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      2014 حزيران/128العدد 

  �� ه�ا ا
	�د
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  للبنان  الدوليةالنقد الدولي لزيادة حجم المساعداتدعوة من صندوق  •

  تشريعاتلتسريع في اقرار الضرورة ا: مستقبل لبنان النفطي •

  لترويج االصطياف في لبنان"لبنان يحب الحياة"خطة  •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 ؟"!حرصاً على االمن الداخلي"ات /ات السوريين/وزارة الداخلية تقيد حركة النازحين •

 ات من سوريا /ات القادمين/ الفلسطينيين حركة ثم تنظمتصدو...  •

  ببها في لبنان ال تحدد س الرسميةاكثرية وثائق الوفاة •

 ة/صحة المواطنب ال تكترثات في لبنان االعلى في المنطقة والدولة /نسبة المدخنين •

  وتفتقر لالدلةلقضايا الصحة متدن التغطية الصحفية مستوى •

 ة على اللجوء إلى القضاء/مرصد لتحفيز المواطن": المفكرة القانونية" •

  عقبات كثيرة في وجه اصالح اوضاع السجون •
  

  ة الزراعية والبيئة المحليفي التنمية 
  السوريةباألزمة مليون دوالر لتعزيز الزراعة في دول الجوار المتأثرة 280ـ خطة للفاو ب •

  مليون دوالر لتشجيع التنمية والسياحة الريفية41مشروع للوكالة االميركية بقيمة  •

  ماليين يورو من االتحاد االوروبي لدعم الحوكمة البيئية في لبنان8 •
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  جمعية مدنية ونسائية14 المدني النماء عكار بمشاركة اطالق المجلس •

  

  في التربية والشباب
  2015 -2014الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي والمنح الدراسية لـ  •

  (!)بريطانيا تقبل بذكر فلسطين في الكتاب المدرسي •

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

  مية واهليةمساعدات اجنبية لجهات رس •

 مساعدات اجتماعية اهلية لجهات رسمية ومحلية •

 ن من الوليد بن طالل لمؤسستين رسميتينمساعدتا •

 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  
����� و�%�ت دو����  ا+*�(��ت (�وض ��' ا�&�%�ر�� ا��

  بنى تحتية •

  تنمية مدينية •
  

��د ��#�ت 
&�- ا� ر$� ��,�ا��'���ابو�  
 حقوق •

  
 �� 2014 ��2ر 1%� "�0 و/

 2014 يارآ شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 يارآشهر  للعلم والخبر تعديل •

 2014سحب للعلم والخبر شهر آيار  •
 
  


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

   القطاعيةكلية وفي التنمية ال
  

  للبنان  الدوليةالنقد الدولي لزيادة حجم المساعداتدعوة من صندوق  •
ات /دعا صندوق النقد الدولي، االسرة الدولية الى زيادة حجم مساعداتها للبنان، الذي يواجه تدفقاً غير مسبوق للنازحين

لصندوق نُشر في ختام ل ورد في بيان فقد .ات منذ بداية االزمة في سوريا، االمر الذي تسبب بإضعاف اقتصاده/السوريين
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ن /اللواتي يقدر عددهم/ات الذين/االزمة السورية أدت الى تدفق غير مسبوق للنازحين" الى بيروت، ان تهزيارة قامت بها بعث
ط على ارتفاع الضغو "مضيفاً ان، "حالياً بربع سكان البالد، وان الوضع االمني تأثر بشدة وان المجتمعات المحلية انهكت

المالية العامة للدولة اللبنانية من جراء تلك االزمة، سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو بالمدارس أو بالخدمات العامة وغيرها من 
 ".القطاعات

من % 20ان البطالة في لبنان تضاعفت تقريبا من جراء تلك االزمة وباتت تطال نحو " الى  الصندوق اشارفي هذا السياق،و
هو أدنى بكثير مما كان قبل نشوب االزمة في منتصف آذار % 2ملة، كما ان معدل النمو االقتصادي الذي بلغ القوى العا
ان اجمالي المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خالل العام الماضي بلغ نحو : "واضافت البعثة قائلة. "2011
نحة للموازنة وللشعب اللبناني يبقى ضئيالً على رغم من النداءات  مليون دوالر وهي ال تكفي، وان دعم الجهات الما800

 مليار 1.9وذكّرت البعثة ان االمم المتحدة قدرت في منتصف اذار الماضي حاجات لبنان للسنة الحالية بـ ". المتكررة
  . فقط من تلك االحتياجات قد تم تأمينه% 14دوالر، معربة عن اسفها الن 

  

  تشريعاتلتسريع في اقرار الضرورة ا :مستقبل لبنان النفطي •
 خاللها مناقشة الجوانب المالية جرى ندوة ،نظمت هيئة إدارة قطاع البترول والمركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق

وقد .  نخبة من الخبراء والمعنيين في هذا المجالمشاركة المرتبطة باألنشطة البترولية في لبنان، وذلك ب المختلفةوالضريبية
، الدكتور ناصر حطيط، أن عدم التوقيع على قانون الضرائب النفطية أدى "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"شف رئيسك

خسارة األسواق المصرية واألردنية والفلسطينية، التي لجأت إلى دول نفطية أخرى، بالرغم من انها أسواق طبيعية "إلى 
استمرار "، محذراً من 2012اع منذ تشكيل لجنة ادارة قطاع النفط في العام كما استعرض حطيط ما مر به القط". للبنان

، )بلوكات(، اي مرسوم تقسيم المنطقة االقتصادية الخالصة الى قطع بحرية  االساسين للقطاعتأجيل إقرار المرسومين
 جهته، طالب رئيس المركز، عبد من.  مستقبل القطاعفيوالمرسوم التنقيبي المتعلق بعقد التنقيب، لما لذلك من أثرٍ سلبي 

بوضع قانون ضريبي حديث وعصري في مجال النفط، يحفظ مصالح الدولة وحقوقها إزاء الشركات، مع  "،الحليم فضل اهللا
الحرص على أال يكون ذلك على حساب الجاذبية االستثمارية للقطاع، وال على موقع البلد التنافسي في بيئة إقليمية ودولية 

شرط النجاح األول في مهمة إقرار القانون هو اعتماد مقاربة إصالحية غير تقليدية، "، مؤكداً أن "حمة الشديدةتتسم بالمزا
 ". تتخطى نواقص مقاربتنا الراهنة وعيوبها وثغراتها

  

 لترويج االصطياف في لبنان" لبنان يحب الحياة"خطة  •
 Live loves لبنان يحب الحياة"نية التي تحمل عنوان  ميشال فرعون، خطة وزارة السياحة اللبنا،أطلق وزير السياحة

Lebanon"  مجموعة وتتضمن تلك الخطة الترويجية . في احتفال أقامته وزارة السياحة في نادي اليخوت في بيروتوذلك
اصة كبيرة من الرزم والبرامج السياحية باإلضافة الى إنشاء موقع الكتروني جديد للوزارة وتطوير مواقع الكترونية خ

  .واالعتماد على مواقع التواصل االجتماعي لتسويق لبنان
، وكل ثالث الماضيقرار اتخذته الوزارة ويقضي بتحديد يوم الثامن عشر من أيار كما اعلن فرعون خالل االحتفال، عن 

   .علن فيه عن إطالق موسم السياحة واالصطياف ي"لسياحة اللبنانيةل اًيوم"سنة، ال في الشهر ذلكأحد من 
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  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

 ؟"!حرصاً على االمن الداخلي"ات /ات السوريين/وزارة الداخلية تقيد حركة النازحين •
ات /جميع النازحين"، قراراً يقضي بمنع  ايار الماضي31بتاريخ اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، 

مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين من الدخول الى سوريا اعتباراً من اول حزيران تحت ات المسجلين لدى /السوريين
 وقد عمم ذلك القرار من خالل المديرية العامة لالمن العام على كل المراكز ،"ات في لبنان/ن كنازحين/طائلة فقدان صفتهم

 ،ات/م المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحينالمنظمات االممن  كما طلبت الوزارة .الحدودية اللبنانية السورية
ات بمضمون ذلك القرار، ومتابعته واعطائه االهمية /ات السوريين/تحمل مسؤولياتها الكاملة، والعمل على ابالغ النازحين"

حرص على االمن في لبنان ان ذلك التدبير يأتي انطالقا من ال: "وقد علل وزير الداخلية اتخاذه ذلك القرار قائالً. القصوى
ن، ومنعاً الي احتكاك او /ات في المناطق المضيفة لهم/ات اللبنانيين/ات بالمواطنين/ات السوريين/وعلى عالقة النازحين

: وفي هذا السياق، صرح وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس قائال. ، نافياً وجود خلفيات سياسية وراءه"استفزاز متبادل
ات منه عبر مراكز االمن العام، /ات الى لبنان والخارجين/ على تطبيق قرار وزارة الداخلية باحصاء الداخليننحن قادرون"

ة للبنان /ة عادي/ة ويتم التعاطي معه على اساس انه زائر/ومن يثبت انه يعود الى سوريا مراراً تسقط عنه صفة النازح
  ". سابقاً مع االخوة السوريينها الحصول على االقامة الشرعية كما كان يحصل/وعليه

ان قرار وزير " اللواء الركن جميل السيد، ،ومن ردود الفعل على قرار الداخلية، رأى المدير العام السابق لالمن العام
ان النازح ليس "، مضيفاً " صالحية مجلس الوزراء مجتمعاً ويخالف القوانين اللبنانية والدولية هو منالداخلية قرار سياسي

الخلفية السياسية لذلك القرار هي االنتقام لظاهرة الحشود السورية "وقد اعتبر السيد ان ". اً وال محكوماً بالمنع من السفرسجين
  ". من جهة اخرىن في سوريا/ن االقتراع من ممارسة حقهم/ ولمنع من لم يستطيعوا،التي اقترعت في لبنان من جهة

 عن  الصادر في اول حزيرانة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعيومن جانب آخر، أعلنت مفوضية األمم المتحد
ة لدى المفوضية خالل شهر أيار / الف نازح44ات في لبنان، عن تسجيل أكثر من /ات السوريين/أوضاع النازحين

ضية الى أكثر ن المساعدة من المفو/ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/المنصرم، وبذلك يرتفع مجموع عدد النازحين
 شخص 1034000ن اكثر من /منهم( ايار الماضي 18 ألف شخص حتى 67 ألف شخصاً، مقابل مليون و92من مليون و

بينما ال يزال ( شخصاً 275981شمال لبنان : ن على المناطق التالية/، توزعوا) شخص بانتظار التسجيل58000مسجل 
، البقاع ) شخص بانتظار التسجيل14580مع ( شخصاً 275338، بيروت وجبل لبنان ) شخصاً بانتظار التسجيل5369

 ).  شخصاً بانتظار التسجيل1972( شخصاً 127349، الجنوب ) شخصاً بانتظار التسجيل36175مع ( اشخاص 355508

  

 ات من سوريا /ات القادمين/الفلسطينيينحركة   ثم تنظمتصدو...  •
وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل  بيان اصدره، رداً على ما افادت به اوضح وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، في

بانه ات من سوريا بدخول اراضيه، /ات الفارين/، ان لبنان ال يزال يرفض السماح للفلسطينيين"أونروا"الالجئين الفلسطينيين 
 العبور منه، إنما جرى إتخاذ إجراءات ات في سوريا إلى لبنان أو/ات الالجئين/ليس هناك أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين"

بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين الالجئين في سوريا، الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية، 
ان، وفي تفادياً لتكرار مثل تلك الحوادث التي تؤثر في الوضع األمني في لبن: "واضاف المشنوق قائالً". بأوراق ثبوتية مزورة

ات في سوريا إلى لبنان، حيث /ات الالجئين/عالقة لبنان مع دول عربية عدة، وضعت معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين
  :يسمح بالدخول لمن يستوفي الشروط االتية
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)  مجاملة–ت  سنوا3 - سنة واحدة (سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة لألمن العام أو على بطاقة إقامة  -
  .أو سمة خروج وعودة لسفرات عدة، الى حين إنتهاء صالحيتها

  . ألف عن سنة كاملة300 أشهر إلكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفي منهم رسم 3تمديد اإلقامة  -
ي في حال ات عبر مطار رفيق الحريري الدول/ ساعة للقادمين24ة في سوريا سمة مرور لمدة /ة الالجئ/منح الفلسطيني -

  .سبق وغادر عبر المطار أو في حال كان لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب بالعودة إلى سوريا من طريق لبنان
ات في المغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، على أن /ن والراغبين/ات منهم/السماح بدخول المسافرين -

  .دولة المسافر إليهان بطاقة سفر أو سمة إلى ال/يكون بحوزتهم
  .ن إذن عودة/ات على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم/ات الالجئين/وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين -
  .عدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممدة سابقاً -

ات من /ات الفلسطينيين/ منظمات لحقوق االنسان على بيان مشترك للتضامن مع النازحين8وقعت في الجهة المقابلة، 
السلطات اللبنانية بمنح ، مطالبة "السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل إلى سوريا فورا"سوريا، حضت فيه 

ات، واحترام التزامات لبنان الدولية في /ات من سوريا الحقوق عينها التي يتمتع بها السوريون/ات النازحين/الفلسطينيين
  .مجال حقوق اإلنسان

 - متوسطي لمناهضة االختفاءات القسرية، الشبكة االورو-االتحاد االورو: اما المنظمات التي وقعت على البيان فهي
 –متوسطية لحقوق االنسان، لنعمل معا ألجل حقوق االنسان، المركز اللبناني لحقوق االنسان، حركة مناهضة العنصرية 

  .  فرنسا–ق اإلنسان، نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب لبنان، مؤسسة الكرامة، المنظمة الفلسطينية لحقو
  

   في لبنان ال تحدد سببها الرسميةاكثرية وثائق الوفاة •
ات، مبينة ان معرفة اسباب الوفيات /في تحقيق لها، عن غياب تحديد سبب الوفاة في وثائق اللبنانيين" السفير"كشفت صحيفة 

 التي من الممكن تفاديها، واتقاؤها، وفي كشف مكامن الخلل تلكتحديد م في تساهم في تصويب السياسات الصحية، كما تساه
 1997 فقد اشارت الصحيفة الى انه وبحسب دراسة اجريت بين عامي .في النظام الصحي ومدى توفر الخدمات الصحية

 واوضحت .من سبب الوفاةأن نسبة ضئيلة جداً من وثائق الوفيات تتضتبين شملت ستين ألف وثيقة وفاة في لبنان، ، 1999و
بان وزارة الداخلية، هي " السفير" لصحيفة  هيلدا حرب،،رئيسة دائرة اإلحصاءات الحيوية والصحية في وزارة الصحة العامة

 يبلّغ المختار مأمور النفوس بالوفاة الذي يبلّغ بدوره وزارة ، اذالجهة المسؤولة عن اصدار وثائق الوفيات والوالدات
  .الداخلية

مع وزارات  ، بالتعاون"منظمة الصحة العالمية" وبداية العام الحالي، قامت 2013نهاية العام الى انه بين " السفير"اشارت و
 ، وذلكالصحة والداخلية والعدل وشركاء معنيين ومؤسسات بحثية وجمعيات أهلية، بتقويم نظام التسجيل المدني واإلحصاءات

كشف التقويم، قد و. ام المدني لألحوال الشخصية في جميع دول منطقة شرق المتوسطمشروع تعزيز النظفي اطار تنفيذها ل
الحاجة الى تجهيزات ومعدات وإلى عناصر بشرية مدربة في مديرية األحوال و في لبنان  النظامحرب، ضعفل اًوفق

  .الشخصية في وزارة الداخلية ودوائر النفوس التابعة لها
ر في كانون الثاني الماضي، على أن األطباء ال يحددون سبب الوفاة وفق المعايير المعتمدة  التقرير المعمق الصادوركز

وتعود أسباب عدم . أمراض معينةاو عالميا، ويمتنع البعض من ذكر السبب لطابعه الحساس مثل االنتحار، جرائم القتل، 
بب على ورقة الوثيقة، وإلى عدم تلقّي األطباء تدريباً  إلى عدم وجود مساحة كافية لكتابة الس،ذكر سبب الوفيات في الوثائق

  .كافياً لتحديد السبب الرئيسي للوفاة أو لترميز األسباب الطبية للوفيات
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 ة/صحة المواطنب ال تكترثات في لبنان االعلى في المنطقة والدولة /نسبة المدخنين •
مؤسسات السياحية وخصوصا المقاهي في لبنان ال تزال  من الكثير، ان التحقيق نشرتهفي " لوريون لو جور"كشفت صحيفة 

قد حاورت الصحيفة رئيسة و. ، مناشدة المعنيين اتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة طبيق القانون174تصر على مخالفة القانون 
ات /سبة المدخنين، الدكتورة زينة عون، التي كشفت ان ن"الجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية"برنامج مكافحة التدخين في 

 شخص من الشرق االوسط 60.000، وذلك بحسب دراسة اجريت حول االمراض الصدرية شملت %54في لبنان بلغت 
من % 63 مبرزة انات في بلدان المنطقة، / اعلى نسبة مدخنين لبنان سجل،دراسة منظمة الصحة العالميةل وفقاًو. وافريقيا

لمعدية كالسرطان، االمراض القلبية والصدرية، علماً ان التدخين هو المسبب االبرز الوفيات في لبنان، سببها االمراض غير ا
في كافة بلدان العالم، نتيجة التشدد في تطبيق القانون من عامة كذلك ذكرت عون ان نسبة التدخين انخفضت . لتلك االمراض

 وفقاً للنشرة االنجليزية الجديدة للطب، انه ونواضافت الدكتورة ع.  وزيادة الضرائب على منتجات التبغ من جهة ثانية،جهة
 عون انه من وفي لبنان، رأت.  مليون شخص حول العالم200 تفادي وفاة ،من شأن زيادة الضريبة على منتجات التبغ

  لم ترفع الحكومة اللبنانية اسعار منتجات التبغ سوى2012 زيادة الضرائب على منتجات التبغ اذ انه منذ العام الضروري
 . ل، مشددة على ان تلك الزيادة زهيدة وغير كافية. ل750

  

  وتفتقر لالدلةلقضايا الصحة متدن التغطية الصحفية مستوى •
الجامعة األميركية في "، التابع لكلية العلوم الصحية في  Knowledge to policyكشفت الدراسة التي اعدها مدير مركز

ة الصحفية للمواضيع الصحية في لبنان تفتقر إلى األدلّة، وأن معدل التزام ، الدكتور فادي الجردلي، ان التغطي"بيروت
فبحسب .  نقطة، وهو مستوى متدن11من نقاط  3.6 سجلالمقاالت الصحافية المتعلقة بالصحة، بالمعايير العلمية األكاديمية، 

 استخدام البراهين العلمية للتأثير في  نتائجها، خالل ورشة عمل نظمها المركز حول دور اإلعالم فيت عرض التيالدراسة
خدمات على  التمويل الصحي الموضوع األكثر تكراراً، بينما توزعت المواضيع األخرى  موضوعالسياسات العامة، شكّل

الرعاية الصحية الطبية، اإلدمان على المخدرات، التغطية الصحية الشاملة، قانون منع التدخين، نظام الضمان االجتماعي 
  .للمتقاعدين، وحقوق المعوقين

وقد عرض الجدرلي ايضاً موجزاً عن نتائج دراسة أخرى، لم تنشر بعد، بينت أن أثر اإلعالم في صنع السياسات العامة في 
عدم وجود :  تلك الدراسة سبب عدم استخدام األدلة العلمية في الصحافة الصحية إلى عدة عوامل منهاوترجع. لبنان محدود
ية متخصصة ومحترفة في لبنان، محدودية الوقت، صعوبة الوصول إلى األدلّة، ضعف وسائل التواصل بين صحافة صح

على مشدداً  الجردلي وختم. الباحثين والمؤسسات البحثية واإلعالم، وقلة األبحاث المنشورة المتعلقّة باألنظمة الصحية المحلية
 موثوقة، تشكل أداة قوية للدفاع عن القضايا االجتماعية والصحية ان المعطيات العلمية الناتجة من بحوث أكاديمية

واالقتصادية والبيئية، كما يشكّل اإلعالم وسيلة لترجمة معطيات البحوث على مستوى السياسات العامة وممارسات األطباء 
 . والمرضى

  

 ة على اللجوء إلى القضاء/مرصد لتحفيز المواطن": المفكرة القانونية" •
ات عن /ات وممثلين/، بحضور قضاة وقاضيات، محامين"المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته"مفكرة القانونية أطلقت ال

الى تأمين مادة معرفية عما يجري داخل المحاكم، وذلك يهدف المرصد .  للمشروعةالممولوهي الجهة االتحاد األوروبي، 
وقد اعتبر أحد . قائع وليس فقط على المبادئ العامة والنظريات على الممارسات والو باالعتمادصالحاإل بهدف تحقيق

، وهو إعطاء "يستكمل ويمأسس العمل الذي كانت تقوم به المفكرة"، الباحث سامر غمرون، أن المشروع "المفكرة"مؤسسي 
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يير وال يحمي ات، في ظل نظام سياسي ال يتيح التغ/اهمية لعمل القضاء كأداة للتغيير والحفاظ على حقوق المواطنين
 .ن/حقوقهم

ة على اللجوء إلى /تحفيز المواطن" ضرورة "المفكرة"وحول تحفيز اإلعالم على تعزيز متابعته الشؤون القضائية، رأت 
ن وعلى االجتهاد منعاً /ها، بدال من الزعامات السياسية، وتحفيز القضاة على التمسك باستقالليتهم/القضاء للمطالبة بحقه

 مجرد آلة اللتقاط صور القضاء الراهنة وبثها، همن الخطأ اعتبار" "المفكرة"وحول مشروع المرصد، قالت  ".لتمادي الغبن
 ". مؤكدة إنه سيجهد في تحديد أولوياته ومقارباته، على التقاط وبث صور ذات دينامية اجتماعية عالية

  

  عقبات كثيرة في وجه اصالح اوضاع السجون •
التوقيف "بي نادر، خالل ندوة عقدت في كلية الطب في جامعة القديس يوسف، تحت عنوان اشار ممثل وزارة العدل، رجا ا
  لجنةوان ثمة، 2012عملية انتقال ادارة السجون الى وزارة العدل اقرت في عام ، الى ان "االعتباطي واوضاع السجون

 عقبات ان هناك لكن المسؤول اعتبر. بيدعم االتحاد االوروب المهمة بالتعاون بين كل الوزارات ولتلك على تحضير تعمل
 ت ورثتي الداخلية الارة العبء الملقى على وزوخصوصا في ضو اآلن، في مقدمها غياب العناصر المتخصصة حتىعدة 
   . عاما40ً االعباء الموجودة منذ تلك

من مجموع % 63 ان، الفتاً الى  قاصرين في عدادهم سبع فتيات110 سجيناً بينهم 5798وجود وكشف ابي نادر عن 
  انخفضت نسبة غير المحكومينلكنه اشار الى احراز تقدم اذ ان. صدرت احكامهم% 37المساجين لم تصدر احكامهم، فيما 

  . 2009قياساً بالعام 
 بعدها ن/ شهراً ثم يتركونن/ات يتم ايقافهم/من الموقوفين% 40ن كذلك كشف ابي نادر عن مشكلة توقيفات في لبنان، اذ ا

  .  موقوفاً لم يتم سوقهم في فترة شهر لعدم توافر شاحنات سوق ونقص في عدد سائقيها850 ، مضيفاً ان بكفالةن/طلقوناو ي
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

  السوريةباألزمة مليون دوالر لتعزيز الزراعة في دول الجوار المتأثرة 280ـ خطة للفاو ب •
، حلقة نقاش لعرض الخطة اإلقليمية، التي تمتد خمس )الفاو( التابعة لألمم المتحدة عقدت منظمة االغذية والزراعة

 لبنان واألردن  كل منلتعزيز سبل العيش والنظم الزراعية في المناطق المتأثرة من األزمة السورية فيوالتي ترمي  سنوات،
من الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة  اال كل منوقد ركّز النقاش حول آثار االزمة السورية على. ومصر والعراق

 على أن السماح بعمل الالجئين يبقى من صالحية ات/بينما اقر المجتمعونوسبل العيش في سوريا وفي البلدان المجاورة، 
  ".الفاو"الحكومة اللبنانية، وليس

، لتعزيز قدراته على الصمود والحفاظ على الحلقة خطة العمل المخصصة للبنان، والتي أنجزتها الفاو مؤخراًعرضت خالل 
 االستراتيجية، التي تها مليون دوالر أميركي، لتنفيذ خط280 المنظمة الدولية عبر النداءات الى جمع تسعىو. أمنه الغذائي

اخرى ، و باالزمةتأثرتتتضمن تدابير قريبة، متوسطة وبعيدة المدى من أجل بناء قدرات مجتمعات البلدان المستهدفة والتي 
وحول الموضوع، أوضح ممثل المنظمة باإلنابة في لبنان، برونو مينجاو، أنه فيما . لتكيف مع تأثيرات النزاع الطويلل
االستجابة البشرية مهمة جداً لتلبية الحاجات للفئة المتأثرة باألزمة، غير أننا بحاجة أيضاً إلى التركيز على االستثمارات "

من . من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة ودعم التنمية الزراعية المستدامة والقطاع الريفيالمتوسطة والبعيدة المدى 
اندالع  ، عبد السالم ولد أحمد، ان"الفاو"جهته، أكد المدير العام المساعد والممثل االقليمي للشرق االدنى وشمال افريقيا في 
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مقارنة بالسنوات % 50 انتاج الحبوب اذ انخفضالبلدان المجاورة،  الغذائي في سوريا وفي  االمنتدهورمن   قد فاقماالزمة
ما قبل االزمة، في وقت ألحقت االزمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، باالضافة الى خسائر في المواشي وما 

بة، االمر الذي يشكل استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلو
  .للبنان خطرا جسيما لتفشي االمراض

 لفت عبد السالم الى تراجع القدرة االنتاجية في المجال ،على صعيد تداعيات االزمة السورية على االقتصاد الزراعي اللبناني
 الوصول الى  منون المزارعم يتمكنالزراعي وخصوصاً في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث ل

لكن  .2009اراضيهم الزراعية، مشيراً الى غياب أي معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان، منذ العام 
 النخفاض حجم ينذر بأزمة أمن غذائي، علماً ان الطاقة الزراعية في لبنان ال تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة الوضع الحالي
  . بنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعيناليد العاملة الل

  

  مليون دوالر لتشجيع التنمية والسياحة الريفية41مشروع للوكالة االميركية بقيمة  •
أن سفارة بالده تدعمه الواليات المتحدة،   في اطار عرضه لمشروع قيد التنفيذ السفير األميركي في لبنان، دايفيد هيل،صرح

 داراً للضيافة، وعملت مع ما يقارب 11 مرشداً محلياً، وأنشأت 50ركية للتنمية الدولية، بتدريب قامت من خالل الوكالة األمي
لتبيان الفوائد االقتصادية للدرب والسياحة " درب الجبل" في المجتمعات التي تقع بالقرب من جمعيات محلية 10 بلدية و50

، وذلك ات المستهدفةبلداللزوار إلى اجذب لو كوسيلة  فنون الطه تطويروأضاف أن المشروع ركز أيضاً على. الريفية
 ضمن فعاليات معرض الحدائق  الذي نظم،"ترافيل ليبانون"حديث هيل جاء خالل افتتاح معرض . بالتعاون مع سوق الطيب

نوات  مليون دوالر، يستمر خمس س41.7  كشف عن ان المشروع الجديد المذكور تبلغ قيمته االجماليةومهرجان الربيع، اذ
 في  ويهدف لتطوير األعمال والمنتجات التي تشجع على السياحة المحلية والريفية، الفتاً إلى أن ذلك المشروع يساهم ايضاً

  .خلق فرص للعمل في المناطق الريفية
  

  ماليين يورو من االتحاد االوروبي لدعم الحوكمة البيئية في لبنان8 •
 الذي حاز على دعم مالي من " الحوكمة البيئية- دعم االصالحات "نفيذ برنامج أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، عن بدء ت

 رئيسة بعثة االتحاد ،وزير االعالم رمزي جريج، وذلك بحضور  هبة قيمتها ثمانية ماليين يورومن خاللاالتحاد االوروبي 
  .تحاد وحشد من الشخصياتاألوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، وممثلين عن الدول األعضاء في اال

يهدف إلى كما  ، تنفيذه ثالث سنواتويمتد البرنامج من أضخم وأهم البرامج البيئية في تاريخ وزارة البيئة، ذلكيعتبر و
  .  إصالحات في الحوكمة البيئية اعتمادتحسين األداء البيئي للقطاع العام من خالل

ن سياسات بيئية وتنفيذها عو تمكنها من وضع خطط داخل وزارة البيئة وفي هذا اإلطار، يسعى البرنامج إلى بناء القدرات
سيساعد كما . تدريب المفتشين، بالتنسيق مع الوزارات األخرىو وضع إجراءات جديدة ألعمال التفتيش البيئية طريق

توفير المعدات لوذلك  ،البرنامج في تطوير شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء الموجودة حاليا والتي بنتها وزارة البيئة
  اداريةنظام معلوماتي إداري إلكتروني وأنشطةاعتماد وسيدعم البرنامج القدرات اإلدارية لوزارة البيئة من خالل . الالزمة
 لتطوير األسس الفنية والتشريعية التي ستتبناها الدولة من أجل  الالزمةسيحدد البرنامج األدوات الضريبية البيئيةكما . أخرى
  .  االنتقال من األنشطة الضارة بالبيئة إلى بدائل نظيفة ومستدامةتشجيع

  
  



 9 

   جمعية مدنية ونسائية14اطالق المجلس المدني النماء عكار بمشاركة  •
المجلس المدني النماء "،  لعدة شهور في عكار، بعد لقاءات متواصلة وتحضيرية استمرتالعاملةجمعيات الأطلق عدد من 

على خالل لقاء اطالق المجلس،  ات/نالمجتمعوواتفق . معية اللبنانية للتنمية الريفية في منيارة مقر الجفي، وذلك "عكار
 تطال كل القطاعات المهمة من السياحة الى البيئة، ، على انوضع خطة مرحلية واستراتيجية لتحقيق التنمية في عكار

  .  تعيين محافظ لعكار خطوةية بعدالصحة، التربية، مطار القليعات والجامعة والمدارس والشؤون االدار
جمعية ، جمعية عكارنا، الجمعية اللبنانية للتنمية الريفية: اما ابرز الجمعيات المشاركة في المجلس المدني النماء عكار، فهي

معية ، جالحملة المدنية لالصالح االنتخابي، لجنة متابعة وتشغيل مطار القليعات مطار الرئيس الشهيد رينه معوض، الحداثة
 في ملتقى الخير والتنمية، جمعية ضوء، شبكة عكار للتنمية،  ومصلحة المعاينة الميكانيكية"النافعة"لجنة متابعة بيئتي بلديتي، 

، الجمعية النسائية الخيرية، جمعية التنمية في عكار، لعامالت في الشمالل ئياتحاد النسا، جمعية االرتقاء بالعطاءعكار، 
   .وغيرها من الجمعيات

  

  في التربية والشباب
  

  2015 -2014الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي والمنح الدراسية لـ  •
 للسنة الدراسية منحاً لمتابعة الدراسة الجامعية والعليا ، عن تقديمهالتخصص والتوجيه العلميل  االسالميةجمعيةال اعلنت
  : وفي المجاالت التالية وذلك في الجامعات والبلدان المحددة أدناه2015- 2014

 والطبية واالقتصادية  والهندسية على اختالفهاتعطى المنح في اختصاصات العلوم األساسية والتطبيقية،  للدراسة الجامعية-
  . القانونيةواالدارية

 ،)، استخراجمسح، تنقيب ( والصناعات النفطيةالعلوم البترولية :تعطى المنح في االختصاصات التالية،  للدراسات العليا-
 النظرية والتطبيقية، الجغرافيا الطبيعية، هندسة الميكانيك والرياضيات، هندسة  الجيولوجيا، الجيوفيزياء،الهندسة الصناعية

الكترونيك، هندسة الكمبيوتر واالتصاالت، الهندسة السمعية والبصرية، المايكروبيولوجي، المعلوماتية والبرمجيات، 
قنيات االنظمة الطبية والصناعية، نانوتكنولوجي، ادارة الكوارث، العلوم االقتصادية واالحصائية، علم الرياضيات التطبيقية، ت

  . ، وعلوم البحار)الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية(، ادارة الموارد البشرية، الحقوق )االكتواريا(الحسابات وتدقيقها 
  :فهي كالتالياما فيما يتعلق بالشروط العامة للحصول على منحة، 

، ة األولى بتفوقي سنة إذا كان قد أنهى السنة الجامع20 أو 19يجب أال يتجاوز عمر الطالب  :للدراسات الجامعية بالنسبة -
أما الطالب الذي أنهى السنة الجامعية األولى فيجب  %.75يجب أال يقل معدل عالمات امتحان الشهادة الثانوية عن كما 

  .وبة لمنح الدراسات العليااعتماد التقديرات المطل
 مسبوقة باجازة  بدرجة جيدM2:  سنة وأن يكون حائزاً على26يجب أال يتجاوز عمر الطالب  :للدراسات العليابالنسبة  -

أو إجازة تعليمية من ، وما فوق% 75من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بمعدل  أو دبلومتعليمية بدرجة حسن وما فوق، 
أو دبلوم ، وما فوق% 75أو إجازة تعليمية من جامعة القديس يوسف بمعدل ، %75م في الجامعة اللبنانية بمعدل كلية العلو

% 85أو دبلوم أو إجازة تعليمية من الجامعة العربية بمعدل ، وما فوق% 75أو إجازة تعليمية من الجامعة االسالمية بمعدل 
   .وما فوق% 85 من الجامعة األميركية بمعدل اجازة أو، وما فوق

 ، القديس يوسف، العربية، األميركية،اللبنانيةالجامعة : ة ان يسجل فيها، فهي التالية/اما الجامعات التي يمكن للمتقدم
 ، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا،فرنسا :جامعات الدول األوروبية التالية، كما في LIUجامعة و LAUجامعة ، االسالمية
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للمزيد من . عن مواعيد تقديم الطلبات، اكدت الجمعية عن انه سيتم خالل شهر تموز المقبل االعالن  واخيراً.سويسرا
  . 01/844480: التفاصيل يرجى مراجعة مكتب الجمعية على رقم الهاتف التالي

  

  (!)بريطانيا تقبل بذكر فلسطين في الكتاب المدرسي •
 الجانب قديم توم فلتشر، مذكرة تفاهم تقضي بت، وسفير بريطانيا لدى لبنان، الياس بو صعب،قع وزير التربية والتعليم العاليو

 في المدارس الرسمية للتالمذة ة المعتمدة الكتب المدرسيسلة لتغطية طباعة سل ماليين جنيه استرليني4قيمتها البريطاني هبة 
  .لمرحلة التعليم األساسي في المدارس الرسمية، ات/ من سوريا المسجلينات/النازحينايضاً اللبنانيين، و

 لتغطية ثمن الكتب المدرسية تقديم هبة ماليةت وزارة التربية والتعليم العالي غلبأ قد وكانت وزارة التنمية الدولية البريطانية
 اب الكتالن كتاب الجغرافيا، على ان يستثنى ،للتالمذة المسجلين في مرحلة التعليم األساسي في المدارس والثانويات الرسمية

 .بعد إثارة الموضوع تراجعت الجهة المانحة عن شرطهالكن . "إسرائيل" يشير إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بدل الرسمي
  

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

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
ليون يورو للتخفيف من وقع ازمة الالجئين  م21تخصيص حزمة مساعدات مالية بقيمة :  المفوضية االوروبية للبنان-

 ماليين يورو يرتكز على مساعدة االقتصاد المحلي 7السوريين، على ان تمول تلك الحزمة برنامجين، االول بقيمة 
للجماعات المستضيفة للتعافي، من خالل ايجاد فرص عمل في القطاع الزراعي، كما يدعم مشاريع بنى تحتية وادارة 

 مليون يورو الى تحسين ادارة النفايات الصلبة وحسن 14عية، بينما يهدف البرنامج الثاني الذي تبلغ قيمته االعمال الزرا
  . التخلص منها

 ماليين دوالر اميركي لدعم برامج اليونيسف في توفير المياه الصالحة للشرب 4.3:  حكومة اليابان لمنظمة اليونيسف-
ماية االساسية لالطفال الالجئين السوريين وعائالتهم، والى المجتمعات ومرافق الصرف الصحي وخدمات الصحة والح
  .اللبنانية المضيفة التي ستستفيد من تلك الخدمات

 ألف يورو لدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة االثار االجتماعية 400:  الحكومة االيطالية لوزارة الشؤون االجتماعية-
  .لالزمة السورية

  .  ألف دوالر اميركي لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين50: لهيئة العليا لالغاثة حكومة رومانيا ل-
  .مواد غذائية وعتاد ايوائية لتوزيعها على العائالت النازحة من سوريا:  روسيا االتحادية للهيئة العليا لالغاثة-
بطانيات وفرشات ودفايات واحذية ومالبس : يا لالغاثة هيئة االغاثة االسالمية العالمية بالمملكة العربية السعودية للهيئة العل-

  .لتوزع على العائالت النازحة من سوريا
 5,786,004تجهيزات مخبرية قيمتها نحو : الممول من الواليات المتحدة لوزارة التربية والتعليم العالي" دراستي" مشروع -

  .للبنانيةدوالر اميركي للمدارس والثانويات الرسمية في مختلف المناطق ا
 دوالر اميركي العادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف 1.020.000هبة عينية قيمتها :  الحكومة االيطالية لوزارة الثقافة-

  .الوطني في بيروت
  انشاء مكتبة عامة فيها:  مكتب التعاون االيطالي للتنمية لبلدية راشيا الفخار-
  . رتي فان لتعزيز البرنامج الوطني للتحصين واالدوية االساسيةسيا:  منظمة اليونيسف لوزارة الصحة العامة-
  . ألف غرسة زيتون مؤصلة60: لوزارة الزراعة) اكساد( المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة -
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  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات رسمية ومحلية •
 ألف دوالر اميركي النشاء مستوصف 621: زارة الداخلية والبلديات جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال االعمال لو-

  خاص بالمديرية العامة لالمن العام
 ألف دوالر اميركي للمديرية العامة 25تجهيزات قيمتها نحو : لوزارة الداخلية والبلديات" كفى عنف واستغالل" منظمة -

  لقوى االمن الداخلي
 ألف دوالر اميركي لكل من سيزوبيل، مؤسسة 15ر لجمعية قرى االطفال، و ألف دوال20:  جمعيات4 شركة ألفا لـ -

الذي تنفذه الشركة تحت " ألفا من اجل الحياة"االب اندويخ للصم، والمدرسة اللبنانية للضرير واالصم، وذلك ضمن برنامج 
  شعار المسؤولية المجتمعية 

 دوالر 1600آلة تصوير وجهاز كمبيوتر قيمتهما :  العالي مؤسسة االرض البيضاء الخيرية لوزارة التربية والتعليم-
   معهد ماريا عزيز الفني في جزين-اميركي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

  ادوية لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين:  جمعية عكارنا لوزارة الشؤون االجتماعية-
ثياب مستعلمة ومواد غذائية : لوزارة الشؤون االجتماعية" Najda Now" مؤسسة االغاثة والتنمية االنسانية السورية -

  ات /ات السوريين/لالطفال لدعم جهود اغاثة النازحين
 أالف دوالر لشراء بعض المواد االستهالكية واالجهزة للمديرية العامة 6.6:  بلدية الدكوانة لوزارة التربية والتعليم العالي-

  للتعليم المهني والتقني
تنفيذ حملة تشجير في وسط مدينة صيدا، وذلك في اطار مشروع : ية بلدتي بيئتي لمؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا جمع-

  تعزيز قدرات الشباب والمجتمع المضيف الذي تنفذه المؤسسة
ء المنية تنظيم حملة تحريج في مشاع بلدة دير عمار، قضا:  شركة الفينيقية للتأمين لجمعية الثروة الحرجية والتنمية-

 ألف متر مربع باشجار الصنوبر والسنديان 25الضنية، بالتعاون مع البلدية ومشاركة اهالي البلدة، حيث تم غرس نحو 
  واللوز والبلوط والغاز 

 إجمع لوزارة – عبر المنظمة العربية للمعلوماتية واالتصاالت International Relief & Development INC شركة -
  ات/ات السوريين/ طرداً اضافة الى حاويتين من التجهيزات الطبية لدعم جهود اغاثة النازحين2129: يةالشؤون االجتماع

  

  ن من الوليد بن طالل لمؤسستين رسميتينمساعدتا •
   بلدية بعقلين -انشاء مركز تدريب خاص بالمرأة في مقر اتحاد بلديات الشوف:  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية-
   ألف دوالر اميركي للجيش12عتاد بقيمة :  الدفاع الوطني وزارة-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 مدرسة رسمية في نطاق عمل قوات اليونيفيل 12 ألف دوالر اميركي لـ 50تجهيزات ومعدات مدرسية بقيمة :  االسبانية-

  في القطاع الشرقي 
   في ابل السقي وتجهيزها بالمعدات الصوتية بناء قاعة عامة:  االسبانية-
   آالف دوالر للصليب االحمر اللبناني في صور 9 اجهزة كمبيوتر بقيمة 10:  الكورية-
   ألف معاينة وذلك بالتعاون مع جمعية الليونز70المعاينة الطبية الهالي منطقة صور والتي تخطت :  الكورية-
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������ و�%�ت دو���ا+*�(��ت (�وض ��' ا�&�%�ر�� ا��  
  

  بنى تحتية •
، بين حكومة الجمهورية اللبنانية 20/10/2012 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية االستصناع والموقعة بتاريخ -

ممثلة بمجلس االنماء واالعمار والبنك االسالمي للتنمية، بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة 
  . شا بالجمهورية اللبنانيةوبقرقا

  
  مدينية تنمية •

 مليون يورو بين الجمهورية اللبنانية والوكالة 21 بقيمة 15/12/2011 اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض موقعة بتاريخ -
  . الفرنسية للتنمية، لتنفيذ برنامج الحفاظ على االرث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس

  
��د ��#�ت 
&�- ر$� ���ا���اب,�ا��' و�  

  

  حقوق  •
 الرامي الى حماية النساء من العنف االسري 2010 ايار 28 تاريخ 4116 صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم -

  ) 15/5/2014 الصادرة في 21الجريدة الرسمية عدد (كما عدلته اللجان النيابية المشتركة 
  

 ��  2014  ا��ر1%� "�0 و/
 

  أد /679 علم وخبر رقم -"Scuderia Lebanon Clubنادي سكوديريا لبنان، "عية باسم  جم-1
  ملك حسين نصراهللا- الطابق الثاني- VERDUN 4847   -  منطقة المصيطبة العقارية- الشارع الرئيسي- فردان-بيروت: مركزها

  : أهدافها
 في تعريف النوادي األخرى على عادات وتقاليد الفيراريالمساهمة  .1

 المساهمة في تنظيم النشاطات واالحداث واللقاءات واالجتماعات والمؤتمرات والمسابقات .2

 المساهمة في تنظيم وتطوير العالقات بين مختلف مالكي سيارات الفيراري .3

المساهمة في تعزيز االهتمام  بسيارات الفيراري فضالً عن المحافظة على أرث وصورة سيارات الفيراري تحاه الغير  .4
 .أ.ب.ص صورة الفيراري سوباالخ

 المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات القيراري في مختلف المناسبات والسباقات .5

المساهمة في التنسيق وإقامة العالقات بين النادي ومختلف نوادي الفيراري في العالم وذلك عن طريق تبادل الخبرات  .6
 .أ.ب. القيادة في سبيل حماية صورة الفيراري سومهارات

 ىء القيادة السليمة واألخالقية عن طريق برامج وندوات تثقيف وتوعيةبادمة في نشر مالمساه .7

 المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تتعلق بموضوع الجمعية ونشاطات الجمعية .8

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

 دانييل جوهانس جورج - طارق وفيق الحسامي- جورج جورج حايك-ريشار حفيظ الجبيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ممثلة بالسيد فادي عبداهللا ناصر. ل.م. شركة سكوديريا ليبانون ش- حسن يوسف حيدر-بو غوصيان

  ممثلة بالسيد فادي عبداهللا ناصر. ل.م.شركة سكوديريا ليبانون ش: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /686 علم وخبر رقم -"جمعية محبة لإلنماء" جمعية باسم -2
   قضاء عكار- ملك نديم محمد العويك- الشارع العام-ببنين: مركزها
  : أهدافها
 نشر التربية والتعليم ي مساعدة الفقراء والعائالت المستورة واأليتام والمساهمة في رفع المستوى التعليمي عبرالمساهمة ف .1

عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية  وغير المجانية 
 اإلبتدائية والتمريضية والصحية

 المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية ونوادي لألطفال .2

الفنية والثقافية والمهنية الرسمية األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات المساهمة في إقامة دورات لمحو  .3
 والخاصة

المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والمساهمة في دعم المشاريع  .4
 الصغيرة والمتوسطة

  يض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامةخياطة، حياكة، تمر: المساهمة في إقامة دورات تعليم .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عبد الجواد  منال- راويه جودت الدهيبي- مهى محمد عبد الجليل- ربيع ابراهيم الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبداهللا

  ربيع ابراهيم الرفاعي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /687 علم وخبر رقم -"HOUSE OF TODAYمنزل اليوم، " جمعية باسم -3
   الطابق الحادي عشر- بلوك ب-  بناية ستاركو-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  .وإجتماعية ومنها مشاريع مرتبطة بالحرفيينإن أهداف الجمعية هي القيام بنشاطات ومشاريع إنمائية 
في التنمية اإلقتصادية من خالل البرامج الميدانية وشبكة مخصصة لدعم الحرفيين المهرة من ذوي الدخل المساهمة  .1

 المنخفض

تشجيع وإحياء الحرف اليدوية وتعزيز وتقوية قدرات الحرفيين الموهوبين وإنشاء مجموعات من الحرفيين وتحسين  .2
 يمهم وأعمالهم لتصنيع أعمال حديثة وعالية الجودةتصام

 بتدئين لتأمين التفاعل والتعاون وتبادل الخبراتذوي الخبرة والمالمساهمة في إنشاء روابط بين المصممين  .3

 في جميع أنحاء المنطقة وربطها مع مصممين عالميين) طالب التصميم(المساهمة في كشف مواهب جديدة  .4

 الب الذين يتابعون الدروس في مجال التصميمتنظيم حلقات تدريب للط .5

 تقديم منح دراسية لطالب التصميم .6

 ات تقنية وورش عمل مهنيةيبتنظيم تدر .7

 تنظيم المعارض التي من شأنها تسليط الضوء على أعمال المصممين وتوفير فرص عمل للحرفيين .8

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

كف  شرين بنت محمد عا- ندى رينه نجار- ريا فريد روفايل-النائب روبير موريس فاضل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نقواله نلسن غرزوزي-ن امين المغربيب
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  ن امين المغربي شرين بنت محمد عاكف بةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /690 علم وخبر رقم -"جمعية أحلى فوضى"معية باسم  ج-4
   ملك عساف-10 القسم رقم - 913 العقار رقم - شارع بعلبك-  الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .1

 المساهمة في القيام بجميع  األعمال اإلنسانية الخيرية .2

 تقديم مساعدات تربوية وثقافية وإجتماعية وإنمائيةالمساهمة في  .3

 المساهمة في تقديم الخدمات اإلجتماعية المختلفة .4

لكافة الطوائف ) دعم وإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث(المساهمة في تقديم مساعدات تعليمية وتربوية  .5
 والمناطق اللبنانية

 نشطة اإلجتماعية في لبنانتأمين وتطوير التعليم والدراسة والثقافة واأل .6

 المشاركة في إظهار الطابع الحضاري في شوارع بيروت ولبنان .7

 نشر الفرح لدى جميع المواطنين  .8

 تحسين المستوى الثقافي في لبنان .9

  حماية البيئة .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ايمان رفيق - ناديا هشام جارودي-  بانينا الكسندر سيرا- لميس بسام جوجو-هاله نزيه رعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
زينه خليل  - نعيم زيدان ناصر الدين- هاله رفيق نصرالدين-  كرمه راجح نعيم- ميرنا هشام الجردي-  كارول جوزف نهرا-نصراهللا
   اسيا علي الموسوي- فيفيان يوسف بو خالد- عليا شفيق عالمه - شفيقة مصباح جلول-بشارة

   شفيقة مصباح جلولة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  Lebanese Children’s Charityليبانيز تشلدرنز تشاريتي فونديشين، " جمعية باسم -5

Foundation "- أد /916 علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان-  الطابق الخامس- ملك عوكر-17 القسم - 548ار رقم  العق- شارع ظهور بلونه-بلونه: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المعاقين والمحتاجين واليتامى بشتى المجاالت التربوية والصحية واإلجتماعية .1

 التعاون مع الجمعيات والهيئات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية .2

  للمحتاجين والفقراءتقديم العون المادي والمعنوي .3

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

 منتهى مارون - راغده جورج جرمانوس- ليندا نقوال الصباغ-اليس حميد قنيعر الدويهي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كريتا يوسف ايوب- ن ماري بيار سيمو-الشويري

  كريتا يوسف ايوب ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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3Lab،)Biosecurity and , Or Lebanese Association for Biosafety ،3الب" جمعية باسم -6

Bioethics("- أد /724 علم وخبر رقم  
   الطابق الثاني- ملك خليل األشقر- شارع الناصرة- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
السالمة االحيائية واالمن الحيوي  (Biosafety, Biosecurity and Bioethicsترويج قواعد وممارسات المساهمة في  .1

والبيولوجي لدى األشخاص والمجموعات التي تستعمل أو تتعاطى بالمعدات الخطرة المستعملة في األبحاث والمختبرات 
 الطبية والبيطرية

 Biosafety, Biosecurity and  وندوات وورش عمل ومؤتمرات بموضوع ال المساهمة في إعطاء صفوف .2

Bioethicsبمشاركة أخصائيين لبنانيين وعالميين 

، الى Biosafety, Biosecurity and Bioethicsالمساهمة في تنظيم أنتقال االخصائيين اللبنانيين والمهتمين بموضوع ال  .3
 Biosafety, Biosecurity and Bioethicsرنامج ال المراكز المتخصصة في الخارج والتي تطبق ب

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

ليم عصام ح.  د- اميل جالينوس الحكيم الحكيمنبيل.  د- الكسندر ميشال عبد النور. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رجا الياس حداد.  د- سامي العقل نيلي -ميشال ابي نادر نيال -شحاده

  نيال ميشال ابي نادرمحامية  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /728 علم وخبر رقم -"LIBAN-AGILE لبنان، -أجيل" جمعية باسم -7
 ملك ريما محمد - الطابق السادس-Clemenceau Garden بناية - 14 القسم رقم -20 العقار رقم - شلرع امريكا-بيروت: مركزها

  منير الخطيب
  : أهدافها
 ساهمة في تنمية وتطوير قطاع البرامج والخدمات المعلوماتية في لبنانالم .1

قاءات والمحاضرات العلمية لالقيام بمختلف النشاطات، ومنها على سبيل التعداد ال الحصر المساهمة في إقامة الندوات وال .2
  ل وحلقات تدريب تحقيقاً ألهدافها عموتنظيم ورش

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

 - رودريك فواد زبليط- بيير اندره هرفويه-  طوني الياس فرح-ريما محمد منير الخطيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   لبسنعمه مونير

   ريما محمد منير الخطيبالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /735 علم وخبر رقم -"منوال" جمعية باسم -8
   ملك زيد عبداهللا صفي الدين- شارع توماس إديسون- الرملة البيضاء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في زيادة وتطوير اإلنتاج المسرحي اللبناني .1

 فنون اآلدانية في المجتمع من خالل مؤسساتهإستخدام علوم ال .2
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 خلق منصة للفئة الشبابية للمشاركة بنشاطات فنية ثقافية بعيدة عن المعتاد كنشاط يمارسونه .3

  إيصال تجربة المسرح للشباب كعملية إنتاجية مهنية تتخطى الموهبة والفطرة .4
 رعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة الم

 - جاد عبد الفتاح حكواتي- محمد زيد صفي الدين-  رؤى حسن بزيع-اسيل احمد عياش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كريم عبد الفتاح حكواتي-ميليا عصام العياش

   اسيل احمد عياشسيدةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /748 علم وخبر رقم -"تحاد طالب وخريجي علم النفس في لبنانإ" جمعية باسم -9
   ملك إذاعة صوت الشعب- شارع جبل العرب- وطى المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
إتحاد طالب وخريجي علم النفس في لبنان هو إطار طوعي لطالب علم النفس وخريجيه من كافة الجامعات في لبنان   .1

ن خالله على تحقيق أهداف أكاديمية وعلمية وثقافية لتطوير وتوسيع حضور هذا الميدان العلمي وخارج لبنان، يعملون م
في المجتمع اللبناني، من خالل المساهمة في نشاطات تساعد على نشر الفكر والثقافة النفسية عبر محاضرات ولقاءات 

مجتمع اللبناني، في محاولة لنشر الوعي حولها  إجتماعية تشكل محط إهتمام ال-ونقاشات ومنشورات تتناول مواضيع نفسية
ون مع كافة الجهات التي على صلة، علمية وطالبية وثقافية، نحو سد الثغرات المعرفية اوطرح اإلجابات لها، وذلك بالتع

 ومهنياً والثقافية في الوعي العام، وتحديداً في القضايا النفسية التي تشكل اليوم اساساً على كل مستويات الحياة، صحياً
وتعليمياً وعلى مستوى العالقات اإلجتماعية، وعبر المساهمة في تطوير المستوى االكاديمي لعلم النفس بهدف رفع قدرته 

 على تحقيق أهدافه، النهوض بالمجتمع وبأفراده نحو التقدم والتطور

  تحاد من خالل هيئاتهويحق لإلتحاد أن يمارس نشاطه على كافة األراضي اللبنانية، وفق برنامج يقره اإل
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 رانيه -دي جمال سعيدجو - حنان محمد مرجي- حبيب عماد المدني-مريم اسعد الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد محمود المعوش-عبود سهى عبد الكريم -فؤاد الصوص

  محمد محمود المعوش السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"الجمعية الطبية الخيرية لرعاية مبتوري األعضاء في لبنان والعالم العربي" جمعية باسم -10
  أد /757وخبر رقم 

   الطابق األول- بناية الشمس-  الروشة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 شخاص مبتوري االعضاء طبياً وإنسانياً وإجتماعياًألمساعدة جميع ا .1

 العمل على استحداث مركز متخصص للجمعية يحتوي على غرف للتأهيل .2

 توعية المرضى وحثهم على الصبر والمثابرة لتحقيق أهدافهم .3

  مساعدة المرضى على االنخراط في المجتمع ليكونوا منتجين .4
 لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً ل
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.  د- سمير شفيق الحسامي.  د-عبد الحكيم حمزه الزعيم.  د-محمود ابراهيم عواد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  در احمد عيتانيعبد القا.  د-واهرام خجادور دونابديان.  د-فؤاد صالح الدين المكوك.  د-حوزف فوزي ابو مراد

  كتور محمود ابراهيم عواددلا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /764 علم وخبر رقم -"جمعية إنماء قرى قضاء زغرتا" جمعية باسم -11
   قضاء زغرتا- ملك السيد توفيق محمد العويك-  الطريق العام-مجدليا: مركزها
  : أهدافها
  االجتماعي بشتى أنواعهالمساهمة في تمكين الشباب من مهارات العمل .1

 المساهمة في مساعدة المحتاجين وتأمين بعض المستلزمات الطبية وغير الطبية لهم .2

المساهمة في تنمية قرى القضاء من خالل السعي الدؤوب إلقامة مستوصفات وبناء مدارس وإقامة مشاريع إنمائية أخرى  .3
 تعود بالنفع على األهالي

  ة خاصة نظراً ألولويته العالميةالمساهمة في الموضع البيئي أهمي .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 حسين - زياد محمود ديب- حسام جميل شما- فواز دباح الحلوان-مصطفى محمد العويك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حمد حيدر عمر ا-علي جلول

  مصطفى محمد العويكمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /766 علم وخبر رقم -"جمعية دار الحلم" جمعية باسم -12
 - ملك حسين محمد شمس الدين-111 القسم رقم -3224 العقار رقم - مقابل باتيسري الملك- شارع اسعد االسعد-الشياح: مركزها

   قضاء بعبدا-الطابق األرضي
  : أهدافها
 المساهمة في تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة واإلعاقات الحركية والعقلية والمساهمة في إنشاء حضانة تخصصية .1

المساهمة في مكافحة االمية وتعليم اللغات والكمبيوتر ودروس تقوية في المواد العلمية والمساهمة في تعليم دوي  .2
 الصعوبات التعليمية

  المتنوعة والعالج اإلنشغالي واإلستشارات النفسيةالمساهمة في معالجة النطق .3

 المساهمة في إقامة دورات تدريبية للمعلمات وإقامة إجتماعات دورية بين األهل والمعالجين وإدارة الجمعية .4

  المساهمة في تنظيم حمالت توعية حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم .5
 لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً ل

   محمود ابراهيم المرقباوي- ريم محمود زين الدين-فاتن موسى رغدا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة فاتن موسى رغداالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /788 علم وخبر رقم -"abouleSolidarite Jجمعية دعم ميتم جبولة، " جمعية باسم -13
   قضاء الشوف- ملك طارق منير خرما-4686 العقار رقم - كفر نبرخ: مركزها
  : أهدافها
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 الفضيلة في االطفال اليتامى وتنمية حبهي إحدى الجمعيات الخيرية في لبنان التي تهدف الى تربية " Solidarite Jaboule"إن جمعية 
  .ين في المجتمعجعل منهم أعضاء نافعتذنفوسهم ل

  :ولتنفيذ هذه الغاية، فهي تسعى الى
المساهمة في تأمين الدعم المادي لميتم جبولة من أجل تأمين كل ما يلزم لأليتام من مسكن ومأكل وملبس وجميع لوازم  .1

 التعليم

 المساهمة في جمع التبرعات من األعضاء ومن الغير عبر مشاريع إجتماعية وثقافية .2

 يتام  وتعزيز أهمية هذ الميتموعي بين االالمساهمة في نشر ال .3

المساهمة في إكتشاف مواهب اليتامى وتزويدهم بالمهارات والخبرات الصناعية والعلمية والفكرية التي تمكنهم من  .4
 خوض الحياة اإلجتماعية والعلمية بنجاح

  حتياجاتالمساهمة في مساندة الدير في الرؤية اإلدارية وتقديم اإلستشارات والنصح وفق اإل .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 باتريسيا - كمال اميل الحاج-  نبيل الياس سمعان- روبار ملحم كنعان-منير ميشال خرما: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جورج عطاهللا

   نبيل الياس سمعان السيد:كومةممثل الجمعية تجاه الح
  

  أد /789 علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لقدامى الرباعين للماسترز"باسم   جمعية-14
   الطابق األرضي- ملك نادي الصحة والقوة الرياضي- شارع مدحت باشا- المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  والنهوض بهم ثقافياً وصحياً وإقتصادياً وإجتماعياً) سنة وما فوق35من عمر (توحيد جهود قدامى الرباعين .1

 يهدف عمل الجمعية الى المنفعة العامة والتنسيق مع بقية الروابط والجمعيات والنقابات األخرى .2

قابات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية المعنية بقدامى رباعي الماسترز نالتعاون واإلتصال مع الجمعيات واللجان وال .3
 شتراك في جميع نشاطاتها في المجاالت الثقافية والطبية واإلجتماعيةفوق واإل سنة وما 35عمر من 

 قامة المنتديات الثقافية لتعميق الوعي والثقافة عند قدامى الرباعي الماسترزإ .4

ى البدني  سنة وما فوق لرفع المستو35إقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية وإجتماعية لقدامى رباعي الماسترز من عمر  .5
  سنة وما فوق35والصحي  واإلجتماعي والثقافي وتحفيزهم على ممارسة لعبة رفع األثقال للماسترز الخاصة بعمر 

  تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 حسان سامي - خصر منير عليوان- عدنان عبد الرضى مرفوسه-محمد منير امين عليوان: السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس
   منير امين عليوان- لينا موسى فقيه-القيسي

   حسان سامي القيسيالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /790 علم وخبر رقم -"مؤسسة ماجد أبو شرار اإلعالمية" جمعية باسم -15
  33 رقم - الطابق السادس- شارع رشيد نخلة- الظريف-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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المساهمة في تمكين الشباب واالطفال من خالل تدريبهم على وسائل اإلعالم المختلفة لنقل الخبر واإلضاءة على  .1
لوب مهني يفهمه  الفلسطيني بأسلشأنالمبادرات اإليجابية القائمة في أماكن تواجدهم داخل مجتمعاتهم المحلية وتقديم ا

 العالم

المساهمة في تنظيم دورات تدريبية تثقيفية للشباب من أجل إيصال صوتهم الى خارج محيطهم بهدف تغيير الصورة  .2
 النمطية للواقع الفلسطيني في لبنان

 رى من المجتمعالمساهمة في تنظيم دورات تعليمية وثقافية وإعالمية حول فلسطين لصحفيين وكتاب وفئات أخ .3

 المساهمة في إجراء البحوث العلمية بهدف التوعية ونشر العلم .4

 المساهمة في إقامة نشاطات ثقافية وإعالمية مختلفة .5

 المساهمة في تنظيم  حمالت توعية إعالمية .6

 الثقافة بإسم المؤسسة/تنظيم جائزة سنوية في مجال اإلعالم .7

  لفةالمساهمة في رصد ومتابعة وسائل اإلعالم المخت .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 هيثم عزالدين - محمود رامز غندور- داليا ماجد محمد أبو شرار- عبير صادق مكه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ايمان علي -  نادر هاني زين-  سالم ماجد محمد ابو شرار- ماجد ابو شرار سماء ماجد- محمد كامل عدنان أبي حيدر- الوفائي
    ابراهيم خليل بدران-صباح

  سماء ماجد ماجد ابو شرارة  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /791 علم وخبر رقم -"تكوين" جمعية باسم -16
  بدا قضاء بع- ملك جعفر ابراهيم يونس- شارع الكفاءات-الحدث: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى تحقيق األهداف التالية
  المساهمة في تعميق قدرة األفراد على التذوق الفني .1

قامة أعمال إ، وتطوير الثقافة البصرية لدى المجتمع عبر )الفن للمجتمع( المساهمة في تعزيز الصلة بين الفن والمجتمع  .2
 وإلضفاء جمالية للمدنفي األماكن العامة، ...) جداريات، نصب،(فنية 

  المساهمة في تطوير العالقة بين الفن األكاديمي والفن الفطري .3

يق مساعدتهم وإقامة ر تسهيل عملية عرض أعمال الفنانين التشكيليين، ودعم الفنانين الفقراء عن ط المساهمة في .4
 معارضهم مجاناً

الكتيبات والمنشورات ونشرات حول نشاطات  المساهمة في تأليف وتصميم وطباعة وإصدار ونشر وترجمة الكتب و .5
 التي تعمل على نشر وتوضيح الفنون وابعاد الفن التشكيلي) الورقية والرقمية(الجمعية 

 المساهمة في إقامة دورات ثقافية وتعليمية وتأهيلية ونشاطات وورش عمل فنية مختلفة ومتنوعة .6

في العالم العربي بشكل  )الفن(وير الفن والمساهمة في نشره المساهمة في التواصل والتعاون مع الجهات المعنية في تط .7
خاص والعالم بشكل عام، إضافة  الى نشر وتدعيم اإلتفاقات المعنية للحفاظ على التراث العالمي وخاصة في مجال الفن 

 التشكيلي

 عامة والفنانين التشكيليين المساهمة في إقامة موقع على شبكة االنترنت يهتم بالنشر والترويج لنتاجات الفنانين بصورة .8
 بصورة خاصة
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  المساهمة في بناء مؤسسات تعمل على تطوير القدرات الفنية لدى الناشئين والمبتدئين .9

  المساهمة في إنشاء مكتبة ثقافية .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - علي حسن محمد- زينب حسن محمد- ردينه علي اللقيس- علي غسان علي الزبيدي: السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس
  عبداهللا حسين عقيل

   علي حسن محمدالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /792 علم وخبر رقم -"التكامل للتنمية الريفية" جمعية باسم -17
   قضاء عكار- الطابق األول- ملك روني سعد-650 العقار رقم - قرب محالت سعد-م الشارع العا-يخ طاباشال: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في تفعيل العمل اإلنمائي في عكار في كافة المجاالت للذكر ال الحصر التربوية، العلمية اإلجتماعية،  .1
 اإلقتصادية، البيئية، الطبية، الثقافية والفنية

 لحوار بين أهل الفكر والعلم والثقافة في شتى المجاالت االمساهمة في تفعيل حركة .2

 المساهمة في الحفاظ على التراث العكاري مع إقامة رحالت للتعرف على جمال لبنان وعلى المعالم األثرية الموجودة .3

 المساهمة في تكريم أهل الفكر والعلم والتربية واإلقتصاد واإلبداع والطالب المتفوقون .4

ملتقى ثقافي يستضيف محاضرين من رجال فكر ومبدعين في شتى المجاالت مع ورش عمل المساهمة في إنشاء  .5
 متخصصة

المساهمة في التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المحلية، اإلقليمية والدولية في كل ما يتعلق بميادين التنمية  .6
 ...والصحة والعلم والثقافة والديمقراطية الخ

شاشات تلفزة، راديو، :  وتوزيع منشورات واإلعالن عن أنشطة  الجمعية لكل الوسائل المتاحةالمساهمة في إعداد وطبع .7
  ...منشورات خاصة وانترنت

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

 - هويدا قبالن عازار-جورج ابراهيم نقوال.  د-  هال اسعد االسعد- يا الراسيادكار ايل. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جوزاف دعاس فارس-بشاره انطونيوس انطونيوس بشاره

  كتور ادكار ايليا الراسيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /797 علم وخبر رقم -"رابطة آل جمال اإلجتماعية الثقافية الخيرية"باسم   جمعية-18
   قضار راشيا-1048 العقار رقم -المحيدثة: زهامرك

  : أهدافها
  بين األفراد جمع الشمل وتوثيق الروابط والتعاون .1

 رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع في المجاالت اإلقتصادية والثقافية والتعليمية واإلنسانية .2

  التنموية الهادفة لتقدم المجتمعالمساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع .3

 التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق األهداف المذكورة .4

  والثقافي وتنمية الشعور باإلنتماء العائلي والوطنياإلهتمام بالتراث الحضاري واإلجتماعي .5
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 اب الكفاءات العلمية والفكريةتشجيع اصح .6

   العينية للمحتاجين وتأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرىالمساهمة في تقديم المساعدات المالية أو .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 رجاء علم -ال وفاء القاضي جم- طارق فاروق جمال -  اياد نظمي جمال-بسام سالم جمال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   داني وليد نبيل جمال-  فواز فايز جمال-  يوسف شريف جمال- جاد شوقي جمال-الدين جمال

   طارق فاروق جمالالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /798 علم وخبر رقم -"جمعية حسن الكرم الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -19
    قضاء المنية الضنية-  الطابق األول- ملك فاطمة صبحي جمال-813 العقار رقم -  الطريق العام- بخعون:مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في توعية ورعاية االجيال في كافة النواحي الثقافية واألخالقية واإلجتماعية والصحية .1

ن وتأهيل العمل على نشر العلم والفضيلة والثقافة ومساعدة المحتاجين ورعاية األيتام والمعاقين والمرضى والمشردي .2
 ذوي الحاجات الخاصة ومزاولة التعليم المهني  واالكاديمي وإنشاء المؤسسات التي تعنى بذلك

 المساهمة في إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لرعاية االيتام والمشردين والمعاقين والمرضى والمسنين .3

كافة مراحل التعليم وفروعه المساهمة في تاسيس وتملك مدارس خاصة وخاصة مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية ل .4
 واختصاصاته

  المساهمة في التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 هاله - آمنة فهمي جمال-  صبرين فهمي جمال- ندى فهمي جمال- فاطمه صبحي جمال: السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون
  فهمي جمال

  آمنة فهمي جمالة  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /799 علم وخبر رقم -"Fair Childhoodالطفولة العادلة، "باسم   جمعية-20
 مكتب الحداد، بارود، ضاهر -  الطابق الثاني- ملك سعيد نخله-118/8لعقار رقم  ا-  شارع مونو-  الصيفي- بيروت: مركزها
  للمحاماة
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى تعليم االطفال وحمايتهم عن طريق المساهمة في
 إعتبار التعليم أحد أهم طرق التنمية .1

 مانمساعدة االطفال المهمشين في لبنان عن طريق إعطائهم حق التعليم واللعب بأ .2

 إعطاء االطفال مكان آمن للعمل واللعب .3

 التشديد على التعليم المبكر لتسهيل دخول المدرسة .4

 مساعدة االطفال للنمو في بيئة خالية من الخوف والعنف وإخراج طاقاتهم القصوى .5

 تطبيق علم أصول التدريس بأقصى السبل اإلنسانية ومساعدة االطفال على التطور بحرية واإلرتقاء أخالقياً .6

 تطوير مهارات المعلمين لتحقيق االهداف التعليمية .7
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  تقوية وتطوير المجتمع .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 فيبكي -وسف منصور فرح سمير ي- الياس فرنسوا ابي كرم-حسان عبد اللطيف دكروب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بديعه عبدالطيف بيضون- ادن فليغ

   سمير يوسف منصور فرحالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /800 علم وخبر رقم -"جمعية راس المتن الخيرية" جمعية باسم -21
   قضاء بعبدا- الطابق األول-  ملك طليع ابراهيم براهيم- الشارع العام-رأس المتن: مركزها

  : فهاأهدا
 المساهمة في مساعدة المحتاجين والفقراء .1

  المساهمة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية في حاالت األفراح واألتراح .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   وجدي عادل الطرودي- مروان عارف مكارم- ابراهيم براهيمطليع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مروان عارف مكارم السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"YANA Cultural Foundationمؤسسة يانا الثقافية، "باسم   جمعية-22
  أد /803

   قضاء الشوف- الطابق األرضي- ملك فاطمة قاسم- الشارع العام-  حي الحوطة-جون: مركزها
  : أهدافها

التعاون وتبادل الخبرات مع المدارس اللبنانية في الخارج التي تتبع المنهاج اللبناني والمساهمة في تأمين احتياجات هذه  .1
 المدارس من كادر تعليمي لجميع المواد خاصة مواد اللغة العربية

 خاصة مواد اللغة العربيةالمساهمة في إقامة وتنظيم دورات تدريبية في كافة مواد التعليم  .2

 المساهمة في تأمين الكتب والقرطاسية الالزمة لهذه المدارس .3

المساهمة في إنشاء وإدارة المراكز العلمية ومكاتب الدراسات وإعطاء اإلستشارات واإلشتراك في تأسيس مثل هذه  .4
 المؤسسات

 المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية والفنية والتراثية .5

  اهمة في تخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع اإلنمائية عامةالمس .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مريم سمير  - رفيق عبد العادل عويدات-  صفاء حسن قبيسي-لبنى سليم الديراني الصفاوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فاطمة كمال قاسم- فوزيه فتحي البيه-عيسى

   رفيق عبد العادل عويداتالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /808 علم وخبر رقم -" Beyond& Beirutبيروت آند بيوند، " جمعية باسم -23
  متن قضاء ال-  ملك بيار الياس الخوري-26 القسم رقم -100 العقار رقم -الجديدة: مركزها
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  : أهدافها
ة الثقافية وبصورة خاصة ثقافة الموسيقى في لبنان ي تطوير وترويج الحياالغاية األساسية هو إنشاء جمعية ثقافية مستقلة تساهم ف

  :ف، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصردولبلوغ اله
رة خاصة إشراك الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم في هذا المساهمة في تعريف الموسيقى لجمهور أوسع، وبصو .1

 المجال

 وار بين الثقافات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية على تعزيز التنوع والتفاعل والحالعمل .2

 العمل على تطوير وتعزيز البنى التحتية اآليلة الى ضمان استمرارية القطاع الثقافي في لبنان والمنطقة .3

المساهمة في نشر وترويج ثقافة الموسيقى المستقلة البديلة من خالل إطالق كتب ودراسات وأقراص مدمجة تعنى  .4
 و عالمية رائدة في هذا المجالبالموسيقى وأعمال جديدة للفنانين وفرق موسيقية محلية أو عربية أ

 المساهمة في تنظيم مهرجان موسيقى سنوي يجمع فنانين من لبنان والخارج .5

العمل على المساهمة في إطالق نشاطات ثقافية من معارض وحفالت وندوات تعنى مباشرة بالحركات  الثقافية البديلة  .6
ع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في  في لبنان والمنطقة، كما يعود للجمعية أن تقوم بجميالمستقلة
ورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية وورش اجتماعات ودتنظيم 

عمل، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق 
منفردة أو باالشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات موضوعها 

أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام 
  بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور

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

   هاني محمد سبليني- اماني زخيا سمعان-زياد محمد فايد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اماني زخيا سمعانة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /809 علم وخبر رقم -"جذورنا المسيحية"باسم   جمعية-24
   قضاء المتن- ملك نعمه يوسف طوق-14 القسم رقم -3294 العقار رقم - البوشربة: مركزها
  : أهدافها
 توفير فرص العمل لحملة الشهدات الجامعية في مناطقهم وقراهم وتدريبهم .1

 ةالمساهمة في خلق حالة إقتصادية ناشطة، عبر توفير مجاالت عمل جديد .2
 المساهمة في تطوير المناطق النائية عبر حث الشباب على تحصيل الشهدات الجامعية .3

 مساعدة الشركات اللبنانية واألجنبية وحثهم من خالل تشجيعهم على إنشاء فروع لهم في المناطق البعيدة عن العاصمة .4

 مساعدة المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق النائية وتطوير قدراتها .5

 همة في تقديم المساعدات المالية والمعنوية لألشخاص الذين بحاجه لعمليات جراحية وتقديم األدوية الضروريةالمسا .6

 مساعدة األفراد والعائالت الفقيرة لسد عوزهم وتقديم كل ما هم بحاجة اليه لكي يتمكنوا من العيش بكرامة .7

  بحاجة لذلكالمساهمة بتسديد األقساط المدرسية والجامعية للطالب الذين هم .8

المساهمة في تطوير العمل الرعوي والتبشيري في كافة المناطق اللبنانية، من خالل طبع ونشر كتب ومجالت دينية،  .9
  والمساهمة في إنشاء وتطوير مواقع الكترونية تتناول مواضيع دينية

 موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 
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   نعمه يوسف طوق- عبدو األب ريمون ابراهيم- الياس يوسف صادرباأل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  األب الياس يوسف صادر :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 -"Medical Association for Sexual Healthالجمعية الطبية للصحة الجنسية، " جمعية باسم -25
  أد /810 وخبر رقم علم

  22 القسم رقم -122 العقار رقم - االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

الغاية األساسية من تأسيس الجمعية هو العمل على نشر الوعي وتحسين الخدمات وتطوير السياسات الوقائية والعالجية في مجال 
 لنسيج المجتمع اللبناني ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الصحة الجنسية، دون أي تمييز بين األفراد أو المجموعات المكونة

  :اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصر
العمل على تحسين وتطوير السياسات والتشريعات في المؤسسات المهنية والتربوية وغيرها كالمدارس والمستشفيات  .1

 ئية في مجال الصحة الجنسية وتكريس الحقوق المتعلقة بهاوالنقابات والمؤسسات الحكومية لتعزيز السياسات الوقا

 المساهمة في تطوير األبحاث والدراسات في مواضيع الصحة الجنسية عامة في لبنان .2

المساهمة في نشر الوعي والثقافة والعمل على تطوير سلوك ومواقف مقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالصحة  .3
 مع اللبناني عامةالجنسية بشكل يالئم حاجات المجت

المساهمة في نشر الوعي والثقافة والعمل على تحسين سلوك ومواقف المجتمع اللبناني فيما يتعلق بالصحة الجنسية عامة  .4
 في لبنان

 المساهمة في دعم الجمعيات التي تقدم خدمات في مجال الصحة الجنسية .5

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

  .األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في اعاله
ميع هذه النشاطات منفردة أو باإلشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات ولها أن تقوم بج

  أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

   حسن معروف عبد الصمد- عمر لويس حرفوش-رامي رفعت باز: السيدات/السادةالمؤسسات /المؤسسون
   عمر لويس حرفوش السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /811 علم وخبر رقم -" العنقوديةالشهيد محمد ابراهيم، لجرحى األلغام والقنابل" جمعية باسم -26
   قضاء مرجعيون- ملك علي حسن ابراهيم- الشارع العام- دير سريان: مركزها
  : أهدافها
رائيلية في لبنان وخاصة في جنوبه وبقاعه، وتقديم  األلغام والقنابل العنقودية اإلسالمساهمة في معالجة واسعاف جرحى .1

 العناية الالزمة لهم

شخاص الذين فقدوا أحد أعضائهم بسبب هذ األلغام ألن وتركيب أطراف إصطناعية واجهزة تقويمية لالمساهمة في تأمي .2
 والقنابل
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 المساهمة في تأمين مركز عالج فيزيائي متطور .3

 المساهمة في تأمين سيارة اسعاف مجهزة بغرفة عمليات متنقلة لتأمين نقل المصابين الى المستشفيات .4

 ف الجمعية ويحقق غايتهاالمساهمة في كل ما يخدم أهدا .5

طلب الحصول على شهادة إعتماد من المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمساعدة  .6
 ضحايا األلغام والقنابل العنقودية

ع المختصة وعدم تنفيذ اي نشاط على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراج
  غام اللبناني لألعمال المتعلقة باألليتعلق بالعمليات اإلنسانية لنزع األلغام قبل أخذ الموافقة المسبقة من المركز

 - مريم ابراهيم ابراهيم-  رشا عاطف فرفور-  عقيل حسن ابراهيم-سالي عقيل ابراهيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمود علي سعيد- علي حسن ابراهيم- سهيلة ابراهيم ابراهيم-ابراهيمحسين علي 

   محمود علي سعيدالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /815 علم وخبر رقم -"10452حزب "باسم  سياسية جمعية -27
   محمد المراد ملك رولى- الطابق االول- بناية منقاره- جانب السيتي كومبلكس- طريق الميناء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

 :يهدف الحزب الى تحقيق االهداف التالية بشتى الطرق واشكال العمل والضغط السلمية
 بناء وطن قوي يكون للمرأة فيه دور ريادي ويكون المواطن اللبناني هو الرابح .1

امة المواطن وتأمين حقوقه التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين والعمل على تعزيز كر .2
 كاملة ورفض كل اشكال التمييز القائمة على الجندرة والعرق والدين واالعاقة واللون

 األكيد على أن القانون فوق الجميع ويطبق على كافة األراضي اللينانية .3

 لالطائفيةالعمل على تشجيع الثقافة السياسية للمواطن القائمة على تثبيت حريته وتفعيل دولة القانون وا .4

 العمل على تجاوز الطائفية والتبعية كثقافة ونظام حكم ومنهج تعليمي ووسيلة تأمين عمل وتوظيف .5

كيد الحق في المساواة وفصل شؤون الدولة عن تأالعمل على نشر مفهوم حقوق االنسان والعلمانية كمنهج فكري يقوم على  .6
 الشؤون الدينية

 د على مبدأ استقاللية القضاءتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتأكي .7

 العمل على اعتماد نظام توظيف قائم على الكفاءات .8

تفعيل الحياة الحزبية وتشجيع االحزاب السياسية كقوة تمثيلية لمختلف تيارات الشعب اللبناني على أن يتم اعادة هيكلة كل  .9
 االحزاب القائمة على عقيدة دينية أو الممثلة لمذهب أو طائفة أو منطقة

 عيل دور المجتمع المدني وخلق ادارة خاصة للتفاعل بينه وبين ادارات الدولةتف .10

 العمل على أن يكون هناك مساواة جندرية في التمثيل البرلماني والحكومي .11

 وضع قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح والعادل خارج القيد الطائفي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .12

  االنخراط في العمل السياسيتشيع الفئات المهمشة على .13

العمل على اعتماد مبدأ حياد لبنان عن صراعات اآلخرين مع التأكيد على واجب كل لبناني في الدفاع عن الوطن ضمن  .14
 م السماح ألي تواجد مسلح خارج هذا اإلطار مؤسسات الدولة وعداطار

 م الخاصتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وضمان تفوقهم على التعلي .15

 التأكيد على مرجعية الدولة في وضع المناهج التربوية وتعميمها على القطاعين العام والخاص .16
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  في المدارسيمنع بث أي فكر طائفي ومذهب .17

تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق االنسان والمساواة في المناهج التربوية وتعميمها في كاقة المدارس والجاامعات والنقابات  .18
 نية، والتجمعات االيديولوجيةوالمنظمات المه

 العمل على تعميم مفهوم الدولة واالنتماء الوطني .19

 العمل على تجاوز منطق وفكرة االقليات من اذهان الناس لحساب الفكر القائم على المواطنة والمساواة .20

نماء وتسهيل وصول المواطن العمل على تأمين التطبيق الفعلي لمبدأ الالمركزية المناطقية واالدارية القائمة على تأمين اال .21
 الى الخدمة

تضمن الدولة في  التأكيد على مرجعية الدولة في كافة العقود بما فيها عقود األحوال الشخصية من زواج وغيرها على أن .22
 هذه العقود الحقوق الكاملة لكل طرف فيه على مبدأ المساواة

 ن مشاركتهم في تطوير وتنمية الوطنالعمل على إشراك المغتربين اللبنانيين في االنتخابات وتأمي .23

 االحصاء المشاريع – الصرف -الموازنة(العمل على إنشاء بنك معلومات حول كافة نشاطات الدولة وعمل الوزارات  .24
 وضمان حق المواطن في الحصول على هذه المعلومات)  المشاريع المنفذة-المقدمة

بيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن برامج تثقيفية للمواطن العمل على تطوير الطاقة المستدامة ومكافحة التلوث ال .25
 وانظمة وقوانين ومشاريع تضمن ذلك

 اعتماد مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد .26

ت  وغيرها من سياسااعتماد مبدأ الحماية االجتماعية بما فيه تأمين الطبابة المجانية لكافة المواطنين وضمان الشيخوخة .27
 الدعم االجتماعي

 اعتماد فلسفة الضريبة العادلة كأفضل وسيلة لتأمين العدل اإلجتماعي دون تعطيل االستثمار والنجاح االقتصادي .28

 العمل على تقليص حجم جهاز الدولة ليقتصر فقط على الكفاءات العالية والخدمة المطلوبة .29

يط لتأمين تنوع االقتصاد ووضع كافة الضوابط المطلوبة لمنع اعتماد مفهوم االقتصاد الحر مع تأكيد دور الدولة في التخط .30
 االحتكار والربح غير المشروع

 التأكيد على دور الدولة في التخطيط لتأمين فرص عمل والتنمية المستدامة والتنوع في االقتصاد .31

 ضمن اطار القانون والتأكيد التأكيد على دور الدولة في الحفاظ على الحرية االعالمية مع ضمان مراقبة االداء االعالمي .32
 على أهمية تقوية االعالم الرسمي

التأكيد على عدم السماح بالتملك في لبنان إال لمواطني الدول التي تسمح للبنانية أو لبناني بالتملك في اراضيها تحت مبدأ  .33
  المعاملة بالمثل

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

 منى - ليندا سمير برغل- حياة عبد الحسيب حداره- راسيا محمد سعاده-رولى محمد المراد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الفت حمزه السبع-حسن سالم

   رولى محمد المرادة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /816 علم وخبر رقم -"اهر اإلجتماعيةمؤسسة ميشال ض"باسم   جمعية-28
   قضاء زحلة- ملك ميشال الضاهر-1162 العقار رقم - الشارع الرئيسي-الفرزل: مركزها
  : أهدافها
 التوعية والتوجيه على التعليم المهني عبر المساهمة في إنشاء وإدارة معهد .1
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 العمل على الوقاية والتوعية الصحية .2

 رات تثقيفية ومحاضرات في كافة الميادينالمساهمة في إحياء برامج ودو .3

 المساهمة في إنشاء وإدارة مدرسة لذوي الدخل المحدود .4

 توعية المواطنين على ضرورة اإلفادة من التعليم الرسمي المجاني وتغطية النواقص .5

 إنشاء وإدارة مستوصفات وعيادات طبية ونفسيةالمساهمة في  .6

 المساهمة في إنشاء وإدارة دار للعجزة .7

 )إعادة تدوير(مة حمالت تشجير واالهتمام بالبيئةإقا .8
 العمل على تطوير الزراعة والتصنيع الزراعي .9

 مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا وإجتماعياً وتربوياً، ال سيما الشيوخ واليتامى واألرامل .10

 دعم الجمعيات األهلية والتعاون معها لتحقيق الخير العام .11

 لزواج على اشبابمساعدة ال .12

 مساعدة الشباب على االنخراط في االقتصاد الجديد عبر إقامة دورات تدريبية .13

  تشجيع روح المبادرة الفردية .14
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 انجال يوسف رزق - ستيفاني عصام اعزان- مي طانيوس سيدي-مرلين طانيوس سيدي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ربى سيمون ابو جوده-المعلوف

  ة انجال يوسف رزق المعلوفالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /822 علم وخبر رقم -"الطفل الريفي" جمعية باسم -29
   قضاء راشيا-كات ملك ابتسام بر-3618 العقار رقم - شارع الحمرا-راشيا الوادي: مركزها
  : أهدافها
السعي لوضع استراتيجية لتربية األطفال في سنين حياتهم األولى تضمن لهم الرعاية الصحية والعقلية والنفسية والثقافية  .1

 واإلجتماعية إلنطالق نموهم في اإلتجاه الصحيح

االت النمو النفسي واإلجتماعي المساهمة في تشجيع الباحثين والمهتمين والمربين إلجراء البحوث والدراسات في مج .2
والثقافي واألدبي لطفل الريف اللبناني في مختلف النواحي الصحية والبدنية والنفسية وتشخيص مشاكل االطفال والتماس 

 الحلول لها

 المختصة وجعلها في المساهمة في جمع وتنسيق الخبرات والمعلومات المتوفرة لدى المنظمات الوطنية والعربية والدولية .3
 متناول الباحثين والمختصين في هذا المجال

 المساهمة في تبني مشروعات تعليمية وتربوية متميزة تساهم في تربية الطفل ونمائه .4

 المساهمة في تبصير األباء واألمهات بحاجات الطفولة وجقوقها وتوعيتهم بواجبات األبوة واألمومة .5

 حسس مشكالتهم والمساهمة في حل تلك المشكالتالمساهمة في الفهم العميث للبيئة المحلية لألرياف وت .6

 المساهمة في تفعيل دور المرأة في المجتمع والنهوض بوقعها الثقافي واإلجتماعي .7

 اكتشاف وتنمية قدرات ومهارات وإبداعات األطفال .8

 المساهمة في نشر الوعي الثقافي واإلجتماعي لدى فئات الشباب من كال الجنسين .9

 أهمية التراث واآلثار والمحافظة عليهماتوعية االطفال والشباب ب .10
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  المساهمة في التعريف بالثقافة اللبنانية والمساهمة في خلق نوع من التواصل اإلجتماعي بين األجيال .11
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 مفيدة - جمانه محمود عربي- سمر محمد فايق-بركاتابتسام سلمان  -عبير نواف بركات: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
  محمود احمد محمود

  بركات ابتسام سلمان ةسن اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /837 علم وخبر رقم -"لبنان أحلى"باسم   جمعية-30
   قضاء كسروان- الطابق التاسع-ينه يونان ملك ز- KBC سنتر-1582/64 العقار رقم -صربا: مركزها
  : أهدافها

  :المساهمة في
 الكشف عن صورة لبنان الحضارية والتراثية والثقافية بشتى الوسائل والطرق الممكنة .1

التنسيق مع الهيئات المختصة والجمعيات والمعاهد لتشجيع الموسيقى والنسرح والفنون كافة وتنمية الحس الفني والعمل  .2
 القوانين المتعلقة بهذه المجاالتعلى تطوير 

 دعم المكتبات العامة في لبنان ووضع برامج منهجية إلعادة تحديثها .3

على أنواعها من مسرحية وموسيقية وشعرية وفولكلورية من خالل إستقدام فنانين وفرق الفنية تنظيم المعارض والحفالت  .4
الندوات الثقافية ونقل صورة لبنان الحضارية والثقافية على فنية من عالمية ومحلية الى لبنان وإقامة المعارض الفنية و

 كافة المستويات الى أرجاء العالم

إجراء ندوات ومحاضرات علمية وثقافية تتناول مواضيع البيئة والثقافة والمسرح والموسيفى والفنون لتوعية الناشئة  .5
  وتطوير مهارات اصحاب الشأن من خالل اإلستعانة بخبراء عالميين

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

 رندا - انطونيو جوزف هاشم- انطوان اسد يونان- غازي عفيف حليمه-زينه اسد يونان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اميل خلف

  نيو جوزف هاشممحامي انطوال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /883 علم وخبر رقم -"Ouicareنحن نهتم، "باسم   جمعية-13
   قضاء المتن- الطابق السفلي األول-  ملك نديم وديع المعلوف- A بلوك -4 القسم رقم -3417 العقار رقم -بيت مري: مركزها
  : أهدافها
 مصادر الرزقالمساهمة في تقديم الدعم والمساعدة للعائالت الفقيرة والمحرومة من  .1

 المساهمة في المساعدة في كفالة األيتام ورعايتهم وتقديم العون والمساعدة بكافة أشكالها .2

 المساهمة في العناية بالطفل والطفولة وتنمية مواهبهم .3

 المساهمة في توفير الخدمات الصحية والرعاية للفقراء والمحتاجين .4

 اهمة في إقامتها والعمل على تطوير المجتمع وتنميتهمساندة المشاريع العلمية والثقافية واالدبية والمس .5

 رفع المستوى المعيشي لألسر المحتاجة من خالل المساهمة في إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل .6
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المساهمة في إقامة وتشجيع مشاريع التكامل والتكافل اإلجتماعي بين القادرين والميسورين مع إخوانهم الفقراء والمحتاجين  .7
 دعم التعليمو

 وما يحتاح سرة والطفل والطلبة،أة اللبنانية ودورها في التخطيط للمشاريع الخيرية المتعلقة بخدمة األإهتمام خاص بالمر .8
 والتنمية اإلجتماعية والفكرية والبحوث المتعلقة بتنفيذ برامج الجمعية الخاصة ذلك من متخصصات في علم اإلجتماع

 طفل والطلبةبالرعاية الشاملة لألسرة وال

المساهمة في رعاية المسنين والمتقاعدين ودعمهم بزيارتهم وتقديم العون المعنوي والمادي وتوفير وسائل تسلية ونشاطات  .9
 فراغهم، تنمية العالقات اإلجتماعية وتعزيز التواصل وتفعيل القدرات واإلمكانات بين أبناء تطوعية لهم لقضاءء أوقات
 ه، وتعزيز عالقة الجمعية مع األفراد والمؤسسات ذات العالقة وفق اهداف الجمعيةالبلد في داخل الوطن وخارج

المساهمة في خلق االهتمام والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين باألخطار التي  .10
 يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد

الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية غير الحكومية في التنسيق والتعون مع مختلف  .11
 مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في مجال حماية البيئة

يئية الدورية المساهمة في اإلعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات الب .12
 المتعلقة بأهداف الجمعية حصراً باإلستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون البيئة

 التعاون مع الوزارات المعنية لتنفبذ ووضع سياسات بيئية لحماية الموارد الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة .13

بية كافة للتعاون مع الجمعيات العربية المماثلة من أجل المساهمة في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدول العر .14
 تحقيق أهداف العمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

المساهمة في التعاون مع الجمغيات العربية المماثلة لتبادل التجارب والخبرات العربية في الحفاظ على البيئة لإلستفادة  .15
 مستدامة، باعتبار ذلك جزءاً من عمل الجمعية الرامي الى توعية مختلف الشرائح اإلجتماعية في لبنانمنها في التنمية ال

التعاون والتنسيق مع االعالم المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حمالت ترمي الى التوعية البيئية، والتصدي ألخطار  .16
 ربية والدولية المختصةع الجهات المحلية والع بالتعاون مهدر وتدهور البيئة، ومكافحة الفقر الناجم عنهما

التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والجمعيات األهلية الدولية لتنفيذ االغراض المنصوص عليها في مختلف  .17
  المؤتمرات البيئية

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

 جوزيف مارسيل يزبك - ماندي جورج شدياق- ميشال يوسف االسطا-نديم وديع المعلوف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حبيب يوسف بطرس سابا- الرمادي

   نديم وديع المعلوفالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /408لم وخبر رقم  ع-"جمعية التعاون اللبناني اإلغترابي الخيري"باسم  جمعية -32
   قضاء بنت جبيل- الطابق األرضي- ملك حسين علي رميتي- 465 العقار رقم - حي البيدر- شارع البلدية-المجادل: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة .1

 ذوي االحتياجات الخاصة والمساهمة في إنشاء المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل .2
 المستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة

 المساهمة في الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة .3
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صحية ومساعدة الطالب المتفوقين المساهمة في العناية الشاملة باألسرة من الطفولة الى الشخوخة واإلهتمام بالرعاية ال .4
  والمساهمة في تأمين بعض المنح الدراسية لهم والمساهمة في إقامة مكتبة عامة

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

 محمد -  عباس علي رميتي- حسن فيصل درويش- در سليم رميتي حي-حسين علي رميتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي محمد عبد الحسين

   حسين علي رميتيالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /846 علم وخبر رقم -")shro(اإلغاثة اإلنسانية والتعليم "باسم  جمعية -33
   قضاء زحلة- للويس ملك عمر محمد ا- 447 العقار رقم - شارع النهرية-بر الياس: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في إغاثة الفقراء والمحتاجين .1

 المساهمة في تأمين الرعاية الصحية األولية والعالجات الطبية الضرورية .2

  النفسي واإلجتماعيمالمساهمة في المساعدة في التعليم والتوعية والدع .3

  سرةالمساهمة في المساعدة في اإلسكان واإليواء ودعم األ .4
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن

 جمال عبد -  مجاب محمود السمرة- علي محمد الخطيب-مصطفى محمد منير القادري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عمر محمد اللويس-الرحمن قاسم

   مصطفى محمد منير القادريالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /738 علم وخبر رقم -"بكل فخر لبنانيون احرار"باسم  جمعية -34
   ملك وليد رياض النعوشي-  شارع القلعة-  كاراكاس-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 تأمين مستقبل أفضل لألجيال الصاعدة .1

 تأمين تالقي المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية .2

 ع تعنى بالبيئةإحياء مشاري .3

 تنظيم لقاءات ثقافية حول معنى المواطنة .4

 العمل على نبذ الطائفية .5

  العمل على تحقيق حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق اإلنسان .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - انطوان ايلي عطا- عامر واصف قليالت- رند معتصم طباره-وليد رياض النعوش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 روال - رولى محمد المراد- ندى سامي قدوره- بهجت انطوان سالمه ريما نديم جابر- عامر غازي الحلبي- سالف احمد الحاج

   وسيم فؤاد غندور-غالب الدبليز
  ن ايلي عطا انطواالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /748 علم وخبر رقم -"جسور األنوار"باسم  جمعية -35
   قضاء بعلبك- ملك حسن عمرو الحجيري- طريق عرسال الرئيسي- عرسال: مركزها
  : أهدافها
  : بيئية- صحية- انسانية-  إجتماعية- ثقافية-تربوية

 تفعيل المجتمع المحلي والعمل على تنمية موارده المختلفة .1

 توعية المدنية وتعميم ثقافة المشاركةالعمل على ال .2

 العمل على دمج الفئات المهمشة .3

 تنظيم نشاطات ومعارض هادفة .4

  العمل على توفير خدمات في مختلف الميادين التي تستهدفها الجمعية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 زياد - فيصل حسين ملوك-  مالك اسعد العرب-  فاطمه محمد شاهين-بسيم محمد االطرش: السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا
  محمد شحاده كرنبي

  ة فاطمه محمد شاهينالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

ef Adventist Development and Reliوكالة األدفنتست للتنمية واإلغاثة، "باسم  جمعية -36

)ADRA(Agency "- أد /758 علم وخبر رقم  
 قضاء -9 مبنى رقم - ملك جمعية كنيسة األدفنتست في لبنان-1413 العقار رقم -  شارع الفردوس- السبتية-جديدة المتن: مركزها
  المتن

  : أهدافها
م الجمعية، على سبيل المثال ال إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية، علمية، صحية، تربوية، وتثقيفية، من أجل أهدافها تقو

  :الحصر، باالعمال التالية
 المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين الفرص والظروف المعيشية، اإلقتصادية، الصحية والتربوية في لبنان .1

شخاص  االالمساهمة في تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل األنواع التي تؤدي الى مساعدة .2
 والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، المرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث األخرى

 مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير اإلقتصادالمساهمة في  .3

ولية الشخصية والنزاهة واإلحترام والحماسة من خالل جميع المساهمة في تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤ .4
 المشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل اإلجتماعي واإلنساني

تحقيق هذه االهداف من خالل برامج ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال ال  .5
 :الحصر

ة على الصحة والعمل على الوقاية من االمراض وتجنبها وتقديم المساهمة في دعم مراكز صحية ومشاريع طبية للمحافظ -
  الطب الوقائي

شخاص، واألعمال الصغيرة في التحصيل على موارد بما في ذلك رأس مال للبدء وتطوير المساهمة في مساعدة األ -
 تطويرهاالمشاريع من خالل هبات أو قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها و
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 ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر المساهمة في دعم المدارس والكليات والمدارس المهنية والبرامج التربوية -
 ومراكز تعليم اللغات ومراكز الرعاية واإلرشاد، وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية

 ت وأعمال ومبادرات تنظم وتعمل ألهداف مماثلة ألهداف الجمعيةالمساهمة في دعم اشخاص آخرين أو مشاريع ومنظما .6

  المساهمة في القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ليزات - ايهاب سمعان معوض- تيبور سيلفاشي- ناجي كيه خليل-بركانيانالري ارا : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جوزيف دي مار يوسف

   ناجي كيه خليلالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /876 علم وخبر رقم -"Alternativesبدائل، "باسم  جمعية -37
   قضاء بعبدا- الطابق الثامن- C بلوك -اني مبنى شميس-24 القسم رقم -6248 العقار رقم - شارع غنوم-الشياح: مركزها
  : أهدافها
جمعية غير سياسية ال تبغي الربح وتسعى للمساهمة في تأمين الحق بمعرفة الجذور لألشخاص " Alternativesبدائل، "جمعية 

ا قد ينتج عنه فصالً عن المفصولين عن رعاية أهلهم البيولوجيين عبر ظاهرة التخلي عن االطفال وإيداعهم في أنماط رعاية بديلة مم
الجذور، تعمل الجمعية على المساهمة في توفير بدائل لضمان الحق بالجذور باعتماد مقاربات تضمن حق الطفل واألم البيولوجية 

  .وكافة األطراف المعنية بالسرية والخصوصية
  :من أهداف الجمعية

 المساهمة في مناصرة حق الطفل بالمحافظة على جذوره .1

 توفير حماية للمرأة من خطر التخلي عن الطفل وتوفير المشورة المختصة لها وإعطائها صوتاً في تقرير المساهمة في .2
 مصيرها وفي إمكانية إعادة لم شمل العائلة

 المتخصصة وإعداد الشباب الوقاية من الفصل عن رعاية األهل البيولوجيين عبر التوعية وتوفير المشورةالمساهمة في  .3
 للحياةللتخطيط 

 ذور عبر اشكال رعائية مالئمةرائية لضمان حق الطفل بمعرفة الجلمساهمة في توفير بدائل إجا .4

المساهمة في اقتراح مشاريع قوانين إلقرار اشكال الرعاية البديلة والجهة المدنية العليا المولجة بتحديد أفضل أنماط  .5
 الرعاية البديلة ومراقبة أدائها

 نية للباحثين عن جذورهمالمساهمة في توفير المساعدة التق .6

 المساهمة في توفير المشورة المتخصصة لمانحي الرعاية البديلة في احترام حق الطفل في معرفة الجذور .7

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها المساهمة في اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه 
ريب وتوجيه وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها األهداف وتاسيس مراكز تد

وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية 
عالن واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف والسنمائية واإلنترنت وغيرها من وسائل النشر واإلعالم واإل

  المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وديعه - امال مصطفى شريف- توفيق محمد اسماعيل علوش-اعيل علوشزينه محمد اسم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    ربيع كامل شامي-فيليب صليبا
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  ة زينه محمد اسماعيل علوشالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /828 علم وخبر رقم -"منتدى بعبدا"باسم  جمعية -38
   الطابق الرابعHazmieh Square- Block A - 1511 -1419 العقارين رقم - بعبدا:مركزها
  : أهدافها

  :إن الجمعية هي مؤسسة إجتماعية ثقافية وطنية تسعى الى تحقيق األهداف التالية
المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية ال سيما موقع رئاسة الجمهورية ولدور   .1

 الجيش اللبناني تعزيزاً لحث وروح المواطنة

  بدعم المنظمات اإلنسانية واإلجتماعية سيما منها الصليب األحمرالمساهمة .2

 والندوات وتنظيم حلقات المساهمة بالنشاطات اإلجتماعية والتنموية والبيئية واإلستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات .3
والتنسيق معها الحوار في لبنان وعالم اإلغتراب ووضع الدراسات في جميع المجاالت ومؤازرة الجمعيات المماثلة 

 والسعي لتأمين الدعم الالزم في هذا المجال

بحاث اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها المساهمة في تقديم الدراسات واال .4
 وتبنيها لدى المراجع المختصة

ى االصعدة اإلجتماعية، اإلقتصادية، الوطنية المساهمة في تنظيم الندوات وحلقات الحوار وطرح الحلول للمشاكل عل .5
 والثقافية فضالً عن اإلهتمام بتأمين وتعزيز التواصل مع لبنان المغترب في كافة أنحاء العالم

المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات االكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات  .6
 إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني ال سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل ومنح في هذا المجال

واإلستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي إستناداً الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة 
 وواعدة في المجالين

 لول لمكافحة هذه اآلفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحةمن الفساد عبر درس وإيجاد حالمساهمة في بناء مجتمع خال  .7

المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين تعزيز مبدئي والشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان الشروط  .8
 الالزمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكل المعنيين تحت سقف دولة القانون

مقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية المساهمة في الدفاع عن قيم الدي .9
  اإلجراء وقواعد الدستور

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

   عبداهللا ابراهيم ريشا- جورج ادوار زرد ابو جوده- نقوال ربيز جان-انطوان بدوي ازعور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبداهللا ابراهيم ريشاالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /848 علم وخبر رقم -""تنور ونور"جمعية البيئة "باسم  جمعية -39
   قضاء البترون- ملك محمية غابة أرز تنورين الطبيعية-تنورين: مركزها
  : أهدافها
  تنورينافظة على الثروة البيئية في منطقةساهمة في المحالم .1

 المساهمة في تنمية السياحة البيئية ومقدراتها في تنورين .2
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 المساهمة في مساندة لجنة محمية غابة األرز تنورين الطبيعية في األمور البيئية .3

 المساهمة في معالجة المشاكل البيئية كانفايات الصلبة والصرف الصحي .4

 ي إقامة حمالت تهدف الى توعية المجتمع المحليالمساهمة ف .5

 المساهمة في ترميم المعالم األثرية والدينية .6

 ة وترفيهية تهدف الى توعية المجتمعهمة في إقامة نشاطات بيئية، سياحيالمسا .7

  المحلي في عملية المحافظة على الثروة البيئيةشراك القطاع العام، الخاص والمجتمعإالمساهمة في  .8

 ة في إقامة الدراسات وتوثيق المعلومات حول االماكن الدينية، األثرية والطبيعية في تنورينالمساهم .9

  ساليب والتقنيات التي ال تؤثر سلباً على اإلنسان والبيئةالمساهمة في تشجيع المزارعين على إعتماد اال .10
  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 ميشال معوض - سيرج طوني جبرائيل- شليطا انطانيوس طانيوس- نبيل ميشال ضاهر. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    ميريام عادل مراد-باسيل

   شليطا انطانيوس طانيوسالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /885 علم وخبر رقم -"Alain Malak Founadtion جمعية آالن ملك الخيرية،"باسم  جمعية -40
   قضاء المتن-  ملك انطوانيت الياس شالويت-4 القسم رقم -2844 العقار رقم - المخفر- برج حمود: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في الحد من الفقر وآثاره بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية .1

زها وتوزيعها عليهم كما ة عبر جمعها وفرالفقراء وتقديم المواد الغذائية واألدوية واأللبسمساعدة المحتاجين والمعوزين و .2
 كتب واللوازم واألقساط المدرسيةالو

  إقامة محاضرات توعية على إختالف مواضيعها وأنواعها لألطفال والمراهقين .3
 جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

 هاله نقوال - رالف ايلي ملك- بول وانس حلواجيان- سهى رمزي شقير-اندره ايلي ملك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  تويني

   رالف ايلي ملكالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /868م وخبر رقم  عل-"المعهد اللبناني لتنمية الموارد البشرية"باسم  جمعية -41
   قضاء بعبدا-C بلوك -6 القسم رقم -1227 العقار رقم - جانب ثانوية الكوثر-بئر حسن: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في نشر الوعي العام عبر تعزيز ثقافة تنمية الموارد البشرية .1

 المساهمة في التوعية والتركيز على اعتبار الثروة البشرية من اهم ثروات لبنان .2

 لمساهمة في تعميم ثقافة تنمية الموارد البشرية من خالل دورات التدريب والتأهيل في مختلف المجاالتا .3

 قامة مشروعات تساهم بالتنمية العلمية واإلجتماعية واإلقتصاديةإالمساهمة في  .4

خصية اإلنسانية وفي المساهمة في إنشاء مراكز للتدريب والتوجيه وتنمية الموارد البشرية في المجاالت المتعلقة بالش .5
  المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والعلمية
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 علي –سليم  محمد عبدو - هدى حسن طناني- حسن محمد علي ياسين-حسين علي شعيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبداهللا فضل اهللا

   حسين علي شعيبالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /888 علم وخبر رقم -"درب الخير والحق"باسم  جمعية -42
   قضاء بعبدا- الطابق األول- بناية فواز- الشارع العام- حارة جريك: مركزها
  : أهدافها

العون والمشورة والمساعدة بكافة الوسائل المتاحة والعمل من أجل اإلهتمام بوضع المرأة والطفل بشكل عام، وتقديم  .1
 تعزيز قدراتهم ليكونوا أكثر إستقاللية وإنتاجية في المجتمع، وبشكل خاص النساء المعنفات وتوفير المناخ اآلمن لهن

، ومحاربة التمييز بين لمعنويةالتدريب والتأهيل في مجال العمل اإلنساني ونبذ العنف باشكاله المختلفة المادية والفكرية وا .2
  الجنس أو اللون أو الدين أو العرقالبشر بسبب

 ندوات -الت رح-  نشاطات ترفيهية- لغات-مبيوتر ك- تطريز-خياطة(فتح مراكز والقيام بدورات تأهيلية  .3
 ...)محاضرات

 تقديم المساعدات العاجلة في وقت األزمات .4

 كفالة ورعاية األيتام ومساعدة المحتاجين .5

لقيام بجميع األعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة ألجل تحقيق أهداف الجمعية ال سيما تنفيذ بعض المشروعات ا .6
والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر )  مستشفيات- مستوصفات(التنموية وإنشاء المؤسسات الصحية 

مراحل دور الحضانة واإلبتدائية والتكميلية والثانوية واألكاديمية التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف ال
والمهنية بما في ذلك التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول المرعية اإلجراء 

 لكل منها

رات أم لناحية األفراد، والعمل على نشر المبادىء القانونية ومراقبة مدى اإللتزام بتطبيق القوانين سواء لناحية اإلدا .7
المساعدة في تطبيق القوانين، من خالل الندوات والبرامج وإصدار التوجيهات واإلرشادات وكل الوسائل المتاحة 

  لتطبيق القانونوالممكنة

 نوع كانت التعريف بالحقوق والموجبات، وتقديم العون والمشورة للسجناء ال سيما ذوي اإلحتياجات الخاصة منهم من أي .8
 لمساعدتهم للخروج من أزماتهم سواء النفسية او السلوكية

تقديم الدعم المعنوي والمادي وبخاصة االحداث منهم، ومساعدتهم للخروج من أزماتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاص  .9
 نصالحين في المجتمع بعد خروجهم من السجن وتقوية قدراتهم اإلنتاجية بما يتالئم وأوضاعهم داخل السجو

التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الطوعية والمؤسسات الدولية واإلقليمية ومنظمات االمم المتحدة التي  .10
تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة واإلستفادة من برامجها في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتدرريب العاملين فيها 

 يل من أضرارهاعلى أعمال اإلغاثة لمواجهة الكوارث والتقل

اإللتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل اإلنساني بصفة عامة والمنظمات الدولية بصفة خاصة كل ذلك ضمن اإللتزام بكافة  .11
  القوانين اللبنانية

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

   محمد محمود عالمه - احمد سعد الدين رحال- نعيمه جهاد خير الدين-فاطمه جمال نبعه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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   احمد سعد الدين رحالالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /907 علم وخبر رقم -"الفنار"باسم  جمعية -43
   الطابق الرابع-ية المقاصد بنا- شارع األورغواي- وسط بيروت التجاري-بيروت: مركزها
  : أهدافها

المساهمة في تعزيز الثقافة والتعليم لمصلحة المجتمع، وبشكل خاص دعم تثقيف الرجال والنساء من خلفيات إجتماعية  .1
 قيق تعزيز مشاركتهم في بناء المجتمعان والعالم العربي وتمكينهم من تحوإقتصادية محتلفة في لبن

قدرات ومهارات الرجال والنساء في المجتمعات الفقيرة والمهمشة لمساعدتهم على إدراك المساهمة في تعزيز وتطوير  .2
 مشاكلهم وقدراتهم ومساعدتهم على تطوير مجتمعاتهم المحلية

المساهمة في تنظيم المؤتمرات والطاوالت المستديرة وورش العمل المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال المشاركة العامة  .3
ات اإلجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية والعلمية واإلتفاق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقيام بالنشاط

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

 ميرنا - سالمه عباس بو حيدر- ناديا بالمبلي- ربيع سليم الحاج-من محمد عفيف البوظاي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  آن عطاهللا عطاهللا

  محامي ايمن محمد عفيف البوظال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Penya Barcelonista de Beirutة بيروت، ستونبنيا برشال"باسم  جمعية -44
  أد /908
   الطابق الرابع-  مقابل مطعم بنينو- بناية الفاروقي- 1170 العقار رقم - أوتوستراد عين التينة- ساقية الجنزير-بيروت: مركزها

  
  : أهدافها

الغاية األساسية هو إنشاء جمعية مستقلة تعنى بتثقيف الشباب اللبناني ودفعه للعمل على صقل مواهبه األدبية والفنية وتمكينه من 
صادية ختلف المجاالت الثقافية واإلجتماعية واإلقتالتأثير على السياسات العامة في مناءة في الحياة العامة من أجل المشاركة الفعالة والب

  :للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصرفي لبنان، ولتحقيق غايتها، 
ة في إسبانيا كاألندية والجمعيات الثقافية من أجل إشراك التعاون مع المنظمات الغير حكومية الموجودة في مدينة برشلون .1

 الشباب اللبناني في دورات تثقيفية حول أهمية العمل في المجاالت الفنية والثقافية

مساعدة الشباب اللبناني في إيجاد داعمين لمواهبهم الفنية واألدبية من خالل تنظيم ورش عمل في بيروت نستضيف فيها  .2
 نحاء العالممتخصصين من جميع أ

تيجيات وبرامج عمل تسعى لبلورة وتحقيق حلول بديلة وجديدة لمواجهة الصعوبات االعمل على تطوير أفكار واستر .3
 والعقبات التي تعترض الشباب اللبناني اليوم على جميع االصعدة

 تجديد اساليب العمل الجماعي الشبابي لتحقيق فعالية العمل وضمان تحقيق النتائج المرجوة .4

زيز الوعي والثقافة السياسية لدى الشباب حول دولة القانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات والمشاركة تع .5
 الفعالة
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ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إطالق الحمالت وتوثيق المعلومات ونشرها 
وقعها اإللكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض بالوسائل المتاحة وخصوصاً على م

ومخيمات ومؤتمرات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو 
 أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو  أو نقابات أو جامعاتجهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات

موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في 
  أهداف الجمعية

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

 - رنا ايلي الخوري- راني احمد اسماعيل-  محمد جاد جهاد حمدان-ريان احمد اسماعيل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منتهى حسن شعالن

   ريان احمد اسماعيلالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 7�� +  �� 2014   ��2ر1%� �� �0 وا�8
  

سكون، «: للجمعية المسماة 31/1/2003أد، تاريخ /29ان العلم والخبر رقم  لبي670  تعديل رقم-1
SCOON«  

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » SCOONسكون، «مركز الجمعية المسماة  وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم
 31/1/2003أد تاريخ /29

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »SKOUNسكون، «: اسمها

  »SCOONسكون، «: بدالً من
   الطابق السادس- بناية نخلة- 97 شارع مونو - االشرفية-بيروت: مركزها
   قضاء بعبدا- الطابق الثالث- بناية موريترا- شارع بيار حلو- منطقة برازيليا-الحازمية :بدالً من

  

رابطة «: ة المسماةللجمعي 25/9/2013أد، تاريخ /1729 لبيان العلم والخبر رقم 672  تعديل رقم-2
  »موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث واإلنماء

» رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث واإلنماء«  الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  25/9/2013أد تاريخ /1729الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :شكل التاليوأصبحت على ال

  :غايتها
 المساهمة في تعزيز روح التعاون والتالقي بين أعضاء الجمعية .1

 المساهمة في إنشاء صندوق تعاضي وتعاونية لألعضاء وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة .2

 المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج .3

  في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيهالمساهمة .4

 المساهمة في تحسين وضع المنتسبين المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى االدارة .5
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 المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز للرابطة .6

  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب
  :بدال من
 المساهمة في تعزيز روح التعاون والتالقي بين أعضاء الجمعية .1

  المماثلة في الخارجالمساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرباطة وبين الجمعيات والرابطات .2

 المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه .3

 لمساهمة في إنشاء وتجهيز مركز الرابطةا .4

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

جمعية «: للجمعية المسماة 23/4/2012أد، تاريخ /681 لبيان العلم والخبر رقم 765  تعديل رقم-3
  »لثقافيةعيترون للتنمية االجتماعية وا

الحائزة على بيان » جمعية عيترون للتنمية االجتماعية والثقافية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة 
 23/4/2012أد تاريخ /681العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »جمعية زين للتنمية الثقافية واإلجتماعية« :هااسم
  »جمعية عيترون للتنمية االجتماعية والثقافية« :بدال من

  

  »عمال«: للجمعية المسماة 21/8/2013أد، تاريخ /1484 لبيان العلم والخبر رقم 795  تعديل رقم-4

أد تاريخ /1484الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » عمال«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
21/8/2013  

  :وأصبحت على الشكل التالي

  :غايتها
  الزاوية–صحاب المهن الحرة وعائالتهم في قضاء زغرتا ة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال وألالمساهم .1

 المساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والعمل من جهة أخرى .2

 إعطائهم ل تدريب مهني معجل بهدف إدخال المتسربين من المدارس الى سوق العمل من خال المساهمة في إقامة دورات .3
 مهنة

والجمعيات والهيئات المحلية واإلدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات ولية  في التعامل مع كافة المنظمات الدالمساهمة .4
 بغية الوصول الى أهداف الجمعية

  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال
  :بدال من
  الزاوية–المساهمة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال وألصحاب المهن الحرة وعائالتهم في قضاء زغرتا  .1

  مال من جهة أخرىالمساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والع .2
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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عالمة «: للجمعية المسماة 1/10/2012أد، تاريخ /1738 لبيان العلم والخبر رقم 807  تعديل رقم-5
  »الغد

أد تاريخ /1738الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » عالمة الغد« غاية الجمعية المسماة أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
1/10/2012  

  :وأصبحت على الشكل التالي

  :غايتها
 مساعدة الطالب المحتاجين .1

 مساعدة الطالب للحصول على منح للدرس في الخارج .2

 يةدعم المدارس لتبني مناهج أجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنب .3

 مساعدة الطالب للحصول على معلومات لتحديد اإلختصاصات الجامعية .4

 حاالت اإلجتماعية الصعبةيتام وذوي الإنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم اال .5

 فتح المدارس .6

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

  مساعدة الطالب المحتاجين .1
 مساعدة الطالب للحصول على منح للدرس في الخارج .2

 دعم المدارس لتبني مناهج أجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبية .3

  مساعدة الطالب للحصول على معلومات لتحديد اإلختصاصات الجامعية .4
  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع

  

 For«: للجمعية المسماة 28/11/2012أد، تاريخ /2159 لبيان العلم والخبر رقم 820  تعديل رقم-6

Lebanon«  

 أد/2159الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » For Lebanon«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  28/11/2012تاريخ 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  :غايتها
 ، االجتماعية، المالية، الثقافية التعاطي بالشأن العام من الناحية اإلقتصادية .1

 العمل الثقافي وفقاً للمبادىء التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا اإلنسان البعيدة عن اي التزام سياسي .2

 تواق للترقي ولمستقبل أفضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، كل ذلك من خالل واع وصاعد، مثقفجديد إعداد إنسان  .3
 التعليم على كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم

 :من أجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بما يلي -

 إقامة المناسبات اإلجتماعية .1

 ات ثقافية وتربويةإقامة نشاط .2

 تنظيم مؤتمرات وطنية متخصصة .3
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 إنشاء كليات وجامعات متخصصة .4

  التواصل مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات .5
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
 شأن  العام من الناحية اإلقتصادية، اإلجتماعية، المالية، الثقافيةالتعاطي بال .1

  إقامة المناسبات اإلجتماعية .2
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

أد تاريخ /67وتعديله برقم  1/11/5200أد، تاريخ /258 لبيان العلم والخبر رقم 883  تعديل رقم-7
  »جمعية نور الحميد الخيرية«: للجمعية المسماة 14/3/2007

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية نور الحميد الخيرية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  14/3/2007أد تاريخ /67 وتعديله برقم 1/11/2005أد تاريخ /258

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها

توزيع المساعدات المدرسية على الطالب المعوزين من أقساط وكتب وخالف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه  .1
 التربوي وتأمين المنح الدراسية

 تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو األمية .2

مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق فاءات عبر إنشاء المساعدة على تطوير الك .3
 إنتاجها لصالح منتجها

القيام بالمساعدات اإلجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخالفه بشكل دوري على الحاالت التي  .4
 تتحقق منها الجمعية

 ر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال اإلسعافالمساعدات في تأمين الرعاية الصحية عب .5

 إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمثة .6

 تعميم الثقافة الصحية واإلجتماعية المدنية وتعزيز االخالق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد اإلجتماعيين .7

امة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من القيام بكل األعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة ع .8
 هذه المادة

العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من إبتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً لألنظمة  .9
 والقوانين المرعية اإلجراء

 إيواء األيتام في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم .10

  للمسنين ومراكز للمعوقينإنشاء دور خاص .11

 إنشاء مراكز خاصة لإلهتمام وعالج ذوي اإلحتياجات الخاصة على اختالفهم .12

وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة األوضاع التي ترغب في 
المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور الالزمة لالعداد مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد 

  المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات
  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
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  :بدال من
توزيع المساعدات المدرسية على الطالب المعوزين من افساط وكتب وخالف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه  .1

 التربوي وتأمين المنح الدراسية

 تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو األمية .2

ني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق نشاء مراكز التدريب والتأهيل المهإالمساعدة على تطوير الكفاءات عبر  .3
 إنتاجها لصالح منتجها

 وخالفه بشكل دوري على الحاالت التي القيام بالمساعدات اإلجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية .4
 تتحقق منها الجمعية

  ودعم أعمال اإلسعافالمساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية .5

 إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية .6

 تعميم الثقافة الصحية واإلجتماعية المدنية وتعزيز األخالق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد اإلجتماعيين .7

 في ما سبق من القيام بكل األعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً .8
 هذه المادة

بتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً لألنظمة االعمل على نشر التعليم بكل مستوياته من  .9
 والقوانين المرعية اإلجراء

 نشطة الترفيهية على اختالفها وذلك بكافة الوسائل المتاحة قانوناًألتشجيع ا .10

دافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة األوضاع التي ترغب في وتعتمد الجمعية لتحقيق أه
مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور الالزمة 

  ية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبراتلإلعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بق
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

 تاريخ 837وتعديليه برقم  17/11/2008أد، تاريخ /1665 لبيان العلم والخبر رقم 887  تعديل رقم-8
 -جمعية ابونا يعقوب الكبوشي«: للجمعية المسماة 5/9/2013 تاريخ 1593 ورقم 26/5/2010

  » جنوب لبنان-العيشية

الحائزة على »  جنوب لبنان- العيشية-جمعية أبونا يعقوب الكبوشي«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل الجمعية المسماة 
  5/9/2013 تاريخ 1593 ورقم 26/5/2010 تاريخ 837ه برقم  وتعديلي17/11/2008أد تاريخ /1665 بيان العلم والخبر رقم

  :وأصبحت على الشكل التالي
  » جنوب لبنان-  العيشية- ي أبونا يعقوبوجمعية اصدقاء الطوبا«: اسمها

  » جنوب لبنان-  العيشية-جمعية أبونا يعقوب الكبوشي«: بدالً من
  :غايتها

 وضع كرامة اإلنسان فوق كل اعتبار .1

لحرمان عن المهمشين والمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية والعجزة الفقراء المهملين، تخفيف األلم وا .2
 واالطفال اليتامى والمشردين، وال سيما الذين يتعاطون المخدرات وتأمين العالج الالزم لهم مع العيش الكريم

  عيةتنمية القطاع الصناعي من خالل تاسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجم .3
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
 وضع كرامة اإلنسان فوق كل اعتبار .1

تخفيف األلم والحرمان عن المهمشين والمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية والعجزة الفقراء المهملين  .2
 فال اليتامى والمشردين وتأمين عيش كريم وكافة وسائل الراحة لهمواألط

 تنمية القطاع الصناعي من خالل تأسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجمعية .3

  خلق فرص عمل لعدد من أبناء البلدة .4
  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 

  
  

  2014   ��2ر1%� � �0 وا�8�� ;:9 ا •
جمعية عالج النفس «:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة734قرار رقم  -1

  »التحليلي للطفل والمراهق
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 
  ، 1909 آب 3ادر في بناء على قانون الجمعيات الص

  ،9/10/1962 تاريخ 1083بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 

جمعية عالج النفس التحليلي للطفل «: الجمعية المسماة المعطى بتأسيس 7/7/2005أد تاريخ /138بناء على بيان العلم والخبر رقم 
   قضاء المتن-انطلياس: مركزها» والمراهق

 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 30/12/2013 تاريخ 21000بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  والً،والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أص

  ،26/2/2014وز تاريخ /و/اع/786بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،

  :يـــقرر ما يأتي
معية عالج النفس ج«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة7/7/2005أد تاريخ /138سحب بيان العلم والخبر رقم : االدة األولى

  للسبب المبين أعاله،» التحليلي للطفل والمراهق
  

مركز أعمال التعاون «: سيس الجمعية المسماةأ سحب بيان العلم والخبر المعطى بت747قرار رقم  -2
  »والثقافة

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 
  ، 1909 آب 3ات الصادر في بناء على قانون الجمعي

  ،9/10/1962 تاريخ 10830بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
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» مركز أعمال التعاون والثقافة«:  بتأسيس الجمعية المسماة المعطى27/1/2011أد تاريخ /173بناء على بيان العلم والخبر رقم 
  بيروت: مركزها

 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 10/1/2014 تاريخ 623بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوالً،

  ،10/3/2014وز تاريخ /و/اع/790لمديرية العامة لألمن العام رقم بناء على كتاب ا
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،

  :يـــقرر ما يأتي
مركز أعمال التعاون «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة27/11/2011أد تاريخ /173سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  للسبب المبين أعاله،» الثقافةو
  

جمعية اصدقاء الثقافة «: سيس الجمعية المسماةأ سحب بيان العلم والخبر المعطى بت812قرار رقم  -3
  »H.C.E.L.Fوالتراث والبيئة اللبنانية 

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 

  ، 1909 آب 3الصادر في بناء على قانون الجمعيات 
  ،9/10/1962 تاريخ 1083بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
جمعية أصدقاء الثقافة والتراث «: سيس الجمعية المسماة المعطى بتأ23/4/2010أد تاريخ /630بناء على بيان العلم والخبر رقم 

   قضاء بعبدا- الحدث: مركزها» F.L.E.C.H والبيئة اللبنانية 
 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 20/1/2014 تاريخ 1191بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

   الهيئة العامة أصوالً،والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن
  ،22/3/2014وز تاريخ /و/اع/1232بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،
  :يـــقرر ما يأتي

 جمعية أصدقاء الثقافة «:  الجمعية المسماة المعطى بتأسيس23/4/2014أد تاريخ /630سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى
  للسبب المبين أعاله،» F.L.E.C.H والتراث والبيئة اللبنانية 

  

جمعية القديس «: سيس الجمعية المسماةأ سحب بيان العلم والخبر المعطى بت821قرار رقم  -4
  »اغابيوس األرثوذكسية
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 
  ، 1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 

  ،9/10/1962 تاريخ 1083بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
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جمعية القديس أغابيوس «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة10/8/2012 تاريخ 1409م والخبر رقم بناء على بيان العل
   قضاء المتن-عوكر: مركزها» األرثوذكسية

 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 24/7/2013 تاريخ 9605بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوالً،والخبر للجمعية 

  ،13/9/2013وز تاريخ /و/اع/7545بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،

  :يـــقرر ما يأتي
 جمعية القديس أغابيوس «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة10/8/2012 تاريخ 1409سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى
  للسبب المبين أعاله،» األرثوذكسية

  

جمعية الزامنى، «: سيس الجمعية المسماةأ سحب بيان العلم والخبر المعطى بت836قرار رقم  -5
E FOUNDATIONELSE MINN«  

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ،15/2/2014اريخ  ت11217بناء على المرسوم رقم 

  ، 1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
  ،9/10/1962 تاريخ 1083بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
 ELSE MINNEالزامنى، جمعية «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة2/4/2011 تاريخ 633خبر رقم بناء على بيان العلم وال

FOUNDATION «بعبدا قضاء - الحدث: مركزها  
 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 12/12/2013 تاريخ 20441بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

  المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوالً،والخبر للجمعية 
  ،10/3/2014وز تاريخ /و/اع/251بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،
  :يـــقرر ما يأتي

  : المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 2/4/2011 تاريخ 633سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى
  للسبب المبين أعاله،»  ELSE MINNE FOUNDATIONجمعية الزامنى، «
  

جمعية خير البرية «: سيس الجمعية المسماةأ سحب بيان العلم والخبر المعطى بت478قرار رقم  -6
  »الثقافية واإلجتماعية

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 

  ، 1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
  ،9/10/1962 تاريخ 1083بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
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 خير البرية الثقافية جمعية«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة11/7/2006 تاريخ أد/356والخبر رقم بناء على بيان العلم 
  النبطية قضاء -عبا: مركزها» واإلجتماعية

 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم 4/12/2013 تاريخ 19909بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 
  لجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوالً،والخبر ل

  ،31/1/2014وز تاريخ /و/اع/139بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باإلنابة،

  :يـــقرر ما يأتي
  :  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة11/7/2006  تاريخأد/356سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  للسبب المبين أعاله،» جمعية خير البرية الثقافية واإلجتماعية«
 

• < �=
 >=/ ?�:@+ 
 للجمعية 1/10/2012 تاريخ 1738:  لبيان العلم  والخبر رقم8/5/2014 تاريخ 807في تعديل رقم  -1

  »عالمة الغد«: المسماة
عالمة «:  للجمعية المسماة1/10/2012 تاريخ 1738: لبيان العلم والخبر رقم 8/5/2014 تاريخ 807م ورد خطأ مطبعي في تعديل رق

 من 21، والمنشور في العدد )غاية الجمعية( قضاء عاليه، وذلك في الفقرة الخامسة من المادة االولى -عين كسور: مركزها» الغد
  .1400 من العامود الثاني من الصفحة 28 وتحديداً في السطر 15/5/2014الجريدة الرسمية تاريخ 

  االحاالت االجتماعية: الخطأ
  الحاالت االجتماعية: الصواب

  

المعطى بتأسيس الجمعية  العلم  والخبر سحب بيان 2014 أيار 12 تاريخ 821 رقم قرارفي  -2
  »جمعية القديس أغابيوس االرثوذكسية«: المسماة

جمعية «: لجمعية المسماةا  بتأسيس ى، سحب بيان العلم والخبر المعط2014 ايار 12 تاريخ 821قرار رقم ورد خطأ مطبعي في 
 من الجريدة الرسمية 21 اسم الجمعية، والمنشور في العدد، وذلك في المتن قضاء -وكرع:  مركزها،»القديس أغابيوس األرثوذكسية

  .1389 من العامود الثاني من الصفحة 23 وتحديداً في السطر 15/5/2014تاريخ 
  جمعية القدسي: الخطأ

  جمعية القديس: الصواب
  فاقتضى التصويب

  

  .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

 النشرة ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
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  لمعلوماتالوحدة المستقلة للخدمات والموارد وا
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  1خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع المتحف الوطني، : 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


