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      2014ا��ل /131ا���د 

  �� ه�ا ا���د
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 بررت المال وزارةو النقد الدولي ينتقد االداء االقتصادي للحكومة •

 

   ات من سوريا ومشكالت النزوح/اغاثة النازحينفي 
 واحصاءات دولية ملفتة حول الموضوع يا النزوح من سورتوجه جديد متشدد تجاه •

 ات من رسوم مخالفة االقامة/ات السوريين/ النازحين اعفاءتشجعياً للمغادرةو...  •

 ن/ددة تجاههماجراءات بلدية متشو ... •

  في دول العالمالعادة التوطينة من لبنان فقط /ة سوريا/ نازحا2229ً •

 غير آمنةن في مساكن /ات من سوريا يقيمون/من النازحين% 41 •

  بسبب نقص التمويلبدون دعم صحي كافة /مليون نازح •

  لبنانيةال مزارعال في ينسوريال النازحين طفاللأل استغالل •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 منتدى عربي في بيروت عن المشاريع الصغيرة ودورها في التنمية اإلجتماعية •

  ناعية في البقاع مالياً وفنياًمشروع لوزارة البيئة لدعم المؤسسات الص •

  احالة مشروع قانون بروتوكول ناغويا البيئي الى المجلس النيابي •
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  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
   في التجمعات الفلسطينية في لبنان ظروف معيشية قاسية ونقص في الخدمات االساسية •

   واتحاد المقعدين اللبنانيين"Touch"بروتوكول تعاون للدمج في العمل بين  •
 

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

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية •

 مساعدتان اميركيتان لجمعيتين اهليتين •

 مساعدة من الوليد بن طالل لبلدة بقاعية •

 
�%�ت دو��� �

�ا(�) '�وض وه��ت   

  تعزيز االستقرار •

  
 �� 2014  -ب+%�"�) و*

 

 2014 آب شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 آبشهر  للعلم والخبر تعديل •

 2014 آبسحب للعلم والخبر شهر  •
 
  


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

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

  برروزارة المال تالداء االقتصادي للحكومة والنقد الدولي ينتقد ا •
لحالة عدم  الذي سلّط الضوء من خالله على التداعيات السلبية ، تقريره عن لبنان،أنهى صندوق النقد الدولي في نهاية تموز الفائت

 اإلقتصادي في لبنان إنخفض في التفاصيل، أشار التقرير إلى أن النموو.  في المنطقة على األداء اإلقتصادي في لبناناالستقرار
تدهور نشاطي القطاع السياحي والعقاري، متوقعاً ل نتيجةً، 2012 في العام في العام 2.5، من 2013 في المئة في العام 1.5إلى 

 ، كذلك سلط التقرير في ظل غياب اي بوادر ايجابية لحل االزمة السورية،2014ان يبقى النشاط االقتصادي ضعيفا في العام 
  ايضاًحذّّر صندوق النقد الدوليو.  من البطالة، العجلة اإلقتصادية والمالية العامة في لبناننتائج تراجع النمو على كلوء على الض

زيادة في معدالت غالء المعيشة، مؤكداً ان االجراءات كما هو، قد يؤدي الى  سلسلة الرتب والرواتب  مشروعمن أن إعتماد
وحض الصندوق على توخي الحذر . كافية لتغطية الزيادة االكبيرة في االنفاق التي ستنجم عن اقرار السلسلةالمالية المقترحة غير 

 لتعزيز اإليرادات وتعزيز الجباية، مثل توسيع القاعدة  الضروريةتدابيرال اتخاذ الى السلطات داعياً، "السلسلة"في تطبيق 
  .عادلة الضريبية، على أن تبقى
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أية قراءة لمضمون التقرير " قراءة لتقرير صندوق النقد الدولي، أشار فيها إلى أن ، علي حسن خليل،ر المال وزيمن جهته، قدم
التقرير لم ينتقد "، الفتاً إلى أن "دون األخذ باالعتبار تداعيات االزمة السورية على النمو االقتصادي، تُعد غير دقيقة ومنقوصة

، أنه فيما يتطرق التقرير إلى األزمة تهوقد أوضح خليل في قراء. "لوضع الصعبالسياسات المالية، بل سلط الضوء على ا
لتصدي للضغوط التنافسية الحالية ووضع أسس لتعزيز اإلنتاجية وتحسين لاالصالحات الهيكلية ب اهمية القيامالسياسية في لبنان، و

مل وحده تكاليف الالجئين السوريين، وان ثمة ضرورة الظروف االجتماعية، يعود التقرير ويؤكد على عدم إمكانية لبنان أن يتح
  . ملحة لدعم لبنان

  

  ات من سوريا ومشكالت النزوح/في اغاثة النازحين
  

 واحصاءات دولية ملفتة حول الموضوع  النزوح من سورياتوجه جديد متشدد تجاه •
، في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة أزمة النزوح السوري إلى لبنان، اجتماعاً

الوزراء، تمام سالم وبحضور وزيري الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، والداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، صرح وزير 
 البحث تناول موضوع النزوح بعد تداعيات احداث عرسال التي أدت إلى ما"الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، في ختامه أن 

واضاف درباس ". أدت إليه من خلل أمني وإجتماعي وكارثة بشرية احاطت بالمدينة وسكانها سواء بأهلها األصليين أو النازحين
مع المنظمات  لقد صمم المجتمعون على ضرورة السير قدما باإلمساك بذلك الملف بصورة صارمة، فالدولة اللبنانية تتعاون: "قائال

ان معايير دقيقة وضعت لصفة : "ات، قال درباس/وحول استقبال النازحين". وصاحبة القرار فيهالدولية لكنها سيدة أرضها 
ة من مناطق محاذية لألراضي اللبنانية إذا كان هناك دواع أمنية أي معارك أو قتال تجبره / أن يكون قادماوتتلخص فية /النازح

ان ايضاً ، موضحاً "ة/ة جديد/عة لبنان بعد اآلن قبول أي نازحلن يكون باستطا" ، اضاف درباس،، وفي ما عدا ذلك"على النزوح
  . ة/ها كالجئ/ات يفقد صفته/ات المسجلين/كل من يقوم بزيارة سوريا من الالجئين

تقويم جوانب "كشفت مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، في تقرير اصدرته، تحت عنوان ، وفي سياق متصل
 من اسر النازحين تعيش في شقق ومنازل مستقلة، في حين أن أكثر من %59 ان " السوريين في لبنانالضعف لدى النازحين

 ومرائب للسيارات ومنشآت عشوائية وغرف منفصلة، وان نسبة مكتملة يعيشون في خيام ومالجئ جماعية ومبان غير 40%
تدفع اإليجار مقابل )  منها%82(ضية ان اكثرية االسر كما أفادت المفو%. 14األسر المقيمة في مخيمات عشوائية تبلغ أكثر من 

 دوالرا أميركيا 250 األرض التي تنصب الخيام فيها، فيما يبلغ متوسط بدالت اإليجار المسددة ةمسكنها، بما في ذلك لقاء قطع
  .شهرياًً

  

 ات من رسوم مخالفة االقامة/ات السوريين/ النازحين اعفاءتشجعياً للمغادرةو...  •
 في السرايا الحكومية، برئاسة الرئيس تمام سالم وبحضور  اب الماضي،21في جلس الوزراء، في جلسة عادية، عقدت وافق م

ن بالعودة الى /اللواتي يرغبون/ات قبل تاريخ ذلك القرار، الذين/ات المخالفين/ات السوريين/جميع الوزراء، على اعفاء النازحين
ن لبنان بصورة قانونية، على ان يعمل بذلك /ن، وتشجيعا لمغادرتهم/ن تسوية الوضاعهم/م من رسوم االقامة المترتبة عليه،سوريا

  .القرار لمدة ثالثة اشهر
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 ات/ات السوريين/اجراءات بلدية متشددة تجاه النازحينو...  •
 ومفتي ، قاسم هاشمات اتخذتها بالتشاور مع النائب/ات السوريين/اصدرت بلدية شبعا سلسلة من اإلجراءات الخاصة بالنازحين

وتضمنت تلك االجراءات آليات لتنظيم السير لمنع حصول .  ومخاتير البلدة، القاضي الشيخ حسن دلي،مرجعيون وحاصبيا
. ات جدد في شبعا، التي لم يعد بامكانها استيعاب المزيد/إشكاالت قد تكون ذريعة لخلق مشاكل، واقرار منع تام الستقبال نازحين

ية من الجيش اللبناني والقوى االمنية التشدد على المعابر، السماح فقط بدخول المواد الغذائية، ومالحقة كل كذلك طلبت البلد
، وذلك بهدف وقف محاولة العبث بأمن البلدة، واخيراً تفعيل دور شرطة الستغالل االوضاع، لمصحلة شخصيةشخص يسعى 

  .البلدية وزيادة عددها
منع :  اليها تتضمنات/ باتخاذ تدابير احترازية بحق النازحينى عين مجدلين قراراً قض-زين من جهتها ايضاً، أصدرت بلدية ج

، منع استيعاب اكثر من عائلة 6/8/2014التجوال بعد الساعة الثامنة مساء، عدم ايواء اي نازح سوري جديد اعتبارا من تاريخ 
شروط السكنية االساسية، والطلب من كافة اصحاب العمل ان واحدة او خمسة افراد في كل وحدة سكنية شرط ان تتوافر فيها ال

 ". يتقدموا من البلدية باالوراق الثبوتية للعمال المستخدمين لديهم

ات / ان عدداً من بلديات عكار ابلغ مسؤول األمم المتحدة في عكار أن وجود النازحين،"السفير"كشفت صحيفة وفي السياق نفسه، 
للضغط " مرغوب فيه، وأنها ستعمل عاجال أم آجال على تفكيك المخيمات الموجودة لديها، وذلك  غير امراًفي مناطقها بات

  اسر وفعالً، اقدم االهالي في بلدة الحصنية على طرد".ذلكن قادر على /ن بعد ان ثبت ان اكثريتهم/ن للعودة إلى ديارهم/عليهم
 على تحمل المزيد من عبء القدرةعدم "، معربين عن  خيمة25ات داخل مخيم كبير يضم نحو /ات المقيمين/النازحين
  ".ات/النازحين

  

  في دول العالمالعادة التوطينة من لبنان فقط /ة سوريا/ نازحا2229ً •
ة منذ اندالع الحرب في / مليون سوري2.9ات، عن نزوح /ات السوريين/نازحينفي تحقيق حول ال" السفير"كشفت صحيفة 

 مستقبل أفضل  ثمةن في الرحيل من كل المنطقة المتأججة، إلى حيث/رغبة البعض منهم، مبينة 2011سوريا في العام 
 فعلى سبيل .ات/وقد افادت الصحيفة بان لعملية اللجوء قواعد وقوانين توصد أبواب الدول الغنية في وجه الالجئين. ن/ألبنائهم

 آالف من أصل أكثر من 5 سوى لم يغادر اليها من لبنانفيما  حتى آالن، ة/ ألف سوري120المثال، لم تستقبل اوروبا إال نحو 
  .ن حالياً على أراضيه/ة يعيشون/ة سوري/مليون الجئ

ات من /السوريين" توطين"في لبنان، جويل عيد، إلى " المفوضية العليا لشؤون الالجئين"وفي سياق متصل، اشارت الناطقة باسم 
اآللية األولى تعتمدها المفوضية منذ إنشائها وتخضع للكوتا . حد من برنامجين أو آليتين وفقاً أل يتملبنان في بلدان مختلفة من العالم

ها كالجئ /ة اللجوء للتأكد من صفته/فيتم بموجبها إجراء مقابلة مع طالب"والمعايير التي تطلبها البلدان المستضيفة سنوياً، 
ات العمرية أو توطين عائالت بأكملها أو غيرها من المعايير التي ال  بالفئعموماوتتعلق المعايير . ها للمعايير المطلوبة/ومطابقته

اكدت عيد على ان العرض أقل بكثير من الطلب، فهناك اآلالف ممن يأملون في حياة جديدة و. )؟ (!"ترتبط بديانة طالب اللجوء
ة، يتم / الجئا2229ً السنة ليست إال ات حالياً في لبنان لهذه/ات المقيمين/لكن الكوتا المخصصة للسوريين"خارج المنطقة، 

 المنطقة خارجن من /اللواتي يعاد توطينهم/ات الذين/ات السوريين/، الفتة الى ان الالجئين"ن في بلدان متفرقة من العالم/توطينهم
  .ن من سوريا إلى البلدان المجاورة/يشكل نقطة في بحر أعداد من نزحوا
الجديد الذي تهدف من خالله إلى مشاطرة " هاب" أنشأت برنامج ارت عيد الى ان المفوضيةاما فيما يتعلق بآلية الثانية، فقد اش

ات، /أبدت استعداداً الستضافة نازحين"على بلدان كثيرة بعرضه  ، وانها قامتات/األعباء مع الدول التي تتحمل أعباء النازحين
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 وبحسب 2013ن منذ أيلول /ة وبدأت باستضافتهم/ة سوري/نازح آالف 5لكن فعلياً ألمانيا هي الوحيدة التي وضعت كوتا مقدارها 
 . "معايير محددة

  

 ن في مساكن غير آمنة/ات من سوريا يقيمون/من النازحين% 41 •
أنجز برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية األمم المتّحدة لشؤون الالجئين، تقريراً نهائياً تضمن نتائج الدراسة التي 

 التقرير النهائي وتجدر االشارة الى ان". آثار أزمة النزوح السوري: السكن والعقارات والملكيات في لبنان"ها تحت عنوان اجرا
 إلى مساعدة الهيئات اإلنسانية والحكومة  يهدفالممول من االتّحاد األوروبي والذي انجز بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية،

قرارات، وضع السياسات، والتخطيط للبرامج التي من شأنها ضمان حصول العائالت اللبنانية المهمشة  اتخاذ العلىاللبنانية 
تأثير األزمة السورية من خالل أربعة التقرير  استعرض ذلك ك.ات على مأوى آمن ومالئم وقانوني بأسعار مقبولة/والنازحين
ات والمجتمعات المضيفة المرتبطة /حقوق النازحين) 2مأوى، ات للحصول على /الخيارات المتاحة للنازحين) 1: محاور هي

وجهة استخدام العقارات، بخاصة في المدن ) 4المعروضات من المساكن والملكيات، ) 3بقضايا المسكن والعقارات والملكيات، 
عقارات والملكيات تطال مسألة السكن وال"وقد خلص التقرير الى أن . والبلدات التي تأثرت بشكل كبير بأزمة النزوح السوري

ات / بالنسبة إلى معظم السوريين دائمالسكن مصدر قلق"، مضيفا ان "ات على حد سواء/ات السوريين/المجتمع اللبناني والنازحين
وافاد التقرير ايضاً أن . ن في مساكن غير مالئمة/ن يقطنون/ في المئة منهم41 أن يث ح،في لبنان من ناحية الكلفة والنوعية

 بالحقوق المرتبطة بالسكن وبالقانونين اللبناني  الى حد كبيرات/ن ملمين/ن ليسوا/ات أنفسهم/ات والنازحين/لبلديات والمالكينا
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية األمم "وفي الختام، اكد التقرير على أن . والدولي المتعلقين بحقوق اإلنسان

الجئين، يواصالن العمل مع السلطات اللبنانية من أجل وضع حلول طويلة األمد، واالنتقال إلى االستجابة المتّحدة لشؤون ال
 ". لحاجات المجتمع ككل

  

  بسبب نقص التمويلبدون دعم صحي كافة /مليون نازح •
، تحت عنوان  الماضيفي نهاية شهر تموزكشفت مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها االسبوعي، الذي صدر 

، عن ثغرات في التمويل تواجهها "االستجابة للتصدي ألزمة النازحين السوريين، الوضع الصحي في سياق النزوح في لبنان"
ة /ة ومواطن/ ألف نازح900، قد ال يحصل ة ذلك من اجمالي احتياجاتها، مشيرة الى انه بنتيج%41 بمقدار ،المنظمات االنسانية

ن /ن بحاجة إلى رعاية صحية ثانوية طارئة لن يحصلوا/ة ممن هم/ ألف نازح50لدعم الكافي لتلقي العالج، كما أن ة على ا/لبناني
 ألف امرأة من تلقي الدعم الالزم 30 لن تتمكن  يضيف التقرير،يؤدي إلى عواقب مميتة، واخيراًسذلك الدعم، مما مثل على 

 .  بشكل آمنوالدةلل

  

  لبنانية المزارع ال في ينسوريال ن النازحيطفالاستغالل لأل •
ات بأجور بخسة وفي ظروف /ن عماالً/ات في لبنان أطفالهم/ات السوريين/ النازحينعن تشغيل، "الحياة"صحيفة ل كشف تحقيق

  عملحول، في احدى حلقاته، "أجندة" البرنامج التلفزيوني السويدي وقد استند التحقيق الى تحقيق اخر قام به. صحية ونفسية سيئة
ن من األطفال والنساء اللواتي يعملن لساعات طويلة مقابل / ان غالبيتهم من خاللهات في حقل لزراعة الكروم وتبين/السوريين

ان معظم االسر تضطر لتشغيل أطفالها في قطف ويضيف التحقيق . ، ال يكفي لتوفير الخبز) آالف ليرة لبنانية6(أجر يومي بخس 
ن / بسبب عملهم االطفال هؤالء نتيجة للضغوط االقتصادية، وانن الطرية/تحملها أجسادهمالكروم في ظروف صعبة ال ت

  .ات على دفعها/ن غير قادرين/ن من الذهاب الى المدارس التي تشترط للدخول اليها دفع مبالغ هم/يحرمون
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

 ورها في التنمية اإلجتماعيةمنتدى عربي في بيروت عن المشاريع الصغيرة ود •
المشاريع : "إتحاد المصارف العربية برعاية وزير اإلقتصاد والتجارة آالن حكيم، منتدى مصرفياً متخصصاً تحت عنوانعقد 

  .  في بيروت،"الطريق الى التنمية اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية: الصغيرة والمتوسطة
ن اإلتحاد وكل من مصرف لبنان، اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ويذكر أن ذلك المنتدى هو ثمرة تعاون بي

، واالتحاد العربي "إيدال"للبالد العربية، اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 
   .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المشاركة والقضايا طبيعة الشخصيات أن ذلك المنتدى يكتسب أهمية خاصة نظراً لى الوقد أشار اتحاد المصارف، في بيانٍ،
المطروحة، خصوصاً وأنه يأتي انطالقاً من الدور الكبير الذي يمكن ان تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم 

  . اقتصادات العالم العربي وتنميتها
رة، آالن حكيم، في مداخلته، على أهمية دور تلك المؤسسات في رفع معدالت النمو، شدد وزير االقتصاد والتجاوبالمناسبة ايضاً، 

عارضاً لدور وزارة االقتصاد في دعم تلك المؤسسات، وخصوصاً لناحية رسم االطر العمالنية للمشاريع والتركيز على رفع 
  .شركة صغيرة ومتوسطة الحجم الف 67مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها في لبنان، حتى اليوم، نحو 

رأى رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزف طربيه، ان تلك المشاريع اكثر قدرة على الصمود لمواجهة من جهته، 
عدد مؤسسات اجمالي  من %90 الى ان ذلك القطاع يمثل ومشيراًالتحديات واالزمات االقتصادية، عارضاً للتجربة اللبنانية، 

  .ات في القطاع الخاص/ من مجموع العاملين%80 اكثر من  على فيهستحوذص، في وقت يالقطاع الخا
أفاد النائب األول لحاكم مصرف لبنان، رائد شرف الدين، أن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة بدوره، 

أما . اإلعتبار المتطلبات التمويلية لتلك المؤسسات لتأخذ بعين ،وصغيرة، مؤكداً على اهمية إعادة النظر في السياسات التسليفية
 أن تلك المشاريع تشكل اعتبرالرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، عدنان القصار، فقد 
 في %25 وتتجاوز ،%16الى مفتاحا أساسيا لمواجهة معضلة البطالة المتفاقمة في العالم العربي والتي بحسب التقديرات تصل 

  . اوساط الشبيبة
 

  مشروع لوزارة البيئة لدعم المؤسسات الصناعية في البقاع مالياً وفنياً •
 ، بمشاركة عدد من الصناعيين" والبقاعزحلةالتجارة والصناعة والزراعة في  غرفة"اطلق وزير البيئة، محمد المشنوق، من 

 ، وذلكبالتعاون مع البنك الدولي وزارة البيئة   يقوم بتنفيذهمؤسسات الصناعية في البقاع،لل الدعم التقني والمالي اً لتوفيرمشروع
لتخلص من جميع أنواع لإلى مساعدة أصحاب المصانع  يهدف المشروع الجديد .لمعالجة مخلفات نفايات المصانع والمعامل

 مدعومة تترافق مع  مالية قروض تقديمالليطاني، عبر المصادر الملوثة عن مجرى نهر تلكنفايات بطريقة بيئية سليمة ورفع ال
  .، األمر الذي سيفتح المزيد من األسواق التصريفية أمامهاة سليمة بيئية منتج سلع تلك المصانع تشير إلى أنجودةشهادة 

مة ال تغتفر وبات نهر الليطاني من نبعه إلى مصبه في الجنوب والبحر هو جريل الواقع الحالياعتبر المشنوق أن وبالمناسبة، 
، األول من النبع إلى بحيرة القرعون، ، مستطرداً انه لذلك صمم المشروع في قسميه لمعالجة مشكلة تلوث النهر بخطر كبيرمهدداً

المشروع يلتزم كل الشروط : "واضاف المشنوق قائالً .والثاني منها عبر مجرى النهر إلى المصب في البحر وحول النهر كله
ومن  القروض المدعومة  المكاسب من خاللالمؤسسات الصناعية أن تتعاون ألنها ستجني الكثير منالمطلوب من  البيئية لذلك
   . منتوجاتها وجودتها في األسواقخالل تطوير
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  احالة مشروع قانون بروتوكول ناغويا البيئي الى المجلس النيابي •
 إلى مجلس النواب مشروع احال الذي 10/7/2014 تاريخ 206صدور المرسوم الرقم عن  ، محمد المشنوق،أعلن وزير البيئة

 الى ، الفتاًالقانون المتعلق بإبرام بروتوكول ناغويا بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 تاريخ 306للبنانية بموجب القانون الرقم  التفاقية التنوع البيولوجي التي صدقت عليها الحكومة ا البروتوكول يشكل ملحقاًذلكأن 
الحفاظ على التنوع البيولوجي، االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي والتقاسم : ، والتي لها ثالثة اهداف11/8/1994

   .ية المذكور أعاله يأتي لتفعيل تنفيذ الهدف الثالث لالتفاق، كماالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

   في التجمعات الفلسطينية في لبنان ظروف معيشية قاسية ونقص في الخدمات االساسية •
تعاون مع كشفت دراسة لتقويم الحاجات في التجمعات الفلسطينية المضيفة في لبنان التي اطلقها برنامج االمم المتحدة االنمائي، بال

 تجمعاً فلسطينياً، أن تلك التجمعات تعاني من ظروف معيشية قاسية، 42برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شملت 
بيئية وغيرها من الخدمات التي الخدمات الصرف صحي، والكهرباء والماء وبينها الومن نقص كبير في الخدمات األساسية من 

  .العيش الكريمتضمن الحد األدنى من 
وقد طرحت الدارسة التي عرضت، في السرايا الحكومية، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق، حسن 

ضرورة ترميم بعض الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن لتفادي تعرض سكانها لخطر ) 1: منيمنة، سلسلة توصيات ابرزها
العمل على مد وتأهيل شبكات المياه لتأمين ماء شرب ) 2صنوعة من الزنك بمادة أكثر سالمة، االنهيار واستبدال الجدران الم

تأمين الكهرباء من خالل ) 4مد شبكة للصرف الصحي كي ال تتشابك مع مياه الشرب وبشكل ال يؤذي أو يلوث البيئة، ) 3نظيفة، 
) 6، "التعليق"لك الشبكة لتشمل الوحدات السكنية كافة لتفادي توسيع حجم ت) 5شبكة وإمدادات سليمة يتم صيانتها بشكل منتظم، 

وتطرقت الدراسة ايضاً إلى قطاعات أخرى كالصحة واالستشفاء والتعليم .  داخل تلك التجمعاتتحسين شبكة الطرقاتواخيراً 
  .ن مع البلديات المجاورةتأمين فرص العمل حيث سيتم تنفيذ تلك المشاريع بالتعاولمخصصة للشباب والشابات والمشاريع الو

تحسين الظروف " مشروع  عملاخيراً، تجدر االشارة الى ان الدراسة، الممولة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، هي ثمرة
 البشرية، الذي ينفّذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات" الحياتية في التجمعات الفلسطينية في لبنان

ة / ألف الجئ30والذي يهدف إلى اإلضاءة على الواقع الصعب الذي تعيشه التجمعات الفلسطينية خصوصاً بعد لجوء نحو 
  .  المستمرةة إليها نتيجة لالزمة السورية/ة وسوري/فلسطيني

  

  واتحاد المقعدين اللبنانيين" Touch"بروتوكول تعاون للدمج في العمل بين  •
 الدمج االقتصادي  جهود االتحاد المستمرة لتحقيق في إطار"اتحاد المقعدين اللبنانيين"تعاون مع لل الًو، بروتوكtouchوقعت شركة 

فادة لال وtouch لشركة "لمسؤولية االجتماعيةا" شعار المبادرة تحت تلك جاءت.  الخاصةحتياجاتواالجتماعي لألشخاص ذوي اال
توفير الدعم التقني ، كما تهدف الى  في سوق العملذوي االحتياجات الخاصة االتحاد في مجال دمج االشخاص من خبرات

  .واالستشاري للشركة والعمل المشترك العتماد معايير الدمج والتنوع وترجمتها ضمن أنظمتها وخدماتها
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  ومحليةمساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية  •
وذلك استجابة لتداعيات النزوح . ل. مليار ل3.3:  مفوضية االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لوزارة الشؤون االجتماعية-

  السوري الى لبنان
وذلك ضمن اطار دعم الدول العربية التي . ل.مليار ل:  مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لوزارة الشؤون االجتماعية-

  ف النازحين السوريين على اراضيهاتستضي
سيارة اسعاف لمركز فرق :  للصليب االحمر اللبنانيBal Internationaldes Debutantes لجنة االحتفال الدولي للمبتدئات -

  االسعاف والطوارئ في الدامور
  

  مساعدتان اميركيتان لجمعيتين اهليتين •
  "تمكين المرأة في عكار"دعم مشروع :  الوكالة االميركية للتنمية لشبكة عكار للتنمية-
  دعم تنظيم دورة على تربية النحل :  الوكالة االميركية الدولية للجمعية التعاونية الزراعية للتنمية الريفية في كفرشوبا-
  

  مساعدة من الوليد بن طالل لبلدة بقاعية •
  لري االراضي الزراعية رسانية استحدثتحفر بئر ارتوازية وتجهيزها وشبكها بخزانات خ: بلدة مرجحين قضاء الهرمل -

  
�%�ت دو��� �

�ا(�) '�وض وه��ت   

  

  تعزيز االستقرار •
الموقعة بين الجمهورية " دعم قطاع االمن في لبنان من اجل تعزيز االستقرار واللحمة الوطنية"ابرمت اتفاقية تمويل مشروع 

ممثالً بالمفوضية االوروبية، وقبلت الهبة المقدمة من االتحاد االوروبي اللبنانية ممثلة بمجلس االنماء واالعمار واالتحاد االوروبي 
  . ماليين يورو8لتمويل المشروع، والبالغة قيمتها 

  
 ��  2014  -ب+%� "�) و*

 

  أد /1407 علم وخبر رقم -"Papillon Blancالفراشة البيضاء، " جمعية باسم -1
  قضاء عاليه-41 العقار رقم -بسوس: مركزها

  : اأهدافه
تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي االحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم  .1

  .وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل، وكل ما يعزز أهداف الجمعية
  ة اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعي

 ليليان فريد دميان - تهام يوسف رزق- تراز البير كامل-جورج وليم كامل. األب د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دميان
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   ب الدكتور جورج وليم كامل اال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1410 علم وخبر رقم -"صرخة وطن" جمعية باسم -2
   قضاء الشوف- الطابق االول- ملك جهاد ذبيان- سنتر البعيني-1020 العقار رقم - الطريق العام-بقعاتا: مركزها
  : أهدافها
  واإلستشارات على كافة انواعهالدعم والدفاع عن حقوق الشعب اللبناني من خالل تقديم المساعداتا .1

وتكريس وتعميق الفهم ...) لمرأة، الشباب العامل والمهاجرحقوق الطفل، ا(نشر الوعي وثقافة حقوق االنسان وال سيما  .2
الديمقراطي وتوعية المجتمع وال سيما الفئات الشعبية لحقوقها االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والمواطنة 

 اإلنسان بما تضمنته من وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية وال سيما الشرعة الدولية لحقوق
 مواثيق وإعالنات وعهود وبروتوكوالت

 اإلهتمام بالشأن البيئي والصحي واالجتماعي والتعليمي .3

 اإلهتمام بالمشاريع االنمائية .4

 إعداد وتنفيذ الدراسات والتقارير الخاصة بما تقدم .5

  ل التعميم ما عدا السياسية منهاستعمال كافة وسائت وورش العمل على كافة انواعها واإقامة الندوات والمؤتمرا .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 االب عبدو جرجس -  غيداء حيدر محفوظ-منى ريس علوه. د -جهاد فاضل ذبيان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رامي سعيد ضاهر-  حسين رؤوف محمود-  سمير جبرايل نخله-طلعت عزات طليع.  د-  سماح خالد يوسف-رعد

  رامي سعيد ضاهر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1453 علم وخبر رقم -"جمعية الخيول للحفاظ على الثقافة والبيئة والتراث" جمعية باسم -3
   الطابق الثاني- ملك طارق جابر- بناية ندى الربيع-ليه العقاريةمنطقة عا/247العقار رقم  - نزلة البيسين- عاليه:مركزها
  : أهدافها
 ارساء الوعي االجتماعي والحفاظ على البيئة والتراث والفلكلور اللبناني .1

تنظيم ندوات وحلقات دراسية ونشاطات ومؤتمرات علمية ودورات تعليمية وتثقيفية وانشاء اكاديمية تطوعية للتدريب  .2
 ليدوية وعلى الفلكلور اللبناني والدبكة والسيف والترسعلى االشغال ا

 المساهمة في مشاريع انمائية واجتماعية تهدف الى الحفاظ على البيئة والتراث .3

 تنظيم حمالت تشجير في الجرود القاحلة وحمالت نظافة على البحر وحول مصادر المياه في جميع المناطق اللبنانية .4

 تنظيم حمالت توعية بيئية .5

يق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة ووسائل االعالم سعياً لتحقيق هذه التنس .6
  االهداف

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

وسام  -  طالل حاتم الفارس- اياد حسان مطر-خالد رجا مطر -عادل مهاب صبح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 غسان طالل - سلمى وليد صبح- باسل يوسف صبح- فريد مهاب صبح- هيثم وليد صبح- منيا عادل مداح-كمال مالعب

   سرحان مهاب صبح- سليم مهاب صبح-صبح
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  عادل مهاب صبح السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -" P.A.T(Temporary Art Platform(نية مؤقتة، منصة ف" جمعية باسم -4
  أد /1458
 -بي خليل ملك انطون اديب ا-  الطابق الخامس-  بناية ابي خليل-722 العقار رقم - شارع الضاوي- فرن الشباك: مركزها

  قضاء بعبدا
  : أهدافها

ى الى تنظيم نشاطات فنية وثقافية واجتماعية لها عالقة بالحيز غاية األساسية هو انشاء جمعية ثقافية، اجتماعية وفنية مستقلة تسعال
  .العام

 :لبلوغ هذه الغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصر

 المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وورشات عمل .1

 المساهمة في القيام بأبحاث فنية وقانونية بموضوع المساحات العامة .2

لبلوغ هذه األهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في تنظيم و .3
اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية وتوثيق 

 والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية
منفردة أو باالشتراك أو التعاون أو المساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات 
أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع 

  مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكوراألعمال المتصلة بصورة 
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   مصطفى سهال يموت-جورج جوزيف نعمان  هيرام-أماندا انطون ابي خليل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  أماندا انطون ابي خليلنسة  اآل:لحكومةممثل الجمعية تجاه ا

  

  أد /1484 علم وخبر رقم -"ميزة" جمعية باسم -5
   الطابق األرضي- ملك دمشقية- شارع محمد الحوت-بيروت: مركزها
  : أهدافها
توعية أفراد المجتمع واألهل على وجه الخصوص وتوجيههم نحو كيفية التعاطي مع صعوبات التعلم واضطرابات  .1

 السلوك

 اكتشاف الصعوبات التعليمية عند التالميذ في وقت مبكر عدة الهيئات التعليمية في المدارس على مسا .2

 يعانون  من صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكيةن توجيه الكوادر التعليمية نحو طرائق التواصل مع األوالد الذي .3

هم على تخطي مشكالتهم أو التخفيف من التدخل لتشخيص هذه الحاالت ووضع برامج تهيء هؤالء األوالد وتساعد .4
 حدتها

 إنشاء وإدارة مدارس منهجية وغير منهجية ومعاهد يتابع األوالد فيها تحصيلهم العلمي االكاديمي والمهني .5

 العمل على تطوير مشاريع تربوية وأكاديمية والتنسيق مع الوزارات المختصة .6

 ى أنفسهم كي ال يكونوا عبئاً على مجتمعاتهميجاد فرص عمل لهم تخولهم اإلعتماد علإالمساعدة على  .7
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  ابحاث نفسية وتربوية تساهم في تحسين أوضاع األوالد التعليميةتشجيع اصحاب اإلختصاص على إجراء .8

 دعم استصدار وتنفيذ القوانين التي تلغي الفروقات ضد هؤالء األوالد .9

  األوالد ال سيما ذوي صعوبات التعلمتأمين معالجين واخصائيين ومعلمين مؤهلين لتعليم وتدريب وتدريس  .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المعروف ( اشرف حمدي- سناء خضر وزه- جيهان عباس طباره-سمر بكر دبوس. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سالم) سم حمدي أحمد عارفاالمعروفة ب( زهية حمدي - سالم) بإسم حمدي أحمد عارف

  سالم) المعروفة بإسم حمدي أحمد عارف(زهية حمدي نسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1492 علم وخبر رقم -"مهرجانات المتين" جمعية باسم -6
   قضاء المتن- ملك جوزف يوسف سالمه-المتين: مركزها
  : أهدافها

 قامة مهرجانات وحفالت سياحية وفنية ونشاطات ثقافية وإجتماعيةإ في تنظيم والمساهمة .1

سمية العامة والمؤسسات والهيئات المحلية وباقي الجمعيات المحلية رالمساهمة في التنسيق والتعاون مع اإلدارات ال .2
 قة ودون مقابللتحقيق أهدافها، تعليم كل أنواع الفنون من موسيقى ورقص ورسم وغيره لكل ابناء المنط

  .الجمعية ال تتعاطى بصورة مطلقة بالشؤون والنشاطات السياسية
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 جورج -صعب سعاده موران انطوان - راشال جوزاف موسى-جوزف يوسف سالمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نعمت بديع ناكوزي-نعمة اهللا ناكوزي

  جوزف يوسف سالمه  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Youth Energy for developmentالطاقات الشبابية للتنمية، " جمعية باسم -7
  أد /1496
   قضاء جبيل- أبي رميا ملك النائب سيمون-9 القسم رقم -118 العقار رقم -قرطبون: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على األهداف التالية
 إطالق وتطوير برامج ثقافية وتربوية وتحسين جودة األداء التربوي .1

 تنفيذ برامج تنموية في مجاالت التربية والتعليم والثقافة ال سيما بين الفئات الشبابية .2

 نشر ثقافة الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسان .3

  لقيام بجميع النشاطات واألعمال التي تتعلق بموضوعهاا .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -ا اميل مرشد ابي رمي- هاني جورج عماد- نادين جورج عماد-البر فريد أبي رميا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هال سليم مرعب

  هاني جورج عماد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم -"JEAN ABOU JAOUDE FOUNDATIONمؤسسة جان أبو جوده، " جمعية باسم -8
  أد /1497وخبر رقم 

   قضاء المتن-  الطابق الثالث-624 العقار رقم -  شارع قصر العدل-الجديدة: مركزها
  : أهدافها

افة في مختلف الميادين خصوصاً تلك المتعلقة بتاريخ لبنان المعاصر والحقبات التي سبقت تلك العمل على نشر الثق .1
 المرحلة

 بمفاهيمه وعاداته وقيمه للمحافظة على المجتمع اللبناني حمالت توعية .2

اطى ية وغير الرسمية التي تتعالتواصل مع المجتمع المدني ومع االبلديات والوزارات ومع مختلف الهيئات الرسم .3
 ن الثقافي واإلجتماعي ال سيما المتعلق منه بعنصر الشبابالشأ

 العمل بجميع الوسائل المتاحة قانوناً للمحافظة على الشباب اللبناني والوقوف على طموحاته .4

  ة المعوزينل ذات الطابع الخيري ومساعدتفعيل األعما .5
 مرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ال

 صوفي - سعاد وديع مسعد حداد- ايفون عبداهللا بو جوده- جان يوسف ابو جوده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كارولين خليل جلوان-  خليل يوسف جلوان- كرستين خليل جلوان

  ة صوفي كرستين خليل جلوانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1498 علم وخبر رقم -"جمعية مشجعي الثقافة" جمعية باسم -9
   قضاء عاليه-  ملك زهير احمد ضو- شارع العين-بتاتر: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في تطوير مجتمع فني وثقافي .1

 المساهمة في نشر الفن والثقافة ومساعدة الفنانين والمثقفين .2

 عية وفنية وثقافية وتكريم العاملين فيهاالمساهمة في القيام بأعمال بيئية وإجتما .3

 المساهمة في التواصل بين الفنانين والمثقفين وجمهورهم .4

  المساهمة في إنشاء مركز بيئي فني ثقافي يؤمن لهم تحقيق نشاطهم .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   لينا سالم طربيه- اجود فخري المصري-محمد احمد مختار العاصي: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم
  محمد احمد مختار العاصي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1499 علم وخبر رقم -"مركز حوال للرعاية االجتماعية" جمعية باسم -10
   قضاء مرجعيون- ملك زباد علي غنوي وسلمان عبداهللا مصطفى-يري قرب بركة الط- منطقة الوسيطة-حوال: مركزها
  : أهدافها

 تعمل الجمعية في حوال على رعاية المسنين في بيوتهم وفي مركز الجمعية .1

االهتمام باالطفال واقامة حضانة لهم وتنظيم االنشطة الترفيهية والتثقيفية الهادفة لهم ضمن برامج اسبوعية وشهرية  .2
 مدروسة
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 ستوصف مجاني في مركز الجمعيةاقامة م .3

 جهم في سوق العملالتدريب المهني المعجل للشباب لدمالقيام ب .4

 اقامة مكتبة عامة وقاعة انترنت للعموم .5

 تنظيم دورات دعم لطالب المدارس وتكريم الناجحين منهم .6

  االهتمام الصحي بالمرأة الحامل والحديثة الوالدة عبر برامج صحية وتوعوية مدروسة .7
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن

 فؤاد نجم الدين - كوثر حسن ياسين- زياد علي غنوي- فيروز رضى مصطفى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مد ذياب حسين محمد اح- مي جمال حجازي- علي حسين رزق- حسيب حسن حسين-فاعور

  زياد علي غنوي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1506 علم وخبر رقم -"لجنة مسيرة العودة الى فلسطين" جمعية باسم -11
   قضاء بعبدا- ملك موسى يوسف الخطيب-برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها
 رير والعدالةالمساهمة في الدعم الثقافي والفكري واالجتماعي ودعم قيم العودة والتح .1

يم عن طريق المساهمة في انشاء المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعل .2
عاهد االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الم

 بما في ذلك المعاهد الفنية والتريضية والصحية ومراكز التدريباالبتدائية والمتوسطة والثانوية 

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

 مة في انشاء مكتبة عامة محو أمية، كمبيوتر، والمساه تمريض،خياطة، حياكة،: المساهمة في إقامة دورات تعليم .4

  اء مستوصف مجاني خيريالمساهمة في اقامة وانش .5
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حيدر حسن .  د- طارق عمر فاعور- ناصر احمد سعد- عبد الملك محمد سكريه.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد محمود بكري- سامر حامد االشقر-دقماق

  عبد الملك محمد سكريه كتورد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 scowand Windows)Social Center  المركز االجتماعي لأليتام واألرامل،" جمعية باسم -12

for Orphans("- أد /1507 علم وخبر رقم  
   الطابق االول-  بناية يوسف فرنجية-1407 العقار - شارع االنطونية- حي المعاصر- زغرتا: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في مساعدة االيتام على مختلف الصعد وتأمين المتابعة النفسية والرعاية الصحية لهم وتمكينهم من تحصيل  .1

 مية واالنشطة الترفيهيةالعلم وتحقيق طموحاتهم ويتم ذلك عن طريق تقديم الخدمة االجتماعية، النفسية، التعلي
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 واالجتماعية لألرامل وتمكينهن اقتصادياً من خالل دورات تدريبية مهنية المساهمة في تأمين المتابعة النفسية .2
وتحضيرهن ودعم مسار اندماجهن المهني ويتم ذلك عن طريق المتابعة النفسية، االستشارات القانونية التثقيف التربوي 

  ي والتشبيك مع المؤسسات والجهات االخرى لتأمين خدمات اخرى وفقاً لفردية الحالةاالجتماعي، التدريب المهن
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نجوى جورج - طونينا سمير فرنجيه- مريم سمير فرنجيه-مريانا جميل يعقوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   تراز حنا انطون-سركيس

  طونينا سمير فرنجيه ةسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1508 علم وخبر رقم -"Chance for Lifeفرصة للحياة، " جمعية باسم -13
  ة جبران الوطنية ملك لجن-  شارع جبران خليل جبران-بشري: مركزها
  : أهدافها
 الوقاية من المخدرات .1

 الوقاية من اإلنحرافات اإلجتماعية .2

 التوعية على التربية الحديثة .3

 إقامة دورات توعية في المدارس .4

 إقامة دورات توعية لألهل .5

  إقامة نشاطات إجتماعية ضمن إطار أهداف الجمعية .6
 ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا

 منى جان - حنا رفيق لحود رحمه- سمير ديب كيروز-األب خليل ميشال رحمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ديامون انطونيوس طربيه رحمه- فادي سليم الشدياق- غازي اميل جعجع-اسطفان

  ب خليل ميشال رحمهاأل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"المركز االعالمي للتنمية البشرية ودراسات الشرق األوسط" جمعية باسم -14
  أد /1510
   ملك روعه محمد الجمل- بناية الجمل-10 القسم -886 العقار رقم -14 بساتين الميناء رقم - الميناء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

  :حكومية، وال تنتمي الى أية جهة أو تنظيم تهدف الىهي هيئة علمية مستقلة، غير 
 المشابهة لعملها، وايجاد تعاون مثمر من المساهمة باالنفتاح على المراكز والمؤسسات ذات الطبيعة االنسانية والبحثية .1

 اجل إغناء العمل البحثي وإثراؤه

وجهات الفكرية واالنسانية والسياسية في تالمساهمة بالتعامل بروحية منفتحة ومتفهمة لكافة االفكار واالراء وال .2
 المجتمع الدولي

لتحري الدقة في جمع  والقضايا، والسعي لمنهجية العلمية والموضوعية في طرح الموضوعاتاالمساهمة بااللتزام ب .3
 المعلومات وتحليلها وتوثيقها واالستفادة منها
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وااليديولوجي والسياسي، والسعي الستشراف آفاق المساهمة بالدراسات والبحوث ذات الطابع االنساني واالجتماعي  .4
 المستقبل برؤى علمية ومنهجية

المساهمة في إيجاد قاعدة معلومات كبيرة وشاملة وتصنيفها وفق األساليب العلمية ووضعها في تصرف الباحثين  .5
 وطلبة العلم

 ألبحاث العلميةالمساهمة باالستعانة بالخبراء والمتخصصين وذوي الخبرات في اصدار الدراسات وا .6

المساهمة في اقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للمهتمين باالختصاصات الهامة في المجتمع، وتقديم االستشارات  .7
 الالزمة فضالً عن إقامة الندوات والمؤتمرات

 راتها في مختلف المجاالتفي تطوير الموارد البشرية ودعم خبالمساهمة  .8

ودعم الجهود إليجاد وعي اجتماعي ) بحوث للرأي العام في أية قضايا هامة(لمجتمع، المساهمة بتقديم برامج لخدمة ا .9
 وانساني في أفراد المجتمعات المحلية والعربية

  بهاالمساهمة باصدار تقارير دورية حول أية قضية هامة من أجل لفت االنتباه اليها واالهتمام .10

 لف جوانبهالمساهمة باصدار مجلة شهرية تهتم بالشأن العام بمخت .11

 المساهمة بتشجيع حركة البحث والتأليف في المجاالت المعاصرة وذات الفائدة المباشرة لخدمة المجتمع والدولة .12

 المساهمة بإعداد حمالت توعية إعالمية بكل قضية هامة في المجتمع بعد دراستها واقتراح سبل مواجهتها .13

 مة للتباحث معهم في المجاالت العامةالمساهمة بترتيب لقاءات مع المسؤولين في القضايا العا .14

  المساهمة بإقامة دور خاصة بالتنمية البشرية وإعداد العناصر البشرية المؤهلة .15
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وسيم - سيرين اسامه كباره- علي عبد الرحمن عواض-د ظافر كبارهاسامه محم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نزيه ديب االحدب-  سوسن حسن عصفور- غاده وليد صبيح-محمد فؤاد االدهمي

   اسامه محمد ظافر كبارهكتورد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1511 علم وخبر رقم -"جمعية فيالدلفيا الخيرية" جمعية باسم -15
   قضاء المتن- الطابق األول السفلي- ملك حنا الياس كرم-792 العقار رقم -  شارع المتن السريع-قنابة برمانة: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في مساعدة األوالد والناشئة الذين يتعرضون للعنف واإلغتصاب والتحرش الجنسي وعمالة األطفال .1

  قافية واإلجتماعية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات األخرىالمساهمة في تأمين المساعدة القانونية والروحية والث .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -براني ثوريا كمال ط- جوسلين ميشال عبود- حنا الياس كرم-اندره موريس حنوش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شوقي يوسف سليم بولس

   اندره موريس حنوشالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1521 علم وخبر رقم -"الجمعية اإلنمائية لبلدة نحلة" جمعية باسم -61
   قضاء بعلبك- ملك محمد حسين يحفوفي- نحلة: مركزها
  : أهدافها



 16 

   إنمائية-  ثقافية- صحية-إجتماعية
يق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام بكافة تهدف الجمعية الى توث

  :شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية وال سيما
همة في إقامة المعارض الفنية والنشاطات المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمسا .1

 الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي

المساهمة في مكافحة األمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة  .2
 األجل لتحقيق األهداف

ل خطورة عمل االطفال وتدريب األطفال على مهن بديلة من أجل إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حو .3
 إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .4

الكلفة تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة وال سيما لألمراض المزمنة أو ذات  .5
 المرتفعة وتنظيم حمالت توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم

المساهمة في االهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خالل تحديث وشق وتعبيد الطرقات  .6
 الزراعية ودراسة الطرق اآليلة الى اإلستفادة من مختلف المشاريع

ز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً العمل على تعزي .7
  وخارجياً

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

 محمد - محمد احمد قيس-مد علي ابراهيم يحفوفيمح.  د-محمد رياض حمود. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يوسف محمد فارس- عبداهللا مخيبر دندش-  ياسر عبد الحي يزبك-حسين يحفوفي

  محمد حسين يحفوفي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"Lebanese Alternative Learningالجمعية اللبنانية للتعليم البديل، " جمعية باسم -17
  أد /1523 وخبر رقم

   الطابق الثاني- بناية هوغو-12 القسم رقم -43العقار رقم ― منطقة الصيفي العقارية- شارع مونو-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن هدف الجمعية هو بوجه عام
 المساهمة في تأمين العلم للجميع .1

 المساهمة في تجنب التسرب الدراسي .2

رنت لمتابعة الدراسة مهما كانت الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية المساهمة في توفير حلول إلكترونية عبر االنت .3
 والصحية واألمنية

 المساهمة في جمع أفضل األكاديميين وأفضل اخصائيي المعلوماتية إلبتكار األدوات المناسبة .4

شرات ومطبوعات وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها العمل على إصدار ن
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 أعاله
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 بحثية لتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكزتقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو باإلشتراك أو اولها أن 
وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضع مماثل أو متكامل في 

  لبنان وخارجه
 افقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مو

 ناجي رياضى -ي روز ماري اميل رج- جوزيف زكريا حايك-نيال فوزي زريق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اياد راتب كريم- فادي بسام الشمعه-غره

  ة نيال فوزي زريقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1526 علم وخبر رقم -"سيا في لبناننادي متخريجي معاهد وجامعات بيالرو" جمعية باسم -18
   ملك السيد مروان الزهيري-1619 رقم العقار - شارع بغداد- وطى المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 جمع شمل الخريجين واالهتمام بشؤونهم عبر السعي لرفع مستواهم االجتماعي والعلمي .1

  يةإقامة الندوات واللقاءات العلمية والثقافية واالجتماع .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمود علي - عبد الرزاق محمد عيتاني- طارق توفيق عسيران- اججمال محمد الح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -  تمارا نيقوالي نيقوالي فرشوك-ينه فيكتور الزهيري مولوده شامكو ايل-  نسيب نجيب الشعار- مروان فايز الزهيري-بيرم

   بسام يوسف البعيني- ماجد خضر ترو-حافظ محمود أبي محمود

  مروان فايز الزهيري  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1535 علم وخبر رقم -"Blooming Earthجمعية األرض المزهرة، " جمعية باسم -19
   الطابق الثاني- ملك رانيا انطوان زيدان-8 القسم رقم -4787 العقار رقم - شارع بدارو-وتبير: مركزها
  .رث هي جمعية مستقلة، غير حكومية، بيئية وإجتماعية، ال تتوخى الربحبلومينغ أو: أهدافها

  :آتيتعنى الجمعية بكافة النشاطات الهادفة الى التوعية البيئية واالجتماعية، وبحيث يتمثل دورها ك
 خصيصاً للمدارس في المساهمة في التوعية والتربية اإلجتماعية والبيئية من خالل نشاطات وبرامج ومواد منظمة .1

مختلف المناطق اللبنانية سواء الرسمية منها أو الخاصة، وذلك بعلم من الوزارات المختصة، وأهمها وزارتي 
 البيئة والتربية

ي بيئية وإجتماعية، محلية وأجنبية، لمواكبة الحلول والبرامج الجديدة التالمساهمة والتعاون مع منظمات وجمعيات  .2
 عيةيمكن تطبيقها من خالل نشاط الجم

 المساهمة في حماية الثروات الطبيعية في لبنان والعالم .3

 بناء عالقة تشارك وتعاون مع الجمعيات االخرى، المحلية واألجنبية .4

 ريع الجمعية المحلية والعالميةتنظيم نشاطات دعائية للمساهمة في دعم مشا .5

  .لذلك على الجمعية أن تكون منفتحة على تنظيم نشاطات موجهة للعامة
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 ديمه عارف - جوزيف سعيد ابو شقرا-طوان بطيش شارل ان- رانيا انطوان زيدان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جورج سليم لبكي.  د- الرا رفيق الخوري-الطرابلسي البركه

  رانيا انطوان زيدانمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Human Recycling Environmental Economic ,  CAPITAL–CHREEK" جمعية باسم -20

Kit"- أد /1537 علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- ملم هيالنه انطوان حموي- F بلوك-8 القسم -177 العقار رقم - المشروع الماروني-عين سعادة: زهامرك

  : أهدافها
يجاد عمل، كالمساجين إالمساهمة في التنمية البشرية المستدامة، من خالل تأهيل أفراد في المجتمع يصعب عليهم  .1

 السابقين وذوي اإلحتياجات الخاصة وغيرهم

وهي عبارة عن استخدام المهمالت والنفايات، ، upcyclingمن خالل عملية : اهمة في التنمية البيئية المتجددةالمس .2
 التي يمكن وال يمكن إعادة تدويرها، لتصميم وإنتاج أعمال حرفية وفنية بطريقة إبداعية وخالقة

لبشرية، ومساعدة البلديات المحلية على تأمين فرص عمل بما يخدم هدف التنمية ا: المساهمة في التنمية اإلقتصادية .3
إنماء األماكن والحدائق والمرافق العامة، بما يساعد في تخفيف العبء المالي عن السلطة الرسمية، ولو بجزء 

 بسيط

للمناظر الطبيعة داخل المدن، في محاولة إلعادة إدخال العنصر البيئي الطبيعي : المساهمة في التنمية الجمالية .4
 ى التصميم الداخلي للمنازل، وإمكانية إستخدامه في الهندسة المعمارية الحديثة الداعمة للبيئةال" األخضر"

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

   هيالنه انطوان حموي- س الغفري فرجيني اليا-روبير وليد الجميل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   روبير وليد الجميلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1539 علم وخبر رقم -"عكار لإلنماء المستدام" جمعية باسم -21
   قضاء عكار- ملك خالد حسن ضاهر-نى ثانوية اإلنطالقة مب- الطريق العام- الوسطة- كفرتون: مركزها
  : أهدافها

 نشاء نوادي ثقافيةالمساهمة في إ .1

 تقديم منح مدرسية وتعليمية ألبناء العائالت الفقيرة .2

 مساعدة المحتاجين الفقراء في شتى الميادين .3

 رعاية الحركات الشبابية غير الحزبية .4

 دعم الشماريع االنمائية عل صعيد عكار .5

  نشاطات ومشاريع تهدف لحماية البيئة .6
 قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل

   مونه محمد االدرع- ربيع حسن بو حمد- حسن محمد االدرع-خالد حسن ضاهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ربيع حسن بو حمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1588 علم وخبر رقم -"اإلجتماعيةجمعية الحاج موسى عباس الخيرية " جمعية باسم -22
   ملك محمد وحسن موسى موسى-  الساحة القديمة-بنت جبيل: مركزها
  : أهدافها

 إقامة دورات تربوية وثقافية مجانية وفكرية .1

  إقامة الشعائر الدينية ضمن القوانين المرعية اإلجراء .2
 رعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة الم

 - رفيق عبد المنعم حرب- سليم احمد بزي- حسن موسى موسى-نزيه نمر سعد سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 سمير محمود - محمد موسى موسى-  عماد حميد جمعه- جمال محمد علي شرارة- يحيا عبد االمير شامي-نعمه يوسف بزي

   انور خليل بيضون-بد علي حمودي جمعه فواد ع-سعد

  سليم احمد بزي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1590 علم وخبر رقم -"حزب الحرية والكرامة"باسم سياسية  جمعية -23
   قضاء عاليه- ملك وهاب شعبان-الرملية: مركزها
  :أهدافها

   :ية في المجتمع اللبناني لإليمان بالعقيدة واألهداف التاليةهو حزب  ديمقراطي إجتماعي يعمل على تجميع الطاقات البشر
 اللبنانيون أمة واحدة قائمة منذ القدم .1

 المحافظة على لبنان سيداً حراً مستقالً بحدوده المعروفة بالدستور والمعترف بها دولياً .2

 لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ حكم الشعب لخير الشعب .3

ه وشخصيته جاورة بما ال يمس استقالله وسيادتاً وثيقاً مع الدول الديمقراطية ومع الدول الميتعاون لبنان تعاون .4
 المميزة

 المساهمة في توطيد السلم العالمي على اساس ميثاق منظمة االمم المتحدة .5

 بنان األم وإقرار جنسيتهم اللبنانية وتجييش طاقاتهم في سبيل ل بالوطنزيز شأن المغتربين وتوثيق روابطهتع .6

 صيانة حرية اللبنانيين وأخصها حرية المعتقد والرأي والقول والعمل واإلجتماع واإلعتراف بالتعددية الحضارية .7

 تأمين استقالل القضاء .8

 احترام مبدأ التعليم الحر وجعل التعليم اإلبتدائي مجانياً وإلزامياً .9

 تطبيق مبدأ العدالة اإلجتماعية بأوسع معانيها .10

 اللبناني وتأمينه ضد المرض واإلصابات والعجز والشيخوخةرفع مستوى المواطن  .11

 شراكها بالحياة العامة وتسليمها المراكز العليا في الدولةإالعناية بشؤون المرأة و .12

  محاربة الطائفية والمذهبية واإلقطاعية والفساد والرشوة واإلثراء غير المشروع .13
 األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين و

هاال .  د-  ضحى بهجت عبد الصمد-مارون أديب بو كرم.  د-بسيم سامي عطاهللا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خليل وهاب شعبان-شاكر اشقر

  خليل وهاب شعبان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1591 علم وخبر رقم -"اأطفالن" جمعية باسم -24
 الطابق الثالث - ملك اسد منصور بركات وابراهيم بطرس بركات- 158 العقار رقم - طريق الشام- فرن الشباك: مركزها
   قضاء بعبدا-شرقي
  : أهدافها

مساعدة االطفال المصابين بالسكري أو أي من األمراض المستعصية وتأمين ما يمكن تأمينه من دعم مالي أو  .1
  لمعالجتهمعيني

 تأمين األدوية ومراكز العالجات لالطفال المصابين بمرض السكري، او االمراض المستعصية .2

 العمل على تأمين جاجات المراكز المتخصصة لمعالجة االطفال المصابين بالمرض سواء نقداً أو عيناً .3

 السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة األطفال ومنع اإلساءة اليهم .4

  ة األطفال عموماًحماي .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   غريتا منير النجار- رامونا ابراهيم يارد-ميرا حنا الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة ميرا حنا الحاجسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1594 علم وخبر رقم -"Cités Unies Libanالمدن المتحدة في لبنان، " جمعية باسم -25
   الطابق الثالث-  ملك مصطفى محمد بكري صقر-4758 العقار رقم -  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

لديات والسلطات المحلية في لبنان  التعاون بين البلديات واتحادات البتطوير العمل البلدي في لبنان وتعزيز: مهمة الجمعية
  .والخارج

  :ان الجمعية تعمل على تحقيق االهداف التالية
تطوير العمل البلدي بشكل عام وتعزيز العالقات بين السلطات المحلية اللبنانية وبينها وبين السلطات الحكومية  .1

 والمؤسسات الدولية

 لبلديات في لبنان والخارجتطوير وتنظيم النشاطات وتفعيل التعاون والشراكة بين ا .2

تمكين البلديات واتحادات البلديات من اإلستفادة من المشاريع والبرامج الوطنية والدولية ومتابعة برامج المانحين  .3
 وإعالم البلديات بها

تمكين البلديات وإتحادات البلديات من المشاركة في المؤتمرات والندوات ودورات التدريب والزيارات الفنية في  .4
 نان والخارجلب

 القيام بالدراسات وإطالق البرامج وتنفيذ كل ما يعزز العمل البلدي في لبنان .5

القيام بأعمال أمانة سر لجنة رؤساء البلديات اللبنانية واللجان األخرى للبلديات وإتحادات البلديات المنتسبة الى  .6
  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

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

  اره احمد سامي محمد سعداهللا منق- مسلم هدى الدكتور فؤاد -بشير جرجي عضيمي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بشير جرجي عضيمي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1595 علم وخبر رقم -"ودعرب بال حد" جمعية باسم -26
   قضاء زحلة- الطابق الثاني-  بناية نويهض- الساحة العامة-شتورة: مركزها
  : أهدافها
  مساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى والعجزة .1
  إنشاء مستوصفات خيرية وتقديم المساعدات الطبية .2
  ن على متابعة تحصيلهم العلمينشر العلم والثقافة، والعمل على مساعدة الطالب المحتاجي .3
  مساعدة ذوي الحاجات الخاصة .4
   المرأة اجتماعياً وثقافياً وحضارياًنتمكي .5
  العمل على التنمية الريفية .6

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

   رشا محمد عرب غياض- هدى محمد عرب غياض- راشد حسن حصيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  راشد حسن حصيد  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1603 علم وخبر رقم -"جمعية دار المختار الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -27
   قضاء عكار- الطريق العام- ملك سليمان مرعي- قرية العماير-وادي خالد: مركزها

  : فهاأهدا
 المساهمة في إيجاد السبل الكفيلة لرفع المستوى الثقافي واإلجتماعي .1

 المساهمة في تقوية العالقات اإلجتماعية وأواصر العالقة بين أبناء المنطقة .2

المساهمة في ترسيخ المبادىء اإلنسانية الراقية بهدف القضاء على حاالت التخلف والجهل من اجل بناء مجتمع  .3
 التقدم والحضارةمتكامل يسعى الى 

المساهمة في بناء مراكز صحية من مستوصفات ومستشفيات ودور لرعاية العجزة واأليتام والمراكز االجتماعية  .4
 من معاهد ومدارس وإقامة الندوات الثقافية إلنماء الوعي الثقافي والفكري

  المساهمة في دعم ورعاية األيتام واألرامل وذوي اإلحتياجات الخاصة .5
 ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب

   هدى سليمان مرعي- سارة محمد مرعي- عيسى حوران العلي-نور سليمان مرعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة نور سليمان مرعيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1639 علم وخبر رقم -"يورز"سم جمعية با -28
   الطابق التاسع- بناية عبيد-  مقابل حديقة الحالب- ابي سمرا-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

  ية التي تخدم المجتمع الطرابلسي بطريقة مستدامةالعمل على القيام بالمشاريع اإلنمائ: إنمائية .1
 اإلشكاليات اإلقتصادية واإلجتماعيةاإلرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعية في ظل : اجتماعية .2

 المحافظة على النظافة بإطارها البيئي والتوعية على أهمية الطاقة البديلة في حياة إقتصادية وبيئية أمثل: بيئية .3
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العمل على تنمية روح التطوع والتعاون لدى المجتمع الطرابلس واعتباره مدخل للتطور المجتمعي في : تطوعية .4
 مواطنة لديهمالبلد وتفعيل حث ال

قتصادية التي تساعد على بناء أرضية خصبة للعمل اء مركز للدراسات اإلجتماعية واإلالعمل على إنش: البحوث .5
  المشترك مع الفئات المهمشة والمتابعة في وضع االقتراحات الالزمة لتطويرها إنتاجياً

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

 - ريان امين المير- عمر خالد مقساسي- نعمه فواز مصري-احمد زهير حلواني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسن امين المير-أماني عبد المجيد امون

  نعمه فواز مصرينسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1641خبر رقم  علم و-"صفحات"جمعية باسم  -29
   قضاء عكار- الطابق االول- منزل عبد الرحمن حسن السوقي- عين الحور- مشمش: مركزها
  : أهدافها

 اإلرتقاء بالبلدة الى مستوى مواكبة التطور .1

 اإلهتمام بشؤون الطفل اليتيم والمرأة وذوي اإلحتياجات الخاصة .2

 اب في عملية اإلصالحالقيام بدورات تدريبية وتأهيلية من أجل تفعيل دور الشب .3

 فتح صفحات تواصل بين الشباب ال سيما المقيم منه والمغترب وبين اعضاء المجتمع كافة .4

 نشر أسلوب الحوار والتواصل اإلجتماعيين .5

  تشبيك األيادي مع الجمعيات والهيئات االجتماعية من أجل تحقيق األهداف .6
 نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل

 مرفت ناصر - محمد احمد طالب-  حسن محمد الصناوي-عبد الرحمن حسن السوقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طالب

  محمد احمد طالب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 3�� 4  �� 2014 -ب +%� �� �) وا�5
  

:  للجمعية المسماة26/5/2011أد، تاريخ /965لبيان العلم والخبر رقم  1457  تعديل رقم-1
  »جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم«

الحائزة على » جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم«غاية الجمعية المسماة اسم وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  26/5/2011أد تاريخ /965بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم الخيرية«: اسمها
  »جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم«: بدالً من
  :غايتها

تأسيس وفتح المدارس المدارس المجانية وغير المجانية للمراحل التالية دور الحضانة والروضات واإلبتدائية  .1
 لثانوية نهارية ومسائية، داخلي وخارجي، لغايات غير ذات الكسبوالمتوسطة وا
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 إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية .2

 وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور االجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي إصدار نشرات .3
 واطنينواألخالقي للم

 إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجالت التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات األخرى .4

 إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق اهداف الجمعية .5

  التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعيةبيع وشراء وتملك العقارات واألبنية واألموال العينية المنقولة وغير المنقولة .6

العمل على تبني الطالب علمياً واجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من  .7
 مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج

 رهمتقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طالب المؤسسة وغي .8

 إنشاء العالقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج .9

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
نهارية ومسائية، تاسيس وفتح المدارس للمراحل التالية دور الحضانة والروضات واإلبتدائية والمتوسطة والثانوية  .1

 داخلي وخارجي

 إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية .2

صدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور اإلجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي إ .3
 واألخالقي للمواطنين

 زيع والنشر للكتب والمجالت التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات األخرىإنشاء دور للطباعة والتو .4

 إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية .5

العمل على تبني الطالب علمياً وإجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة وفي المؤسسات التربوية المختلفة من  .6
  رس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارجمدا

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

:  للجمعية المسماة7/11/1991أد، تاريخ /244 لبيان العلم والخبر رقم 1485 تعديل رقم -2
  »����� ا����ء ا��اه�� 
	� ا���ل«
الحائزة على بيان  »����� ا����ء ا��اه�� 
	� ا���ل«الجمعية المسماة ومركز ذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم أخ

 7/11/1991أد تاريخ /244العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

�� ا�
	��ا��، «: اسمها ���Ibrahim Abdel Al Foundation (IAF) For Sustainable	� إ��اه�� ��� ا���ل ���

Development«  
��ء ا��اه�� ��� ا���ل«: بدالً من��
��� ا�«  

 ملك شركة غناجة العقارية وشركائها -  بناية بيار غناجة-1435 رقم العقار - شارع بشارة الخوري- الباشورة-بيروت: مركزها
   الطابق الثالث-ممثلة برئيسها السيد بيار غناجة

   بيت المرحوم ابراهيم عبد العال-  شارع االستقالل- البسطة-بيروت: بدالً من
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 2221وتعديله برقم  18/9/2008أد، تاريخ /1079لبيان العلم والخبر رقم  1495  تعديل رقم-3
  »الرابطة النسائية الخيرية للساحل«: للجمعية المسماة 1/12/2009تاريخ 

الحائزة على بيان العلم » رابطة النسائية الخيرية للساحلال«لجمعية المسماة  اإسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 1/12/2009 تاريخ 2221وتعديله برقم  18/9/2008أد تاريخ /1079والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »الجمعية النسائية الخيرية لساحل المتن الجنوبي« :هااسم
  »لساحلالرابطة النسائية الخيرية ل« :بدال من

  

:  للجمعية المسماة18/4/2009أد، تاريخ /532 لبيان العلم والخبر رقم 1509  تعديل رقم-4
  »جمعية العناية واالرشاد التربوية الخيرية«

الحائزة » جمعية العناية واالرشاد التربوية الخيرية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة 
 18/4/2009أد تاريخ /532يان العلم والخبر رقم على ب

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »التكتل اإلقتصادي اللبناني«: إسمها
  »جمعية العناية واالرشاد التربوية الخيرية«: بدال من
  :غايتها

  :تهدف الجمعية الى تحقيق االهداف التالية
 الموارد البشرية وتطوير المهارات الفردية وخلق بنك عطاء االرشادات من اجل تحسين المناخ االستثماري وتقويةا .1

 معلومات عن كافة النشاطات واالشخاص واإلبداعات

إقامة دورات تدريبية مهنية لتحسين مهارات القوة العاملة وكفاءاتها، تشجيع البحوث والدراسات االرشادات إليجاد  .2
 حلول لنقاط الضعف في االقتصاد اللبناني

قنياً لتحديث المصانع وحماية ودعم األدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول مساعدة الصناعيين ت .3
 العربية واألجنبية، إبراز األشخاص اصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم

لية لتبادل الخبرات إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على المبادرات والشراكات والمشاركة بمعارض ومؤتمرات دو .4
 واستقطابها للعالم العربي، واالعتماد على المساعدات الخارجية من أجل تحسين مستوى االقتصاد اللبناني

رفع مستوى قطاعات االنتاج في لبنان وتطوير استراتيجية الصناعات لتحسين مستوى تنافسها في السواق الخارجية  .5
 والداخلية

ؤتمرات ومعارض حول المقاربات التسويقية واالقتصادية لدخول اسواق جديدة إقامة دورات تدريبية ودراسات وم .6
متخصصة ووضع الحلول والخطوات التمهيدية من أجل زيادة التنافسية االقتصادية لوضع قواعد لالنتاج وتسهيل 

 اجراءات التصدير وتحديد قنوات توزيع جديدة

 لبيئي والحفاظ على الموارد الطبيعيةالعمل على تطوير الطاقة المستدامة ومكافحة التلوث ا .7

اعتماد مفهوم االقتصاد الحر مع تأكيد دور الدولة في التخطيط لتأمين تنوع االقتصاد ووضع كافة الضوابط المطلوبة  .8
 لمنع االحتكار والربح غير المشروع والعمل على تأمين فرص عمل
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التنمية العلمية واإلجتماعية واإلقتصادية، وإنشاء مراكز تعميم ثقافة تنمية الموارد البشرية، وإقامة مشروعات تساهم ب .9
 للتدريب والتوجيه في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية

بلورة سلسلة من االقتراحات والدراسات واألفكار والحلول والخيارات في مختلف المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية  .10
ي بكل أطيافه وخصوصياته دعد اللبناني والمجتمع اللبناني التوتطور الفردوالتربوية واالنمائية من أجل خدمة نمو 

والسعي لتقديم هذه األفكار والبحوث والدراسات واإلستشارات من العدد األكبر من اللبنانيين بكافة الوسائل المتاحة 
 قانوناً

ني، رفع مستوى التعليم معتمدة في تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات االجتماعية من رعاية صحية وتدريب مه .11
تقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجاناً ونشر التعليم لغايات غير  انشاء المدارس الخاصة والمعاهد وسبيل ذلك
 ذات كسب

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

  :ال منبد
  :تهدف الجمعية الى تحقيق االهداف التالية

رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجاناً  .1
 ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب

 تشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والفنون واالداب .2

 الثقافة بين المواطنيننشر الفكر و .3

 الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وانشاء المستوصفات ومراكز التدريب .4

 تقديم االعانات المالية للمحتاجين .5

 تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات االجتماعية .6

 ين من المرضى مجاناًرعاية المعوقين عقلياً وجسدياً وتقديم المساعدات الالزمة لهم وتقديم االدوية الالزمة للمحتاج .7

 اقامة الحفالت لنشر روح المواطنية وااللفة بين الناس .8

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

 : للجمعية المسماة24/11/2005أد، تاريخ /296لبيان العلم والخبر رقم  1534  تعديل رقم-5
  »جمعية البراعم للعمل الخيري«

الحائزة » جمعية البراعم للعمل الخيري االجتماعي«الجمعية المسماة وغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم 
  24/11/2005أد تاريخ /296على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  » االجتماعيجمعية البراعم للعمل الخيري«: إسمها
  »جمعية البراعم للعمل الخيري«: بدال من
  :غايتها
 مساعدة الفقراء واأليتام وتقديم الخدمات االجتماعية لهم .1
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اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وحضانة متخصصة لالطفال بالرعاية الخاصة والتربية والترفيه، المساهمة  .2
تماعي وإنماء القدرات االنسانية والسعي القامة مراكز التدريب والتأهيل قامة برامج الدعم النفسي واالجإوالعمل على 

 الفني

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

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

خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة تعنى : المساهمة في إقامة دورات تعليم .5
االكاديمية بتثقيف النشء، ورفع المستوى التعليمي غبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد 

والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية االبتدائية والتمريضية والصحية والسعي مع الجهات 
 - قلة التركيز-كثرة الحركة: المختصة لالهتمام باالطفال ذوي الصعوبات التعليمية وإنشاء مركز تدريب مهني وتعليمي

 - القلق- الخوف: ، العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها االطفال رسوب وتسرب مدرسي-بطء تعلم
  صعوبات تعليمية والعمل على انشاء مركز لذوي االحتياجات الخاصة- االكتئاب- الكذب

 التواصل مع الجمعيات االهلية والمنظمات الدولية لما فيها مصلحة الطفل .6

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

 العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الخدمات االجتماعية لهم، وتوزيع الحصص الغذائية عليهم .1

 اية والتربية والترفيهرعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرع .2

 انشاء مكتبة تعنى بتثقيف النشء وتوجيههم توجيهاً صحيحاً .3

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

فيفا «: اة للجمعية المسم7/3/2011أد، تاريخ /433لبيان العلم والخبر رقم  1538  تعديل رقم-6
  »VIVA AKKARعكار، 

الحائزة على بيان العلم والخبر »  VIVA AKKARفيفا عكار، «أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
  7/3/2011أد تاريخ /433رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »VIVAفيفا، «: إسمها
  »VIVA AKKARفيفا عكار، «: بدال من

  

•  67) �� 2014  -ب +%� ���ن ا� �)  وا�5
نادي «: الجمعية المسماةالمعطى بتأسيس  1640سحب بيان العلم والخبر، قرار رقم  -1

  »FERRARI CLUB LEBANONفيراري لبنان، 
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 
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  ،1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
  ،9/10/1962 تاريخ 10830نون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ابناء على مشروع الق
  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله  رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 

 FERRARIنادي فيراري لبنان، « : المعطى بتأسيس الجمعية المسماة11/2/2010 تاريخ 203بناء على بيان العلم والخبر رقم 

CLUB LEBANON «بيروت،: مركزها  
بيان  سحب والمتعلق بطلب 2/6/2014 تاريخ 9300بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

  ة أصوالً،لعامئة ايلجمعية المذكورة الصادر عن الهالعلم والخبر ل
  25/7/2014وز تاريخ /و/اع/6901مة لألمن العام رقم يناء على كتاب المديرية العا

  تراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين،بناء على اق
  يقرر ما يأتي
نادي فيراري لبنان،  « الجمعية المسماة  المعطى بتأسيس11/2/2010 تاريخ 203سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

FERRARI CLUB LEBANON « ب المبين اعالهللسبوحلت.  
  

 2014  -ب4=�7> *;: 
�دي +%�  •
، 30/5/2014 تاريخ 973، تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 5221قرار رقم 

  المتن قضاء -انطلياس: مركزها» Oraunionإتحاد أورا، «المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 
  إن وزير الداخلية والبلديات، 

  ،15/2/2014 تاريخ 11217م بناء على المرسوم رق
  30/5/2014 تاريخ 973بناء على العلم والخبر رقم 

  9/6/2014 تاريخ 810بناء على اإلستدعاء المسجل في المديرية اإلدارية المشتركة برقم 
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين

  يقرر ما يأتي
  المتن قضاء -نطلياسا:  مركزها30/5/2014 تاريخ 973د في بيان العلم رقم يصحح الخطأ المادي الوار: المادة األولى
  : على الشكل التاليالمؤسسونبحيث يصبح 

جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية : " انطوان يوسف الصباح ممثالً عن-"جمعية البورا: "طوني وديع خضرة ممثالً عنطوني األب 
)AULIB( –جمعية نبض الشباب : " جورج طنوس طنوس ممثالً عن)GRO ACT(" -اإلتحاد : " ريمون انطوان الخوري ممثالً عن

  ")أوسيب لبنان(الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان 
  :بدالً من
 -السيد انطوان يوسف الصياح:  انطوان يوسف الصياح ممثالً عن-"جمعية البورا: "طوني وديع خضرة ممثالً عنطوني األب 

اإلتحاد الكاثوليكي :  ريمون انطوان الخوري ممثالً عن-)"GRO ACT(جمعية نبض الشباب :" عنجورج طنوس طنوس ممثالً
  )"أوسيب لبنان(العالمي للصحافة لبنان 
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