة  ان عائدات الفواوافاد. ات/خالل تطوير وتعزيز الحياة اإلجتماعية واإلنسانية وحتى المعيشية للمواطنين

وشدد  أهم الموارد التابعة لها، احدىلالشتراكات الهاتفية السلكية والالسلكية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية تشكل 
تحويل العائدات للبلديات عند نهاية كل فصل فوراً، وذلك لكي تتمكن األخيرة من االفادة من ب وزارة االتصاالت على ان تقوم

  .ات فيها/ دفع رواتب العاملينكذلكتوظيفها في مشاريع انمائية منتجة وتلك العائدات و
  

  دليل شامل للسياحة البيئية والريفية" ايكو ليبانون" •
 معرض ، وذلك خاللالذي يهدف الى تشجيع السياحة البيئية والريفية في لبنان ،"إكو ليبانون"الدليل السياحي تم اطالق 

 نتيجة لجهود نائب رئيس صدرد الدليل، الذي أنتج بدعم مالي من وزارة السياحة، والذي ويع. في البيال ببيروت" هوريكا"
السياحات البيئية ب  المتعلقةنقابة األدالء السياحيين، الدكتورة نور فرا حداد، األكثر شموالً واألغزر لناحية المعلومات

لدليل تكمن في دعمه لعملية التنمية المستدامة في  إلى أن أهمية ا خالل اطالقه حداد، اذ اشارتوالطبيعية والقروية
  .المجتمعات المحلية، وفي تقديم المعلومة بشكل سلس وسهل
رياضة تسلق الجبال، التنقيب : اللون األخضر للسياحة البيئية، مثل: يتضمن الدليل ستة أقسام، مصنّفة بحسب األلوان كالتالي

ئية، وغيرها، األزرق للسياحة البيئية المرتبطة باألنهار والبحيرات ورياضاتها، في المغاور، والتجول بواسطة الدراجات الهوا
القسم الثالث واألبيض، مخصص للرياضات الثلجية، القسم الرابع والمخصص للسياحة الريفية فباللون النبيذي، ويحتل الجزء 

 واحدة منها، مبيناً مواقع معاصر الزيتون،  المعلومات عن القرى ومواسمها وما يتميز به كلوهو يوفراألكبر من الدليل، 
أما القسم البرتقالي، فيتضمن كل المعلومات واإلرشادات المتعلقة . ومشاغل الحرفيات، والزجاج، والفخاريات وغيرها

يات بالمحميات الطبيعية وتنظيم الرحالت، بينما يقدم القسم األصفر واألخير لوائح بالمواقع االلكترونية السياحية والجمع
  .األهلية المعنية بالسياحة الريفية

لقرى مبوبة قوائم ل معلومات مفصلة حول المهرجانات القروية الموسمية، ومهرجانات القطاف، ويحتوي الدليل علىكذلك 
 . المحليةصناف الطعام بالمطاعم المتفاوتة األحجام التي تقدم ااخرىبحسب أنواع من األطعمة التي تمتاز بها دون غيرها، و

، إذ تكفلت بتغطية كافة نفقات  التي شملها الدليلتقاض أي مقابل من تلك المؤسساتت لم  وزارة السياحة حداد إلى أنتولفت
 وهو قد صدر باللغة اإلنكليزية، فيما العمل سارٍ على ترجمته إلى اللغتين العربية والفرنسية، على ان يتم .إعداده وإصداره

  .كتروني تزود به الهواتف الذكيةفيما بعد تطويره إلى تطبيق ال
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   لغرس مليون شجرة بالتعاون مع البلديات والجمعياتاهليمشروع  •
 بالتعاون مع جمعية حماية الثروة الحرجية ،"دياجيو"أطلقت الشركة العالمية الرائدة في مجال المشروبات الروحية الفاخرة 

 ستقوم،  الجديدة المبادرةوبموجب تلك ."ليون شجرة ألجل لبنانم"برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، مبادرة و والتنمية
لبلديات والمنظمات والجمعيات لغرسها في كل لبلوط وأشجار أخرى الصنوبر ومن اصناف البالتبرع بمليون شجرة " دياجيو"

شركة دياجيو بدأ في ية و بين الجمعاألول  تجدر اإلشارة، الى ان التعاون.في تعزيز البيئة واغنائهامساهمة  أنحاء لبنان،
 الف غرسة 100ينتج وفي بلدة الرميلة يقع  2010إنشاء مشتل حرجي عام تم  ومن ثم يةتحريجنشاطات  ب2009العام 
  .مليون غرسة سنوياًالنشاء مشتل ينتج  2011 توسع عامسنوياً، 

 

  في التربية والشباب
 

 يبة تتلقى دعماً من مصرف لبنان وتوفر فرص عمل للشب"بيريتك" •
، خالل مقابلة اجرتها معه صحيفة النهار، في عددها الصادر بول شكر اهللا، في بيروت" بيريتك"اشار المسؤول عن مؤسسة 

 الحد من هجرة الشبيبة واالدمغة عبر تسهيل 2001لمؤسسة التي أنشئت عام ل  الهدف الرئيس إلى أن نيسان الماضي،24في 
  . خاصةاتشركل ن/همعملية تأسيس

 مليون دوالر لدعم االستثمارات 400 الصادر عن مصرف لبنان والذي خصص بموجبه 331كراهللا أن التعميم رقم وأفاد ش
، حددة، لم يحدد شروطاً جديدة او خطة عمل م"بيريتك"في الشركات الناشئة في لبنان من خالل صناديق دعم واستثمار بينها 

ية، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز عملها بشكل حصري في دعم وبالتالي تستمر المؤسسة بالعمل وفقاً لخطتها األصل
ة / محيط للعمل يمكن صاحبخلق تسعى ل   ان المؤسسة قائالًوقد أوضح شكراهللا. المبادرات االقتصادية في شتى مجاالت

صادياً على ات اقت/المبادرة من مباشرة عمله، وتوفير فرص للشباب لالنطالق، كما تساهم المؤسسة في مساعدة المبادرين
 شركة تتوزع على مختلف 80 و70هن، الفتاً إلى أن المؤسسة تستضيف، حالياً، ما بين /هن وتوجيههم/ادارة مشاريعهم

 في ت المرحلة االول من عملها، الذي ركّز2008 شكراهللا أن المؤسسة تخطت في ذكركما . مراكزها في بيروت وخارجها
 2012 في العام تكومبيوتر والمعلوماتية، وتمددت الى المجال التجاري، كما استحدث الفي مجاليالبداية على دعم المبادرات 

  . من اصحاب المبادرات االقتصاديةبالكامل في شارع بشارة الخوري، بات اليوم مشغوالً اً جديداًمركز
 

  والجامعة االميركية لتمويل برنامج اسعافي" رودز فور اليف"شراكة بين  •
، تلتزم بموجبه الجمعية  عقد شراكة، والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت،" اليفرودز فور"وقعت جمعية 

  التدريب في المركز الطبي بموجبه ويتم، يضاف إلى برنامجين سابقين، معد لتدريب قطاع التمريضجديد،تمويل برنامج ب
المعروف تجدر االشارة الى ان البرنامج . الجها على أحدث تقنيات تقييم حاالت اإلصابة البالغة والتدخل لعفي بيروت،

  أطباء الطوارىء من خالل برنامجل، هو حلقة من حلقات ثالث، شمل األوات/، والذي يتوجه إلى الممرضينATCNباسم
ATLSمن خالل برنامجات/المسعفينالثاني ، و  PHTLS ،جميعاًها ت تكلفةتغطيب" رودز فور اليف "تقوم.  
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  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
 ماليين جنيه استرليني لدعم بلدية بر الياس واعادة تأهيل 5:  الحكومة البريطانية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان-

  ات /ات السوريين/جئينالمستوصف الصحي في مبنى البلدية في اطار الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة لال
ات / مليون يورو لدعم تلك البلديات التي تأوي اعداداً كبيرة من النازحين16:  االتحاد االوروبي لبلديات في مناطق مختلفة-

  ات بغرض تطوير مشاريع البنى التحتية واالنمائية فيها/السوريين
 وفقاً للمعايير الدولية وذلك بالتعاون مع جمعية عدل تجهيز نظارة نموذجية تتبع قصر العدل:  االتحاد االوروبي لزحلة-

  ورحمة
ات االشغال اليدوية /اعادة تأهيل مركز الجمعية بغرض تعليم المعوقين:  االتحاد االوروبي لمنتدى المعاقين في الضنية-

  ن الالجئينوالمهن الحرة وذلك بالتعاون مع المجلس الدنماركي لالجئين ومفوضية االمم المتحدة السامية لشؤو
تأهيل مدرسة العهد الجديد للبنات في ضهر المغر في القبة من خالل اعادة تأهيل :  السفارة االسترالية لمؤسسة الصفدي-

  مالعب المدرسة وتجهيزها بالمواد الالزمة للترفيه والرياضة
  ع الدينيدعم مشروع التربية على المواطنة الحاضنة للتنو:  الحكومة البريطانية لمؤسسة اديان-
تجهيز مركز الشباب المجتمعي التابع لها بمختبر معلوماتية، ومكتبة وقاعة لالجتماعات وذلك :  االونيسكو لبلدية كفرزبد-

  بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية
  

  اتفاقيات قروض بين الجمهورية اللبنانية وجهات دولية •
 بين حكومة 12/10/2012 مليون يورو، والموقعة بتاريخ 70قيمة  اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض ب-

  الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان
ة واتفاقية القرض العائد  اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية تمويل اضافي لمشروع االرث الثقافي والتنمية المديني-

 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير ويهدف المشروع الى مساعدة 9/8/2012له، الموقعتين بتاريخ 
الجمهورية اللبنانية في ايجاد الشروط المالئمة لتطوير وزيادة فعالية االقتصاد المحلي وتحسين نوعية الحياة في المراكز 

   لمدن بعلبك، بيبلوس، صيدا، طرابلس وصور اضافة الى تحسين حماية وادارة االرث الثقافي على مستوى الوطنالتاريخية
 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي 29/3/2012 اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريخ -

لف دينار كويتي، وذلك لتنفيذ مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في  أ500 مليون و13للتنمية االقتصادية العربية بقيمة 
  . الخيام وشقرا-مرجعيون

  

  مساعدات اميركية لهيئتين اهليتين وللجيش اللبناني •
   حافلة ركاب للواء اللوجستي21:  مكتب التعاون االميركي للجيش اللبناني-
 آالف غرسة منوعة من االصناف الحرجية في قطعة ارض تابعة 3غرس :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لبلدة كفرحمام-

  لالوقاف االسالمية في البلدة وذلك ضمن مشروع التحريج في لبنان
  دعم دورة تعلمي اللغة االنكليزية مجاناً:  السفارة االميركية لجمعية رائدات المجتمع المدني في بلدة بحنين في المنية-
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  هيئات اهلية ومحلية 3مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
 الى الجمعية بتجهيزات متطورة وادوات ات/المنتسبين ات/جميع المكفوفينتزويد :  بيت النبطية- جمعية الكفيف الجنوبي-

    اليوميةن/ في حياتهمن/متخصصة تفيدهم
  استحداث مختبرات علمية ومعلوماتية :  ثانوية سيدة بكفتين االرثوذكسية في قضاء الكورة-
  تأهيل وتجهيز قاعة االمتحانات ومختبر المعلوماتية :  مغدوشة الرسمية في قضاء صيدا ثانوية-
  

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
ن في سحب /ات فازوا/ طالب6 ألف دوالر اميركي لـ 18منح جامعية بقيمة :  طالب جامعيين6 بنك بيروت لـ -

   U for Youthالحساب الجامعي المندرج ضمن برنامج 
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   ألف دوالر اميركي20تعبيد الطريق التي تربط مفرق العباسية بمدرسة الحنان لذوي االحتياجات الخاصة بكلفة :  الكورية-
اء حديقة ألعاب ترميم مدرسة خربة سلم الرسمية وتأهيل جزء من البنى التحتية للصرف الصحي فيها وانش:  االيطالية-

  لالطفال بالمدرسة
  حفر بئر ارتوازي في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل:  االيطالية-
 
 

 %�&
ا�"�ابر � ��)�ا��' و�!"�د #���ت   
  حقوق  •

 المتعلق باخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة 256 اقرار قانون رقم -
  ) 22/4/2014 الصادرة في 17الرسمية عدد الجريدة (
 1959 حزيران 12 الصادر في 112 من المرسوم االشتراعي رقم 38 الذي يقضي بتعديل المادة 266 اقرار قانون رقم -
وقد تعطى بموجب تعديل هذه المادة المتعلقة باجازات االمومة، الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى ). نظام الموظفين(
وال تدخل اجازة االمومة في حسابات االجازات االدارية وال في حساب . لمدة اقصاها عشرة اسابيع" ازة االمومةاج"

  ) 22/4/2014 الصادرة في 17الجريدة الرسمية عدد (االجازات المرضية 
  

  بيئة  •
حداث محمية ارز جاج  الرامي الى ا2012 تشرين الثاني 16 تاريخ 9326صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  -

  ) 22/4/2014 الصادرة في 17الجريدة الرسمية عدد (الطبيعية كما عدله مجلس النواب 
  

  الضمان االجتماعي •
 الذي ينص على تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي واالعفاء من زيادات التأخير 269 اقرار قانون رقم -

 الصادرة 17الجريدة الرسمية عدد (صالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة ل
  ) 22/4/2014في 
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 نقابات •

 الرامي الى انشاء نقابة للقابالت 2005 حزيران 20 تاريخ 14824 صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم -
  )22/4/2014الصادرة بتاريخ  17الجريدة الرسمية عدد (القانونيات كما عدلته لجنة االدارة والعدل 

 479 الرامي الى تعديل القانون رقم 2010 كانون االول 29 تاريخ 5585 صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم -
الجريدة الرسمية عدد (كما عدلته وزارة العدل ) انشاء نقابة إلزامية للمرضات والممرضين في لبنان (12/12/2002تاريخ 
  )22/4/2014  الصادرة بتاريخ17
  

  2014 ����ن-,� ��+ و*!� 
  

  أد /449 علم وخبر رقم -" AID& SAWA FOR DEVELOPMENT" جمعية باسم -1
   الطابق السفلي- خلف بيبي مازن- بناية العريبي- شارع الضمان- حي الضمان- المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 أعمال خيريةالمساهمة في  .1

 نشر الثقافةالمساهمة في  .2

 مساهمة في التنمية والتطوير بكافة مجاالته سيما لألطفال والنساءال .3

  المساهمة في القيام بأعمال إجتماعية .4

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

 سامر -  ندى محمد حيدر-سعد الدين مروان الكردي -ربى عبد الهادي محيسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد حيدر

  ربى عبد الهادي محيسننسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -"ASSOCIATION LEBANESE DIANETICSالجمعية اللبنانية للداينتكس، " جمعية باسم -2
  أد /450علم وخبر رقم 

   قضاء كسروان- ملك اندره قرطباوي-15سم رقم  الق-910  العقار رقم-2000السباس  شارع ا-روق مكايل: مركزها
  : أهدافها
مساهمة في مد يد العون الى اإلنسان لبناء قدراته وتطوير مهاراته الذاتية من خالل التثقيف والتوعية والتدريب ال .1

ءات أو ورش إستناداً الى تعاليم وكتابات لـ رون هابرد، سواء على صعيد فردي أو عبر المساهمة في تنظيم لقا
 تدريب ومؤتمرات مبنية على مقوالت وكتابات لـ رون هابرد

  على أن يتحقق هذا الموضوع بمختلف الوسائل القانونية المتاحة
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ميرنا عطاهللا - مايا عماد جابر- نجاة ناصيف نوهرا اسحق- اندره اميل قرطباوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سنتيا ريمون نوهرا- سليمان

  اندره اميل قرطباوي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /487 علم وخبر رقم -"الجمعية اإلنسانية للرعاية اإلجتماعية والتعليمية" جمعية باسم -3
   قضاء البقاع الغربي- ملك احمد علي الصيفي-97 العقار رقم - الشارع العام- قوب التحتاالسلطان يع: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تقديم مساعدات لمن هم بحاجة .1

 قديم منح دراسية وعقد المحاضرات والندواتالمساهمة في ت .2

 المساهمة في إنشاء مكتبات عامة للتنمية والثقافة .3

 ) إغاثة-  عجزة–يتام أ( اعيةالمساهمة في الرعاية اإلجتم .4

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

 حسين خليل - محمد سعيد صالح- سلوى احمد جمعه-رياض علي الصيفي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي الصيفي أحمد-  نجاح صالح أبو صالح-سميدي

   أحمد علي الصيفيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

 علم وخبر رقم -" كلية الحقوق في باريس-جمعية خريجي جامعة السوربون" جمعية باسم -4
  أد /511
   الطابق الثالث-02B بلوك - بناية اللعازارية- ساحة الشهداء-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 ح التعاون والتعاضد بينهمجمع متخرجي الجامعة وبث رو .1

 تعزيز االبحاث المدعومة من قبل الجامعة .2

 صعدةتأمين تعاون مع الجامعة في فرنسا على كافة األ .3

 تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات قانونية أو إجتماعية وإصدار نشرات قانونية .4

 العمل في المجاالت التنموية والثقافية واالجتماعية والخيرية .5

   منح لطالب جدد مقبولين في الجامعةالعمل على تأمين .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 القاضي كالين مروان مرعي الحسن -دولة رئيس مجلس النواب نبيه مصطفى بري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اسراء رأفت بزي.  د- علي فايز رحال.  د-  مروان سمير الحايك-يمون شديد الياس ر-العبداهللا

  الياس ريمون شديدمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /518 علم وخبر رقم -"النورج" جمعية باسم -5
   قضاء المتن- ملك كلود بيار الجميل-7 القسم رقم -2343 العقار رقم - البوشرية: مركزها
  : أهدافها

هي العمل على رفع وتحسين األوضاع في الريف اللبناني عبر التنمية الريفة بمختلف اوجهها وذلك " النورج"ن أهداف جمعية إ
  :عن طريق
 يمساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة من خالل رفع المستوى التعليمي والثقافالمساهمة في  .1

طفال وتوجيه األم ومحو األمية والمساهمة في نشر العلم وافتتاح المكتبات والمدارس والمعاهد والخدماتي ورعاية اال
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والحضانات ومراكز التدريب ودور التأهيل لذوي اإلحتياجات الخاصة كما ) األكاديمية والمهنية والزراعية(
 ن أجل المصلحة العامةللمزارعين وأهالي الريف ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها م

 وتنظيم المحاضرات الطبية من أجل ذلك  الطبابةالمساهمة في تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية، وتأمين .2
وافتتاح المستوصفات والمستشفيات ودعم تربية الحيوانات األبيفة البيتية من المواشي والدواجن والطيور على 

 اختالف أنواعها

ام في شؤون البيئة وحماية الثروة الحرجية، وتوجيه المواطنين والتعاون مع السلطات البلدية المساهمة في االهتم .3
 لحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها

 القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطنين في جميع األراضي اللبنانية .4

 ودعم النوادي اإلجتماعية والثقافية واألدبية سافية وعالجية ونواد للمدارالمساهمة في إقامة منتجعات ترفيهية وثق .5
ونوادي دور السينما والمسارح وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل اإلتصال والتكنولوجيا الحديثة 

 واللغات

عاية للفقراء والمسنين  لأليتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رمؤسسات ذات طابع إجتماعيإقامة  .6
 والمشردين

 المساهمة في تشجيع ودعم وإقامة االنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها .7

 المساهمة في الحفاظ على التراث اللبناني والتقاليد القروية والعائلية .8

  والبيئية كما والتراثية ونشرهاالقيام باألبحاث والدراسات اإلجتماعية والثقافية والطبية والصحية .9

 المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات والدراسات التي تعنى بالريف اللبناني والبيئة القروية .10

 المساهمة في التنمية الريفية المعمارية والحفاظ على الطابع التراثي المعماري اللبناني .11

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

 - نزار ميشال نجاريان- فؤاد انطوان ابو ناضر-خليل الدكتور امين الحلو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اوغسطين حمراني دومنيك تغو
  راني دومنيك تغوو اوغسطين حمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /537 علم وخبر رقم -"MANTYHU" جمعية باسم -6
   قضاء كسروان- الطابق األرضي- ملك جوزيف طعمة- II القسم رقم -4966 العقار رقم -ذبيانكفر: مركزها
  : أهدافها
 مساهمة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسانال .1

 بعد وقوع الكارثةوقبل وخالل  المساهمة في العمل على إدارة مخاطر الكوارث .2

  األطفال والنساء والعجز وذوو اإلحتياجات الخاصة وبناء قدراتهمالمساهمة في حماية .3

  المساهمة في مناهضة جميع اشكال العنف ضد البشرية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سامي جوزيف - سيزار محمد العاكوم- مايا هشام نصولي-عمهجوزيف سامي ط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طعمه

   سيزار محمد العاكومة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /554 علم وخبر رقم -"إئتالف الشباب اللبناني" باسم  سياسية جمعية-7
 - الطابق االول-عماد وليد فرحات ملك - سنتر المشطوب-878/23 العقار رقم - الطريق العام- القبة-الشويفات: مركزها

  قضاء عاليه
  : أهدافها
صلحة الوطنية فوق كل مصلحة، فالسعي الى تكريس فكرة المواطنة وقبول الشريك في الوطن هونهج اإلئتالف الم .1

بغض النظر عن العقائد والثقافات الدينية واالفكار واالصول المختلفة، أما التوجه فهو سياسي يهدف الى تطوير 
تمع والدولة، فلبنان محكوم بالطائفية التي نؤمن بها نعمة ال نقمة، فتعدد القفافات ضروري وصحي في تطور  المج

 وبناء الدولة

توثيق فكرة العمل الشبابي واإلنخراط في عجلة اإلنتاج المادي والفكري للمجتمع، وحثهم على السعي الدائم للثقافة  .2
 والدولة على اساس صول الى أرقى وأرفع مستويات التنمية لإلنسانوتطوير الذات على كافة األصعدة بهدف الو

 تطوعي عمالً بمبدأ النضال والتضحية الفردية الحرة في سبيل المجتمع

اإللتزام يكون معنوياً مبدئياً في خط اإلئتالف، ال إلتزام مادي وال مصلحة فردية، فالهدف تحقيق المصلحة العامة  .3
 ق المحبة واإلخاء والمساواة والتحرر من كل قيود الرجعية والتبعيةوالوحدة الوطنية طريقنا طري

، فكل شاب هو  الشباب بمختلف األنشطة الثقافية واإلبتعاد عن الموبقات والالمباالةمواجهة الخمول واليأس لدى .4
 التنمية صورة عن بيئته ومجتمعه، وضرورة مواجهة التخلف والتقوقع في سبيل تحرر االفراد وإنطالقهم في عجلة

 والفكر اإلنساني المتطور

ية النهج والفكر واإللتزام في األحزاب السياسية ية لتثبيت الخطى على المبدأ وصوابالثورة على الذات خطوة أساس .5
اللبنانية، فعلى الشباب مناقشة ومحاسبة الذات قبل الشريك والزميل في الوطن فكثير منا ورث الحزب والزعيم، 

فتاح على اآلخرين وتخطي كل العصبيات والمذهبيات من خالل نشر الوعي اإلجتماعي فدور اإلئتالف اإلن
 والسياسي بين أفراد المجتمع

السعي الدائم لثبات فكرة اإلستقاللية في تطبيق األفكار وصوابية القرار، اإليمان والتفاؤل في المستقبل بعيداً عن كل  .6
 خضوع ويأس في سيرورة الوطن

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

 صالح مزيد - ية فاتن أديب الحسن-  الحان وليد فرحات- عبد المنعم محمد عميري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ليال طنوس مخول- أحمد أمهز علي- جمال مصطفى جميل الرز-  دانا احمد بحري-  فراس نجيب زيدان- غرزالدين

   المحامية فاتن اديب الحسنيه:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Heart g Remy Rebeiz Youn جمعية قلب ريمي ربيز، " جمعية باسم -8

Foundation"- أد /557 علم وخبر رقم  
  24 القسم رقم -516 العقار رقم  - شارع منصور جرداق- راس بيروت- بيروت:مركزها
  : هاأهداف

 توعية المجتمع لمخاطر أزمات القلب عند الشباب .1

 السعي للحد من االزمات القلبية عند الشباب .2

  المساهمة في نشر اآلالت والمعلومات التي تساعد على إنقاذ الحياة في حال حدوث صدمة قلبية .3
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 افقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مو

 كريم علي - غنى جوفر حداد حداد- جان جورج ربيز- اليزابيت كميل توفيق ربيز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   طارق سمير الجردي- سلفيا ادوار الياس- خليل

   جان جورج ربيز السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /560لم وخبر رقم  ع-"رابطة مخاتير قضاء جزين" جمعية باسم -9
   الطابق األرضي-  مبنى البلدية-جزين: مركزها
  : أهدافها
  والعمليةرفع مستوى المختار في جميع المجاالت الثقافية واإلجتماعيةالمساهمة في  .1

 ال تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية وال تبغي الربح .2

 لتطوير القوانين التي ترعى دورهالمساهة في تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة  .3

 المساهمة في إقامة برامج تدريبية، توجيهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار .4

 المساهمة في إنشاء مكتبة قانونية إستشارية يعود إليها المختارين لإلستئناس واإلستيضاح .5

 في كافة المجاالتمختارين  المساهمة في تقديم الدعم واإلستشارات بما يساهم بتعزيز دور ال .6

 المساهمة في نشر المثل اإلجتماعية واالخالقية .7

 المساهمة في العمل على تنمية الفرد والمجتمع واإلهتمام بالنشاطات اإلجتماعية والتنموية .8

 المساهمة في إقامة الندوات الفكرية واإلجتماعية والثقافية .9

 صلحة المخاتيرالمساهمة في خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه م .10

المساهمة في العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة، تقوية روابط االخوة بين المخاتير  .11
 وتفعيل دورهم

 يجاد صندوق تعاونيإصعدة والمساهمة في المساهمة في العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة األ .12

 كن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرفالمساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتم .13

المساهمة في المحافظة على صالحيات كل مختار من منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر  .14
  وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيالً للقيام بالمعامالت27/11/1947بتاريخ 

  االجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق االحكامالمساهمة في معاونة .15

 التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقيها .16

 المساهمة في استخدامها في استثمارات شخصية .17

 شغال العامة في القضاءة األاهمة في متابعة ومراقبة تنفيذ كافالمس .18

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

 يوسف - نقوال يوسف الحوراني- طانوس جرجورا الخوند-توفيق نقوال الحداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 كميل حنا -الياس خليل كرم انطوان فواد - اسماعيل سليم عبداهللا- غسان يوسف اسماعيل- بسام سمعان مخيبر-نجيب العريه
   انطوان يوسف عون- حافض حسن حسين كيوان-بشاره عاصي

   توفيق نقوال الحدادالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم -" BHG-Brummana Hiking Group برمانا هايكنغ غروب، " جمعية باسم -10
  أد /516وخبر رقم 

   قضاء المتن-2134 العقار رقم - شارع هارون-برمانا: مركزها
  : أهدافها

المساهمة في تنمية السياحة البيئية من خالل تنظيم رحالت المشي والدراجات الهوائية وتسلق الجبال واستكشاف  .1
المغاور والطرقات غير المعبدة والتعريف عن الثروة الطبيعية والبيئية خاصة منطقة برمانا ولبنان بصورة عامة 

 والخارج

 طات سياحية وترفيهية تتعلق بالبيئة والتراث والتاريخالمساهمة في إقامة نشا .2

 المساهمة في تعريف المجتمع المدني والسياح والمغتربين على الدروب الجبلية في لبنان .3

المساهمة في إنماء الوعي الوطني اإلجتماعي لدى المواطن من خالل نشاطات إجتماعية وثقافية إنمائية وبث  .4
 راد والعمل ضمن الجماعاتح الشباب والتعاون بين األفرو

المساهمة في تحفيز الرغبة لدى العامة وحثهم على اإلهتمام بالثروة الطبيعية وجعلهم أكثر وعياً ألهميتها  .5
 والحفاظ عليها بكافة عناصرها، كونها تشكل مأوى ومالذاً ومصدراً ترفيهياً ووسيلة عالجية لكل الضغوط

ألفراد والبيئة الطبيعية المحيطة بهم لتصبح جزءاً ال يتجزأ من المساهمة في تشجيع وتنمية التفاعل بين ا .6
 إهتماماتهم

 وغرز ما أمكن من ر ووضع عالمات على الدروب الجبليةاإلجالمساهمة في السعي الى وضع خريطة لطرقات  .7
 شارات وعالمات طوبوغرافية مدنية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات ذات الصلةإ

 حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أي صفة سياسية أو دينية كما ال تشترك في اي الىال تنتمي الجمعية  .8
  تجمع أو اجتماع له طابع سياسي أو طائفي

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

 ايفانا كمال -  وليد انور رزق- جوزيف كيروب كسباريان-ل جوزف ابو سمرهكما: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ابو سمره

   جوزيف كيروب كسباريان السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /572 علم وخبر رقم -"منى النزيه"جمعية باسم  -11
   قضاء عاليه-ابق الثاني الط- ملك فراس نزيه بو ذياب- بناية العياش-  القبة- الشويفات: مركزها
  : أهدافها
 عمال اإلنسانية التي تعود بالنفع على المجتمعاألالمساهمة في القيام ب .1

 المساهمة في تنمية الطاقات والقدرات الفكرية، التربوية، المهنية والثقافية عند الشباب .2

 تدعيم العمل المساهمة في تفعيل المواطنة عند الشباب ال سيما لدى الناشئة وتعزيز حس اإلنتماء من خالل .3
 التطوعي والقيام بالنشاطات الثقافية واإلجتماعية

 المساهمة في دعم المؤسسات االهلية والبلديات للتصدي إلشكاليات متخصصة .4

 المساهمة في تعزيز أطر التنسيق والشراكه مع المؤسسات المجتمع المدني .5

 المساهمة في نشر أسس استخدام المعلوماتية على المستوى الشعبي .6
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 اهمة في تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها من خالل إدراجها في مبادرات محلية تنمويةالمس .7

 المساهمة في رعاية البيئة والمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها .8

  المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية  .9
 واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين 

 -  ماهر غسان الحسنية-  فادي شفيق شيا-  رامي انور ضو-فراس نزيه بو ذياب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مازن نزيه حالوي-ستيفان رزق الدويهي

   فراس نزيه بو ذياب السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /586 علم وخبر رقم -"الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم اإلتصال "جمعية باسم -12
   الطابق الثاني- ملك عيتاني وتنير- 8 القسم رقم -343 العقار رقم -  شارع كامل البابا- فردان-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 في لبنان والعالم العربيالعلمي المساهمة في إنشاء قاعدة مشتركة للبحث  .1

 والعرب في مختلف مجاالت اإلتصال في إنشاء مختبرات بحثية تطبيقية مشتركة تضم الباحثين اللبنانيينالمساهمة  .2
 والتنمية

 المساهمة في إصدار دراسات بحثية مشتركة تلبي إحتياجات اإلنماء في لبنان والعالم العربي .3

 عي على قاعدة البحث العلميالمساهمة في إشراك الباحثين اللبنانيين والعرب في سياسات التخطيط اإلجتما .4

  ميين والمفكرين والباحثين والمسؤولين السياسيين في لبنان والدول العربيةكادالمساهمة في بناء جسور ما بين اال .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - هدى محمد خير الدين عدره- عدنان عبد السالم خوجه-ياسمين محمد منير سنو: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
   هيثم محمد عرفان قطب- اسما سليم شملي-مي كامل عبداهللا. د

  مي كامل عبداهللاكتورة د ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /591 علم وخبر رقم -"يةوتنمجمعية جود ال"جمعية باسم  -13
   قضاء عاليه- الطابق الثاني سفلي- بناية الفاتنة- شارع المدرسة االمريكية-عرمون: مركزها
  : أهدافها

  :جمعية جود تقدم الخدمات التالية لألسرة
المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والفكري والتربوي للمرأة في المجتمع عن طريق تقديم دورات عملية وورش  .1

 عمل

 ئي عن طريق المحافظة على البيئة بشكل عامالمساهمة في تنمية الوعي البي .2

 المساهمة في العناية بصحة الطفل والمرأة .3

 تنمية الطاقات اإلنسانية والقدرات الذهنية والفكرية وإقامة انشطة دورية فكرية وثقافية وترفيهية المساهمة في .4

 اية للمحتاجينالمساهمة في الرعاية اإلنسانية، والعناية باألطفال المحرومين من األهل والرع .5

  وتقديم مساعدات عينية لألسر المحتاجة والفقراءالمساهمة في القيام بمشاريع تمويل لألسر المحتاجة .6

 دروس تقوية للطلبة في مواد مختلفةالمساهمة في تقديم  .7
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 المساهمة في توفير دار حضانة لألمهات والعامالت والعمل على تقديم المساعدة لهم .8

 ير اإلرشاد الزواجي عن طريق تأهيل االفراد قبل الزواج لعالقة زوجية مثمرة وصحيةالمساهمة في تقديم وتوف .9

  اإلجتماعية والنفسية لذوي الحاجات ال سيما في مجال علم النفس والخدمة اإلجتماعيةةستشارالمساعدة في تقديم اإل .10

عاقة ذهنية مثل التوحد أو المساهمة في تقديم خدمات إجتماعية عبر مساعدة األسر الذين لديهم ابناء ذوي إ .11
 من خالل تقديم دورات تدريبية وتهيئتهم لكيفية التعامل مع هؤالء االبناء ويقوم مختصون المنغولي، وتأهيل األهل

  بتأهيل وتعليم االطفال ليسهل إلتحاقهم بالمدارس 

 الكمبيوتر وغيرها من الدورات المساهمة في تقديم خدمات تعليمية عبر تنظيم دورات لتعليم اللغة اإلنجليزية وتعليم .12
  التعليمية

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

 - تانيا نبيه بركات- اقبال عبداهللا الحالق- وز اكرم العشير في-احالم منير صالح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   احسان خالد شقير-  يسار شكري القادري- حمود عيتانيمايا م

   فيروز اكرم العشي السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /595 علم وخبر رقم -"جمعية الوسط اللبناني"جمعية باسم  -14
   قضاء زحلة- حي النبعة-مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
لجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية القيام باالعمال الخيرية واالجتماعية والسعي مع ا .1

التربوية والصحية والثقافية واالجتماعية والمراكز التعليمية ومحو األمية والمكتبات العامة والمستوصفات ودور 
ذلك رعاية االيتام وغيرها من المشاريع الخيرية واإلستثمارية ومن دون أي تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري و

 بالتعاون مع أهل الخبرة واإلختصاص وفقاً للقانون واالنظمة المرعية اإلجراء

المساهمة في إقامة أنشطة مشتركة وعالقات اجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والجمعيات ذات العالقة  .2
 والمماثلة والشخصيات اإلجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية

ة األعمال التراثية ودعم وتطوير الصناعات التقليدية والمساهمة في جمع وتدوين تراث العمل على إحياء وترقي .3
 الثقافية واإلجتماعية والتاريخية حولهم: القبائل وإجراء االبحاث والدراسات المختلفة

ت صدار النشراإتقديم المعونات والخدمات وبث روح التعاون وما يلزم من ذلك للمساهمة في إقامة المؤسسات و .4
  وإقامة الندوات واللقاءات

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

 محمد نايف - سعيد حسين ياسين- محمد جميل بيضون-يونس حسين عبد الرزاق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي عبد الفتاح محمد -  ماهر نبيل حمود-حسين

   يونس حسين عبد الرزاق السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /598 علم وخبر رقم -"EDGE For Lebanon، ايدج فور لبانون"جمعية باسم  -15
   قضاء المتن- ملك بيار جميل سمعان-C البلوك -66 القسم رقم - 8 العقار رقم - الشارع العام- المطيلب: مركزها
  : أهدافها
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مساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات توعية في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية واإلنسانية ال .1
 والحقوقية وغيرها

صدار ونشر أوراق ونشرات ومجالت وكتب بحثية ومواد ودراسات في المجاالت التي إالمساهمة في إنتاج و .2
 تتقاطع مع إهتمامات الجمعية المختلفة

مة في تنسيق وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحلقات للمناقشة والحوار والتحليل والتدريب المساه .3
 واإلستشارات وتبادل الخبرات

قامة الشبكات لخلق تواصل مع الهيئات والجمعيات ذات االهداف إالمساهمة في بناء عالقات تعاون متبادل و .4
 المشتركة في لبنان وخارجه

عاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والمدارس المحلية واالجنبية في المجاالت المشار إليها المساهمة في الت .5
 أعاله

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في توثيق المعلومات ونشرها 
ظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها االلكتروني وتن

ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل 
عاهد تعليم عالي، م(البصرية، والسمعية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية ال تبغي الربح

بتحقيق موضوعها منفردة او باإلشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز على أنواعها، والقيام ...) جامعات
بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو 

لقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف متكامل في لبنان وخارجه، وا
  الجمعية

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

   جيسيكا عادل مفوض- عبداهللا مروان فواد- تاتانيا شهير حسني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جيسيكا عادل مفوض السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"LEBANON-CAMARO CLUB لبنان، -نادي كمارو"جمعية باسم  -16
  أد /633
   قضاء المتن- الطابق الثالث-  بناية نرسيسيان- شارع الفرد تمرز- الفنار: مركزها
  : أهدافها

  : النادي تشمل بشكل رئيسيإن أهداف وغايات
 مساهمة في إنشاء وتطوير مجتمع مالكي سيارات كماروال .1

 المساهمة في رعاية شؤون مالكي السيارات من نوع كمارو وجمع شملهم .2

 المساهمة في تنظيم نشاطات ونزهات خاصة بمالكي سيارات كمارو .3

 المساهمة في الترويج والمشاركة في الشغف لسيارات كمارو .4

  وآمنلفي تشجيع قيادة السيارات بشكل مسؤوالمساهمة  .5

  عدم التعاطي بالعمل السياسي مهما كان نوعه .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة



 21 

 مصطفى ابراهيم - ه محمد الحلبيز حم- عصام طوني عيد-ركيس نرسيسيانبيير س: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جان جاك هاكوب قرتاشيان-  بيار جوزيه بيار شرو- برنار مجيد حاتم- فالديمير يغيا  يغيازاريان- فخري

   بيير سركيس نرسيسيان السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /635 علم وخبر رقم -"مؤسسة عبداهللا لحود" جمعية باسم -17
   قضاء جبيل- الطابق االرضي- ملك يوسف لحود-2756 العقار رقم -لسيدة شارع ا-عمشيت: مركزها
  : أهدافها

  :إن موضوع الجمعية هو
  :، وذلك من خالل1988-1899 وذكرى جده المحامي عبداهللا لحود 1911-1972تخليد ذكرى عبداهللا يوسف لحود 

رض ومحاضرات تعزز دور الشباب المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية، من ندوات ومعا .1
 في الميادين اإلقتصادية وتجعل رؤاهم حقائق فعلية قصد إعالء شأن لبنان وجعله يواكب التطور والنمو العالميين

المساهمة في إعطاء منح جامعية أو مدرسية سنوية للمتفوقين في ميدان اإلقتصاد أو السياسة أو اإلجتماع أو  .2
 القانون

يصال أفكارهم وجعلها إ أصحاب األفكار اإلبداعية واإلبتكارات واإلختراعات العلمية على المساهمة في مساعدة .3
 قابلة للتنفيذ

  لدى الشبابEntrepreneurshipالعمل على إذكاء الروح اإلستثمارية والمؤسساتية  .4

  المساهمة في دعم أي مشروع يتوافق وموضوع هذه الجمعية مادياً أو معنوياً أو إعالمياً .5
 ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ

 شادي انطوان - منال يوسف لحود-  جنيفر جاك الصراف- يوسف عبداهللا لحود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بمبينو انطوان فضول -سكياس) المعروف بجان بيار( طارق كبريال بيار-كرم

   انطوان فضول بمبينومحامي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Arab Center for Research and المركز العربي للبحوث والتنمية، "جمعية باسم  -18

Development"- أد /638 علم وخبر رقم  
  تب ألت سيتي مكا- الطابق االول- بناية مونتريال- مقابل مبنى الساروال- شارع الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ه قالمساهمة في تعزيز دور المواطن في المجتمع من خالل تفعيل آليات المساءلة والشفافية والمشاركة وضمان ح .1

 في الوصول الى المعلومات

المساهمة في دعم منظمات المجتمع المدني على اختالف اشكالها من خالل رفع الوعي وتنمية القدرات في مجاالت  .2
 لتقييم والمتابعة والتدريب والتوعية والمناصرة وتقديم الخدمات واإلستشارات في هذه المجاالتالتخطيط وا

المساهمة في دعم المجتمع المدني وتوفير منتدى للتفاعل والتشبيك وتبادل الخبرات والموارد على المستوى الوطني  .3
 والعربي والدولي

دعم متخذي القرار والتأثير على السياسات والبرامج بحاث وتسخيرها في المساهمة في إجراء الدراسات واأل .4
 والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص على المستوى الوطني والعربي
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إصدار نشرات ومطبوعات إلكترونية وغير إلكترونية ونشرها بشكل دوري وغير دوري وتنظيم المؤتمرات  .5
  والندوات وورشات العمل المتخصصة

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

 حسن محمد - الهام حمدي الصديق- قاسم حمدي الصديق-فادي محمد الحجار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ديما وليد المصري-  ربيع احمد عمر- زريق

   فادي محمد الحجار السيد:كومةممثل الجمعية تجاه الح
  

 TB _LABANESE ANTI(LATAالجمعية اللبنانية لمكافحة السل، "جمعية باسم  -19

)ASSOCIATION"- أد /639 علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان-52 العقار رقم -جعيتا: مركزها
  : أهدافها

  :وتسعى لتحقيق األهداف التاليةتعمل الجمعية وفقاً للخطة المعتمدة في البرنامج الوطني لمكافحة السل، 
معالجته  المساهمة في نشر المعلومات والبيانات على أوسع نطاق حول ما يتعلق باسباب مرض السل ووسائل  .1

 وطرق الوقاية منه عبر سائر وسائل النشر واإلعالم

منع انتشارهما المساهمة في تشجيع السبل العلمية لتشخيص ومعالجة السل بنوعيه العادي والمقاوم لألدوية و .2
 باإلضافة الى تشخيص ومعالجة مرض السل المرافق ألمراض مختلفة وخاصة مرض السيدا

المساهمة في كشف وتشخيص ومعالجة كافة المرضى االجانب المقيمين في لبنان والمصابين بمرض السل والعمل  .3
 على اإلكتشاف المبكر لهم بدءاً من البالد القادمين منها

ون والعمل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية واالندية والجمعيات العلمية الرسمية منها وغير المساهمة في التعا .4
 الرسمية التي تعمل داخل البالد

 المساهمة في مساعدة المرضى المصابين بالسل وذويهم حسب إمكانيات الجمعية .5

 يجاد أعمال أخرى مناسبة لهمإالمساهمة في السعي لتأهيل الذين شفوا من مرض السل الى أعمالهم السابقة أو  .6

المساهمة في إنماء العالقات والتعاون عملياً وعلمياً على الصعيد الدولي والمشاركة في إقامة وعقد وحضور   .7
 المؤتمرات التي تهتم بمعالجة ومكافحة السل، محلياً ودولياً

الى إمكانية إيجار أو إستمالك المساهمة في إنشاء العيادات والمستشفيات أو المصحات لمعالجة السل باإلضافة  .8
  وبيع أراضي وشقق لصالح الجمعية

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

  محمد نايف حسون.  د-احمد سمير جودي.  د-مطانيوس يوسف سعاده. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مطانيوس يوسف سعادهكتور د ال:مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  

  أد /649 علم وخبر رقم -"جمعية بحارة وشراعيي النزهة"جمعية باسم  -20
   قضاء جبيل- ملك روفائيل سميره- الشارع الرئيسي-البوار: مركزها
  : أهدافها
  وشراعيي النزهةالمساهمة في االهتمام بشؤون البحارة وشراعيي النزهة .1
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 المساهمة في تشجيع وتطوير المالحة الشراعية .2

  المساهمة في االهتمام بالنشاطات الزراعية .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  بيل جوزيف داود ن- ليليان روفائيل سميره-رجا انطون سفر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مطانيوس يوسف سعاده الدكتور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /650 علم وخبر رقم -"LRCاآلرسي، " جمعية باسم -21
  203 غرفة رقم - الطابق السابع- ملك جان ميشال نادر- بناية البولفار- مقابل السرايا- شارع البولفار-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 يق التنمية المستدامة إنطالقاً من العمل التطوعيالمساهمة في تحق .1

 المساهمة في اإلهتمام بالمبادرات التنموية عموماً مع االنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية .2

المساهمة في تقديم الخدمات اإلنسانية المتنوعة في المجال التنموي لجميع شرائح المجتمع اللناني وخاصة المحتاجين  .3
  وبين وبالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص الرسمي والشعبيوالمنك

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

   عائشة مصطفى االيوبي- مازن على الزعبي- ساندي ادوار الزاخم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مازن على الزعبي السيد:ية تجاه الحكومةممثل الجمع

  

  أد /661 علم وخبر رقم -"جمعية المشرق للطيران"جمعية باسم  -22
 - ملك الهاشم-20 القسم -3946 العقار رقم -  شارع برصوم متفرع من كورنيش المزرعة- المصيطبة-بيروت: مركزها

  الطابق االول
  : أهدافها
  الخاص بجميع أشكاله وممارسته وتطويره وتوسيع انتشارهالمساهمة في تشجيع الطيران الرياضي .1

 المساهمة في إقامة ندوات ومعارض ومحاضرات في علوم الطيران .2

صدار دوريات ونشرات متخصصة تعنى بشؤون الطيران العلمية والثقافية واإلجتماعية والتاريخية إالمساهمة في  .3
  واإلنمائية

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

 مكسيم شحاده - ميشال كامل عبود- علي نعيم طرابلسي-أسامه شفيق جدايل. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جبران سامي مجدالني- نعيم نعيم بواري-  اديب ايلي سالم-سركيس

  علي نعيم طرابلسي د السي:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 3�� 2014  ����ن -,� ����+ وا��4  �!5
  

: للجمعية المسماة 14/12/1994أد، تاريخ /666 لبيان العلم والخبر رقم 443  تعديل رقم-1
  »جمعية بيت المرضى والصم والبكم«
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الحائزة »  المرضى والصم والبكمجمعية بيت«مركز وغاية الجمعية المسماة إسم، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 14/12/1994أد تاريخ /666على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »Institut Pére Roberts pour Jeunes Sourdsمؤسسة األب روبرتس لألحداث الصم، «: اسمها
  »جمعية بيت المرضى والصم والبكم«: بدالً من
   قضاء كسروان-  دير الراهبات الشويريات-63 العقار رقم -سهيله: مركزها
   قضاء كسروان- حريصا :بدالً من
  :غايتها

  :تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية بالمساهمة في
 تربية وتعليم االوالد الصم وذوي اإلحتياجات الخاصة .1

ندماج في توفير اإلستقرار والرعاية الصحية واإلجتماعية التي تساعد الصم وذوي اإلحتياجات الخاصة على اإل .2
 المجتمع

 تأهيل الصم وذوي اإلحتياجات الخاصة لإلندماج المهني واإلجتماعي .3

 توجيه وتوعية األسرة، خلق مناخ مالئم للتعاون الدائم بين البيت والمؤسسة .4

دعم السياسات الهادفة الى تطوير جميع ما يتعلق بالصم وذوي اإلحتياجات الخاصة من ابحاث ودراسات وقوانين  .5
 وأنظمة

 عداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير الوسائل المتعلقة بالصم وذوي اإلحتياجات الخاصةإ .6

  المتعلقة بالصم وذوي اإلحتياجات الخاصةإقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية .7

 الخاصةإقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجاالت المتعلقة بالصم وذوي اإلحتياجات  .8

إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم المؤسسة تتضمن ما يكون هذه األخير قد قام به من نشاط وما  .9
 أعده من دراسات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
بكم، وإنماء مؤهالتهم وتربيتهم وتعليمهم ل االحداث المصابين بأمراض مزمنة وللصم واتقديم كل مساعدة لمرضى .1

 وتدريبهم في جو عائلي ليتمكنوا من العيش ومن العمل كأحياء طبيعيين ومفيدين

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

:  للجمعية المسماة17/2/1981أد، تاريخ /21 لبيان العلم والخبر رقم 514  تعديل رقم-2
  »اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور«

الحائزة على » اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور«الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز
  17/2/1981أد تاريخ /21بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
   الطابق السابع- ملك عبد الرحمن سرور الصبان-4435 العقار رقم -بيروت: مركزها
   مكتب المحامي اميل بجاني- بناية الشرق األوسط- شارع بدارو-بيروت :بدالً من
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:  للجمعية المسماة11/2/0092أد، تاريخ /205 لبيان العلم والخبر رقم 640  تعديل رقم-3
  »)جدل(جماعة الديمقراطيين اللبنانيين«

الحائزة على بيان » )جدل(جماعة الديمقراطيين اللبنانيين « الجمعية المسماة اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  11/2/2009أد تاريخ /205العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »ائتالف الديمقراطيين اللبنانيينجميعة «: هااسم
  »)جدل(جماعة الديمقراطيين اللبنانيين « :بدالً من

  

:  للجمعية المسماة15/3/2011أد، تاريخ /498 لبيان العلم والخبر رقم 641  تعديل رقم-4
  »شباب العطاء الجزيل«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » طاء الجزيلشباب الع«غاية الجمعية المسماة الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
  15/3/2011أد تاريخ /498

  :وأصبحت على الشكل التالي

  :غايتها
المساهمة في التعاون مع كافة الجمعيات والشخصيات العاملة في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم  .1

ية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والمساهمة في العمل على رفع مستواهم الفكري واإلجتماعي، وتنم
والعيش الواحد واالعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السالم وحقوق االنسان وروح المواطنية 
الصالحة والمساهمة في إقامة المحاضرات والندوات واإلجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه االهداف 

 خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسئول، المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعهالرامية الى 

المساهمة في تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات  .2
 مشاريع ذات الطابع اإلجتماعي والوطنيالترفيهية والتثقيفية والبيئية والشبابية والخدماتية وسائر ال

وبلورة النظرة الوطنية  المشاركة الفعالة في الشؤون العامة عبر مواكبة األحداث السياسية واإلجتماعية والدينية .3
 ات، وخاصة تلك التي تتعلق بأسس وجوهر عمل الجمعيات والهيئات المدنيةدالصحيحة في كافة المستج

وجيههم دائماً إلى ما فيه خيرهم وصالحهم وحثهم على اإللتزام باألخالق والقيم المساهمة في توعية الناس وت .4
 الوطنية

العمل على ترسيخ اسس الوحدة بين المسلمين ورفض التشرذم والعصبية والسعي من أجل تأكيد وتفعيل الوحدة بين  .5
 اللبنانيين ونبذ التفرقة بينهم

نة أو ذات الكلفة اواة وال سيما لألمراض المزمالتطبيب أو المدي حاالت العوز أو تقديم المساعدات لكل محتاج ف .6
ل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت مستشفاء والعالمرتفعة أو اإل

 توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم

لحقل االجتماعي والشأن العام من الجمعيات األهلية والمدنية واعتبار المساهمة في مد يد العون لكل العاملين في ا .7
 أن كال منها يكمل اآلخر من زاوية عمله وموقعه وإختصاصه

المساهمة في مؤازرة المرجعيات السياسية والدينية التي تعمل على خدمة الناس والوطن وتلتزم بالدستور والقوانين  .8
 وتعمل على حفظ وصيانة المجتمع
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 اهمة في الحفاظ على سالمة العيش المشترك بين اللبنانيينالمس .9

 المساهمة في تنمية المؤسسات اإلجتماعية والوطنية عبر الوسائل القانونية المتاحة .10

المساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم  .11
لمساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر المهني والتقني من أجل ا
 فاعلة ومفيدة في المجتمع

 بنيته التحتية من خالل تحديث وشق وتعبيد الطرقات المساهمة في اإلهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير .12
 عاآليلة الى االستفادة من مختلف المشاريالزراعية ودراسة الطرق 

المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم  .13
العلمي والثقافي ال سيما لأليتام منهم ولذوي الدخل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما 

ها وفي جميع المجاالت االجتماعية واإلنمائية والثقافية والتربوية على اختالف أنواعيؤدي الى تقديم المساعدات 
 والصحية

القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع االراضي اللبنانية  .14
 والعمل مع االجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي إلنماء المتوازن

  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ
  :بدال من
التعاون مع كافة الجمعيات والشخصيات العاملة في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع  .1

 مستواهم الفكري واإلجتماعي

جتماعي والتعاون في كل المجاالت اإلنسانية والخدماتية المساهمة في مجاالت العمل الخيري الثقافي واإل .2
 واإلجتماعية والبيئية والشبابية

 المشاركة الفعالة في الشؤون العامة عبر مواكبة األحداث السياسية واإلجتماعية والدينية وبلورة النظرة الوطنية .3
 يات والهيئات المدنيةالصحيحة في كافة المستجدات، وخاصة تلك التي تتعلق باسس وجوهر عمل الجمع

المساهمة في توعية الناس وتوجيههم دائماً الى ما فيه خيرهم وصالحهم وحثهم على االلتزام باألخالق والقيم  .4
 الوطنية

العمل على ترسيخ أسس الوحدة بين المسلمين ورفض التشرذم والعصبية والسعي من أجل التأكيد وتفعيل الوحدة  .5
 ينهمبين اللبنانيين ونبذ التفرقة ب

 العمل على خدمة المجتمع ضمن القوانين واألنظمة المرعية إن لناحية المساعدات العينية أو المادية أو الطبية .6

مد يد العون لكل العاملين في الحقل اإلجتماعي والشأن العام من الجمعيات األهلية والمدنية وإعتبار أن كال منها  .7
 يكمل اآلخر من زاوية عمله وموقعه وإختصاصه

ازرة المرجعيات السياسية والدينية التي تعمل على خدمة الناس والوطن وتلتزم بالدستور والقوانين وتعمل عل مؤ .8
 حفظ وصيانة المجتمع

 الحفاظ على سالمة العيش المشترك بين اللبنانيين .9

 المساهمة في تنمية المؤسسات اإلجتماعية والوطنية عبر الوسائل القانونية المتاحة .10

  بنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ال
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  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 lb.org.crtda@infoالرجاء 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، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 
  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

   لبنان–بيروت 165302. ب.ص

  +961-1-616751+ / 961-1-612924+ / 961-1-611079: فاكس/هاتف℡℡℡℡
  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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


