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      2014 كانون األول/134العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 االوضاع العامة، النزوح والمشكالت االنسانيةفي 

 ات/ات السوريين/اطالق صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين 

  الحاالت االنسانية و ات الى لبنان /يينات السور /معايير دخول المواطنين تحددالداخلية 

 ؟(! ات اليها/من سوريا مقابل تزايد كبير في حركة اللبنانيين ات/راجع في حركة الوافدينت( 
  

  التنمية الكلية والقطاعيةفي 
  طلق مشروع فرصة العمل األولى للشبيبةتالعمل و دراسة حول فرص العمل في قطاع التجارة 

  م من االتحاد االوروبي وبرنامج االمم المتحدة االنمائيبدع" 4سيدرو "اطالق مشروع 

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 وزارة الزراعة تبحث في آلية تنفيذ خطة تحريج واعادة تحريج لبنان  
 حريريال من سعد مركز اهلي لتوضيب المنتجات الزراعية في عكار بدعم 

  لتطوير المؤّسسات الصغيرة والمتوسطةمذكرة تفاهم بين وزارة االقتصاد وبيريتيك 

  جمعات الصناعات الثقافية واالبداعية بدعم اوروبيممشروع جديد لتطوير 

 االتحاد االوروبي وخطة للتنمية المحلية في البقاع االوسط 
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 27 ن مساعدة غذائية رسمية /ة يتلقون/الف محتاج 
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 41 ن دوالر من الواليات المتحدة لبرنامج تحسين التعليم االساسي مليو 

 ة/ة الفلسطيني/مؤسسة محمود عباس تعلن عن شروط استقبال طلبات منح الطالب 
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية 

  والمياه مساعدات اجنبية ومحلية لوزارة الطاقة  
 ن من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمركز طبي وهيئة اهليةمساعدتا  
 مساعدة من الوليد بن طالل لهيئة اهلية  
 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان  
 محلية لوزارة الداخلية والبلديات ةمساعد 

  
  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم

 رادعم االسر االكثر فق 

 تعليم  
 تنمية زراعية 

  
 2014  تشرين الثانيشھر علم وخبر 

  2014 ثانيتشرين التأسيس جمعيات جديدة 

 2014 الثانيتشرين شهر للعلم والخبر  تعديل 
 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
 

  النزوح والمشكالت االنسانيةاالوضاع العامة، في 
  

 ات/ات السوريين/اطالق صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين 

اننا نتحمل هذا : "ات قائالً /ات السوريين/النازحين المناهض الستمرار تدفقجدد وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، موقفه 
الوجود السوري بات يهدد بنية المجتمع "، مشيرًا الى ان "دتنا ولسنا مسؤولين عما حصلات من دون ارا/الكم الكبير من النازحين

  ". اللبناني والمجتمعات المجاورة، كما يهدد االمن الدولي
دعم صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة "اطالق رئيس الحكومة، تمام سالم، حملة حفل كالم درباس جاء خالل 

دق  هاافاد درباس بان الهدف من حول الحملة،و . نظمته وزارة االقتصاد في السرايا الحكومي الذي، "ات/السوريين ات/للنازحين
اهمية مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للبنان "ناقوس الخطر والتحذير باستمرار امام المجتمع الدولي، مشددًا على 

 هو" ساعدونا لنساعدهم"ر الحملة الى ان شعا ،زير االقتصاد والتجارة، آالن حكيممن جهته، اشار و . "ات/ات السوريين/ولالخوة
اننا نترنح على حافة الهاوية، وقد ينهار النظام، "، منبهًا الى ات/للمساعدة على جمع االموال للمجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين
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االزمة السورية تجاوزت الحدود لتصبح أزمة اقليمية، "يم على ان كما اكد حك". ونحن نبحث في تعزيز قدراتنا للتكيف مع االزمة
ال بد من الوفاء "مضيفًا  ،"والتحديات تتبدل، فلنبين االلتزام الالزم لطرح المجتمعات اللبنانية المضيفة على االجندة الدولية

نتشارك أزمة انسانية ال بد من السيطرة  نحن اآلن ،ارئة، فال وقت اآلن لتضييع الوقتبالتعهدات، وال بد من اتخاذ اجراءات ط
  ."عليها، ونحتاج الى مساعدتكم لنتمكن من مساعدتهم

بعد اجتماع " المستقبل"ات لصحيفة /اوضحت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحيناما لناحية الدعم المالي، فقد 
اقشت الورقة المقدمة من االمم المتحدة لمساعدة لبنان على تحمل اعباء عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سالم، بان اللجنة ن

المرصودة بموجب تلك الورقة ال تقتصر على  الميزانيات، الفتة إلى أّن حولها ملف النزوح، بحيث جرى وضع المالحظات المالئمة
نجيب ميقاتي األخيرة، بل أصبحت تتوزع ات بشكل عشوائي كما كان الوضع إبان حكومة الرئيس /ات السوريين/مساعدة النازحين

ات أو /للشرائح األكثر فقرًا سواًء كانوا سوريين% 67وات، /لخزينة الدولة بوصف لبنان مجتمعًا مضيفًا للنازحين% 33
  .ات/ات أو لبنانيين/فلسطينيين

  
  الحاالت االنسانية و ات الى لبنان /ات السوريين/معايير دخول المواطنين تحددالداخلية 

أّن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أحاط لجنة  ،"المستقبل"ات لصحيفة /شفت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحينك
ات إلى لبنان، وهي تشمل تشديدًا على منع /النازحين علمًا بماهية المعايير الموضوعة في سبيل ضبط حركة دخول السوريين

ات /ات السوريين/، أما في ما يتعلق بحركة دخول المواطنين"الحاالت االنسانية"ت منعًا باتًا إال في ا/ات السوريين/دخول النازحين
ن بدخول األراضي اللبنانية، بحيث /ن لبنان قبل السماح لهم/فتنص المعايير الموضوعة على وجوب توثيق أسباب وغايات زيارتهم

ن حجزًا فندقيًا، بينما سيتم فرض /ن بوثيقة تظهر امتالكهم/لسياحة أن يتقدمواات في زيارة لبنان ل/ات الراغبين/بات على السوريين
ن لبنان بغرض الدراسة أو الطبابة /اللواتي يدخلون/أما الذين ."VIP"ات ضمن الئحة سياحة الـ/ضريبة دخول مالية على المصّنفين
المدارس أو الجامعات اللبنانية، وعلى المرضى إبراز  ن تقديم وثيقة انتساب إلى أي من/ات منهم/أو العمل، فسيكون على الطالب

من . ن في لبنان وٕاسم الطبيب المعالج، وعلى العمال السوريين إبراز ورقة كفالة من رّب العمل/تقرير طبي يبّين ضرورة استشفائهم
ات، وهي تشمل على سبيل المثال /نجهته، فّند وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، الحاالت االنسانية التي تتيح دخول السوريي

ن في لبنان، وكذلك أولئك /ن بصدد االلتحاق بأهلهم/ات ما دون سن السادسة عشرة في حال كانوا/قبول دخول السوريين
ات وذوي الحاالت الصحية /السفر إلى بلد ثالث، فضًال عن إمكانية استقبال المصابين بغرضات لألراضي اللبنانية /العابرين

  . ة التي ال عالج لها في سورياالمستعصي
ات /ان االجراءات المتشددة التي تطبق على السوريين في تقرير ميداني عن ”الدايلي ستار“صحيفة  وفي سياق متصل، كشفت

ن /ن ايامًا عند نقطة المصنع للسماح لهم/ات ينتظرون/الوافدين على الحدود، ال تطبق بشكل نظامي، االمر الذي يجعل النازحين
ن من االجراءات الجديدة التي تفتقد الى /عن استيائهم ن/اعربوا اللواتي/وقد حاورت الصحيفة بعض االشخاص الذين. دخولبال

ن /ات انهم/ات الوافدين/وقد كشف معظم السوريين. الوضوح، خصوصًا شريحة رجال االعمال الذين يعملون بين لبنان وسوريا
 فيما دوالر اميركي الى رجال االمن العام اللبناني لتسهيل عملية الدخول، 500يانًا ن الى دفع مقدار من المال بلغ اح/اضطروا

  .ات/باالجراءات البيروقراطية، وخصوصا بالنسبة للفلسطينييناالكتظاظ  مشكلة من جهتها، عللت مديرية االمن العام
  
 ؟(! ات اليها/من سوريا مقابل تزايد كبير في حركة اللبنانيين ات/راجع في حركة الوافدينت(  

مطار بيروت، (ات الى لبنان عبر بوابات العبور الشرعية /في حركة دخول السوريين اً تراجع تسجيل عن "الديار"كشفت صحيفة 
بالمئة ما بين الشهر االول من العام الحالي والشهر التاسع منه، وذلك بحسب  27 مقدار، ب)معابر الشمال الثالثة ومعبري البقاع
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ة /بين نازح(ة /سورياً  321062سجل في الشهر االول من العام الحالي دخول  وفقًا لتلك المصادر،. االمنية االجهزة مصادر
من  ايلول، لتتراجع مرة اخرى في الشهر حزيران، تموز وآبعادت فارتفعت في  ، ثماخذت تلك الحركة بالتراجع شهرياً  ،)ة/وعامل

ات، فهي ايضًا شهدت تقلبات شهرية، فيما لوحظ تزايد في /ج السورييناما حركة خرو . شخصاً  267514شخصًا الى  420565
ة الى سوريا، /لبناني 221000ات الى سوريا مسجلة ارقامًا غير عادية حيث شهد الشهر التاسع دخول /حركة دخول اللبنانيين

ات /جع حركة دخول السوريينوقد عزت الصحيفة ترا. ن من خالل مطار بيروت والباقي عبر المعابر البرية/اكثر من نصفهم
الهدوء النسبي الذي يشهده و  ،ات/الحكومة اللبنانية للحد من تدفق النازحين اقرتهالتشدد الذي : بشكل ملحوظ الى عدة اسباب ابرزها

مراجعة  ات الى لبنان يمكن/للمزيد من التفاصيل حول معايير دخول السوريين. معظم المناطق السورية القريبة من الحدود مع لبنان
   :الوصلة االلكترونية التالية

http://www.lkdg.org/ar/node/12172  

  

  كلية والقطاعية في التنمية ال
  

  ولى للشبيبةطلق مشروع فرصة العمل األ تالعمل و دراسة حول فرص العمل في قطاع التجارة 

، والتي نفذتها بالتعاون مع "سوق العمل في قطاع التجارة والخدمات المتصلة في لبنان" بعنوان اطلقت جمعية تجار بيروت، دراسة
وقد أشار رئيس جمعية . سجعان القزي ،برعاية وزير العملوذلك في لبنان، " سوسيتيته جنرال"المؤسسة الوطنية لالستخدام وبنك 

إلى أن تلك الدراسة التي جاءت بعد مشاورات متواصلة مع وزير العمل حول الخطوات  في المناسبة، نقوال شماس، ،تجار بيروت
وأوضح شماس أنه سيتم التواصل المباشر مع كل . الجمعية تطلعاتاالنقاذية اقتصاديًا واجتماعيًا، تمّثل المدخل الفعلي والميداني ل

والمستقبلية وهيكليتها البشرية من أجل المقارنة مع ما توفره الجامعات المحلية من الشركات للوقوف عند رؤيتها الحالية 
ات /ات وذوي/اختصاصات، وذلك بهدف مواءمة تلك االحتياجات مع االختصاصات، وايضًا تعريف الشبيبة المتخصصين

  .المواهب على فرص العمل المتوفرة وبالتالي استقطاب الفرص السانحة
، كاشفا أن مجلس الوزراء يتجه الى اقراره في "الفرصة االولى للشباب"مشروع  العالن عن اطالقزي الفرصة لمن جهته، إنتهز ق

مليارات ليرة  10آالف فرصة عمل، سيخصص له ما يقارب الـ  5غضون أسبوعًا، ومشيرًا إلى أن ذلك المشروع، الذي سيوفر نحو 
 خصوصاً  ،التشغيلي الجديد الى دعم عملية انخراط الشبيبة في سوق العمل وعويهدف المشر . وستديره المؤسسة الوطنية لالستخدام

من رواتب الشبيبة % 10ن الى سوق العمل للمرة االولى، بحيث تسدد المؤسسة في السنة االولى نحو /لذين واللواتي يدخلونا
 ة العمل باستمرار توظيف/أن يتعهد صاحب وكذلك ما يترتب عليها الى الضمان االجتماعي والضريبة على القيمة المضافة، مقابل

  .في العمل افرادها
  
  بدعم من االتحاد االوروبي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي" 4سيدرو "اطالق مشروع  

ة المشروع الوطني الرائد لكفاءة الطاقة والطاقة المتجدد" (4سيدرو "اطلق االتحاد االوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع 
الذي  المشروع ذلكيهدف  .الكسليك - جامعة الروح القدسفي  ارتور نظريان، ،بحضور وزير الطاقة والمياهوذلك ) لتعافي لبنان

لى زيادة كفاءة الطاقة في لبنان ا ،شهرا 36والذي يتطلب تنفيذه  ماليين يورو، 3ة تمن االتحاد األوروبي قيم حظي بدعم مالي
بين االتحاد  المبرمة تشمل خطة العملو . تجددة ودعم االنتقال التدريجي إلى اقتصاد يحترم البيئةوتعزيز استخدام الطاقة الم

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في جميع القطاعات، بما في ذلك  فرعية لزيادة تنفيذ خطط 2015 - 2013األوروبي ولبنان لفترة 
 . والطاقة المنخفضة الكربون المشاريع الهادفة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

 وزارة الزراعة تبحث في آلية تنفيذ خطة تحريج واعادة تحريج لبنان  
مليون  40اكرم شهيب، خالل مؤتمر صحافي، عقده يوم امس، بعد ترأسه اجتماع لجنة إدارة مشروع زراعة الـ اعلن وزير الزراعة، 

خطة  لوضعاطالق آلية  :السعي لتحقيق هدفين، التي شكلها مجلس الوزراء برئاسته، عن )ٕاعادة تحريج لبنانتحريج و (شجرة 
اللجنة  عمل الذي يبدأ قريبا، وتفعيل 2015 - 2014تحريج واعادة تحريج لبنان ووضعها حيز التنفيذ مع موسم التحريج المقبل 

وحول الموضوع، كشف . ل اللجنة في مؤتمر وطني بمناسبة عيد الشجرةإلطالق خطة عم تحضيراً  الماضيخالل تشرين الثاني 
في ظل القطع الجائر والتعديات و  ،رغم عمليات التحريج% 11الى % 13عن تراجع الغطاء النباتي للبنان من حوالي شهيب 

الغابة  "مجرمي"رغم احالة عدد كبير من "الى انه  ، الفتاً ات الى النيابة العامة التمييزيةالمستمرة على االحراج واحالة عشرات الملف
  ".الى القضاء اللبناني، تتكرر الجرائم بعد فترة، مؤكدًا ان االجتماع هدفه تنظيم قطاع التحريج والحفاظ على االحراج وتطويرها

  

 حريريال من سعد مركز اهلي لتوضيب المنتجات الزراعية في عكار بدعم 

ية تشغيل مركز توضيب وتبريد المنتجات الزراعية الواقع في بلدة قبة شمرا السمقلة في ، حفل توقيع اتفاق"بيت الوسط"أقيم في 
وبلدية قبة  "إمكان"وجمعية " إمكان األولى"بين شركة  والذي نفذ بالتعاون على أرض مقدمة من الرئيس الحريري،الذي اقيم عكار، 

أحمد الحريري، وبحضور " تيار المستقبل"مثال باألمين العام لـبرعاية الرئيس سعد الحريري م وقد نظم االحتفال. شمرا السمقلة
، "امكان"وبالمناسبة، اكدت المديرية التنفيذية لجمعية . الممثل المقيم للصندوق الكويتي في لبنان، نواف الدبوس، وعدد من النواب

ن خالل تأمين البنية التحتية لخدمات ان الجمعية ستعمل على تشغيل مركز عكار الزراعي للصالح العام، م"ميادة بيدس، على 
تطوير في مسعى لتقديم خدمات أخرى  ، وكذلكات والتجار/الفرز والتوضيب والتبريد واإلرشاد بطريقة فعالة وشفافة للمزارعين

من جهته، افاد ". من أجل توفير اإلنتاج بحسب ما يطلبه سوق االستهالك وتشجيع التصديرو  ،القطاع الزراعي في المنطقة
نجتمع اليوم لتسليم مشروع مركز توضيب وتبريد المنتجات الزراعية في عكار الذي عمل الصندوق الكويتي : "في كلمته الدبوس

للتنمية من خالله على معالجة الصعوبات التي يعاني منها المزارع في تلك المنطقة لعدم توفر التعاونيات والمؤسسات التي تساعده 
 . "مساعدته الحفاظ عليها وبيعها بالسعر االفضلفي توضيب وتبريد منتجاته ل

  
 مذكرة تفاهم بين وزارة االقتصاد وبيريتيك لتطوير المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة 

وّقع وزير االقتصاد والتجارة، آالن حكيم، مذكرة تفاهم مع بيريتك، بحضور رئيس مجلس ادارة بيريتك، مارون شماس، وحشد من 
مذكرة التعاون من شأنها المساهمة في تحقيق اهدافنا بتعزيز "، لفت حكيم الى ان بالمناسبة لمتهوخالل ك. اصحاب االعمال

ان تلك الفئة من المؤسسات تشكل  ضيفاً ، م"الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
تعتبر العمود الفقري لالقتصاد والحافز االساسي لتحقيق األهداف عنصرا أساسيا ومحوريا في االقتصادات المتطورة، كما انها 

هي الدافع األساسي " الصغيرة والمتوسطة واعتبر حكيم ايضًا ان المؤسسات. الوطنية، تحفيز النمو االقتصادي، ومحاربة البطالة
ك الدولي للتخفيف من حدة الفقر وتحسين للتطور التكنولوجي والخدماتي، وانها لطالما شكلت الوسيلة المثلى التي يستخدمها البن

  ". مستوى المعيشة
  
  
  



 6

  جمعات الصناعات الثقافية واالبداعية بدعم اوروبيممشروع جديد لتطوير 

بالتعاون مع وزارة الصناعة، و  ،برعاية وزير الصناعة، حسين الحاج حسن) يونيدو(أطلقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
االتحاد االوروبي والحكومة االيطالية من  يمولهفي لبنان،  (CCI) جمعات الصناعات الثقافية واالبداعيةمتطوير مشروعًا جديدًا ل
لالفادة من ذلك  مجمعين لالعمالتم اختيار "وبالمناسبة، اكد الحاج حسن في كلمته على انه . ماليين يورو 5.6خالل هبة قدرها 

المطلوب تحسين المهارات ورفع مستوى االنتاج وادخال تصاميم "، الفتًا الى ان "مفروشاتالمشروع هما االعمال الحرفية وصناعة ال
االهم هو تأمين بيع السلع والتأكد من استمرار ذلك حتى بعد "وقد رأى الوزير الحاج حسن ان ". جديدة لتسهيل عملية بيع المنتجات

ه ال يمكن االستمرار في هذا النوع من المبادرات من دون اقدام الدولة على ان، مؤكدًا "توقف المشروع الذي ينفذ لفترة زمنية محددة
  . الحاجات المستقبلية وتضع في اولوياتها دعم القطاعات االنتاجية الصناعية والزراعية حددعلى رسم سياسات عامة طويلة االمد ت

 
 االتحاد االوروبي وخطة للتنمية المحلية في البقاع االوسط 

بلديات البقاع وقع اتحاد ، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في القرى والبلدات اللبنانية، "عم مالية البلدياتد"في إطار مشروع 
برئيس  ممثالً  الذي يعمل مع االتحاد االوروبي،" مكوِّن تنمية القدراتل" تنفيذوفريق  ،محمد البسط ،برئيسها بالتكليف ممثالً  ،االوسط

وبالمناسبة، اشار . لوضع خطة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية لقرى وبلدات االتحاد ، مذكرة تفاهم،دام الفريق السيد والتر فان
وة أولى علمية من أجل خطنقلة نوعية و  يشكلوزارة الداخلية والبلديات  ةن توقيع االتفاق مع االتحاد االوروبي برعايا"البسط الى 

مذكرة التفاهم تهدف الى مساعدة االتحادات ان "على أكد ولتر فان دام في كلمته  من جهته،. التنمية المستدامة في مناطق االتحاد
بتحديد مشاريع التنمية التي تحتاج إليها من خالل إعطائها الخبرة واالدوات الالزمة و بالتالي ستتمكن من الحصول على التمويل 

  ".لتحقيق مشاريعها
  

  االجتماعيةمواطنة، المجتمع المدني والحقوق في ال
  

 27 ن مساعدة غذائية رسمية /ة يتلقون/الف محتاج 

ماليين  8.2في اطار المشروع الوطني لدعم االسر االكثر فقرا في لبنان، الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتماعية بدعم مالي بقيمة 
ة غذائية مؤقتة لالسر االشد فقرا، وذلك بطاق توفر بموجبهادوالر من البنك الدولي، أطلق وزير الشؤون، رشيد درباس، خدمة جديدة 

ماليين دوالر، وبمساعدة فنية من  3بمساهمة مالية من الحكومة اللبنانية، ومن المفوضية العليا لشؤون الالجئين التي قدمت 
مسجلة، هي من  اسرة لبنانية 5076ات من المشروع بلغ /العدد االجمالي للمستفيدين"وقد افاد درباس بان . برنامج الغذاء العالمي

الى  الحالية السنة نهايةاشخاصًا، على ان يرتفع هذا العدد ليصل  27209االسر االكثر فقرا في لبنان، اي ما يوازي نحو 
يستفيد كل فرد من تلك االسر من مساعدة مالية : "واوضح درباس قائالً ". ات/شخص عبر توسيع دائرة المستفيدين 36000
ات من البطاقة /المستفيدين"وفي الختام، ذكر درباس ان . افراداً  6ع حد اقصى لكل اسرة يبلغ دوالرا شهريا م 30مقدارها 
 922اي (كثافة كبيرة في منطقتي الشمال والبقاع حيث يتركز الفقر في لبنان،  ثمةن على جميع المناطق اللبنانية ولكن /يتوزعون

  ."ع الشمالياسرة في البقا 639واسرة في عكار،  2229اسرة في طرابلس، 
 
 41  مليون دوالر من الواليات المتحدة لبرنامج تحسين التعليم االساسي  

تحسين خدمات ، مشروعًا جديدًا لدايفيد هيل، والسفير االميركي في لبنان، الياس بو صعباطلق وزير التربية والتعليم العالي، 
الذي يمتد على فترة  المشروع الجديد شمليو . مليون دوالر 41بمقدار  التعليم االساسي الذي تموله الوكالة االميركية للتنمية الدولية
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ترسيخ عادة القراءة كمصدر أساسي للثقافة واللغة، تدريب المدربين في  المكون االول يتضمن. ثالثة مكونات أساسيةاربع سنوات، 
في المدارس موجهين ومساعدين على ترسيخ المركز التربوي للبحوث واإلنماء وفي مراكز الموارد البشرية، لكي يصبح األساتذة 

تأمين التجهيزات المدرسية للمدارس الرسمية  الثاني يهدف الى المكون .عادة القراءة واإلفادة منها في تحسين التعليم األساسي
اما المكون  .المحتاجة إليها بعدما تزايدت أعداد التالمذة بصورة سريعة وضاغطة خصوصا مع استقبال آالف التالمذة السوريين

في اإلدارة التربوية ضمن الوزارة واإلدارات والوحدات المنتشرة في المناطق التربوية لكي  المؤسسية القدرات الثالث، فيسعى لتنمية
  .تتمكن من مواكبة التطور وتدخل في برنامج التحسين

  
 ة/ة الفلسطيني/مؤسسة محمود عباس تعلن عن شروط استقبال طلبات منح الطالب  

حسب ب 2015 – 2014لعام  ةديبرنامج الطالب الفلسطيني عن بدأ استقبال الطلبات الجد –مؤسسة محمود عباس ت اعلن
القدامى وذلك  ات/عن فتح باب تجديد الطلبات للطالب اعلنت، كما ه السنة الدراسيةالسياسات والمعايير المحدثة والمتبعة لهذ

مؤسسة محمود عباس،  منحةوقد وضعت المؤسسة دليًال للتقدم بطلب . 25/11/2014ولغاية  6/11/2014اعتبارا من تاريخ 
أن يكون قد اجتاز امتحان ، من أحد المخيمات في لبنان وان يقدم اثباتا على ذلك ة/فلسطينياً  ة/أن يكون الطالبحيث اشترطت 

أن يكون الطلب ، للبنانية المعترف بهاالثانوية العامة أو ما يعادلها بنجاح وحاصل على قبول في إحدى الجامعات او المعاهد ا
كل فصل ة في /ومن الشروط االساسية االخرى، نجاح الطالب. مكتمال ومقدما في الفترة المحددة، ومشفوعا بكل الوثائق المطلوبة
  سةلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الخاص بالمؤس .دراسي لالستمرار في االستفادة من المنحة المقدمة للمؤسسة

www.maf.ps. 
  

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية  
ات /ات السوريين/ألف دوالر لمساعدة النازحين 500: الحكومة اليابانية لصندوق االستجابة للطوارئ التابع لمنظمة اليونيسف -

  من االطفال والنساء والمجتمعات اللبنانية االكثر تهميشًا 
ات /ات السوريين/اجهزة ومعدات طبية مختلفة لدعم جهود االغاثة للنازحين: الجمعية العربية االسترالية لوزارة الشؤون االجتماعية -

  االف دوالر اميركي 5تقدر قيمتها بنحو 
  ناء خزان لمياه الشفة فيها ب: الصندوق السعودي للتنمية لبلدية سبلين -
  تأهيل وتجهيز المركز الكائن في طرابلس: جمعية العزم والسعادة للصليب االحمر اللبناني -
  مدرسة رسمية في طرابلس 27ألف دوالر لتنقية مياه الشفة في  100: جمعية العزم والسعادة لوزارة التربية -
معدات ومستلزمات طبية لمستشفى تبنين الحكومي تقدر قيمتها : لعامةلوزارة الصحة ا World Medical Relief INCشركة  -

  ألف دوالر اميركي  24بنحو 
  
  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارة الطاقة والمياه  
  ألف دوالر اميركي 38سيارة نقل تقدر قيمتها بنحو : نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات لوزارة الطاقة والمياه -
اثاث ومستلزمات مكتب للمديرية العامة للنفط تقدر قيمتها بنحو : الشركات المستوردة للنفط في لبنان لوزارة الطاقة والمياهتجمع  -

  ألف دوالر اميركي 34
  ألف دوالر اميركي 191اربع شاحنات الزالة الحماة، تقدر قيمتها بنحو : منظمة اليونيسف للمؤسسات العامة االستثمارية للمياه -
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 ن من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمركز طبي وهيئة اهليةعدتامسا  
ألف دوالر لتوفير االمدادات المنقذة للحياة، لتأهيل مركز العناية االولية  300مليون و: المركز الطبي للجامعة اللبنانية االميركية -

  امعةالطارئة لحالت الصدمات وتدريب الطاقم الطبي لمستشفى رزق التابعة للج
  في البلدة " الميني فوتبول"ألف دوالر اميركية النشاء الملعب الرياضي االول  233: جمعية جسور النور في عرسال -
  
 مساعدة من الوليد بن طالل لهيئة اهلية  
ة في منطقة تأهيل وتجهيز دار الشباب لاليتام الواقع في المركز الرئيسي لمؤسسات الرعاية االجتماعي: دار االيتام االسالمية -

  في منطقة القبة بخلدة" صرح ابراهيم الهبري"البربير ببيروت، اضافة الى تجهيز مشاغل فنية في مجمع القبة للرعاية والتنمية 
  
 محلية لوزارة الداخلية والبلديات ةمساعد  
 25كاملة التجهيز تقدر قيمتها بنحو  سيارة اسعاف للمديرية العامة للدفاع المدني: جمعية لقاء االثنين لوزارة الداخلية والبلديات -

  ألف دوالر اميركي
  
 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان  
  ألف دوالر لتأهيل المركز االجتماعي في بلدة الماري في قضاء حاصبيا  25: االسبانية -
ر في صور بنظام االنارة بمصابيح  نظام الصمام تجهيز ثالث مبان رئيسية في المجمع الثقافي التابع لمؤسسات الصد: الكورية -

  الثنائي الباعث للضوء  
  

  مراسيم قروض وھبات مع جھات دولية
 

 دعم االسر االكثر فقرا  
ألف دوالر  200ماليين و 8ابرمت اتفاقية منحة مالية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء بقيمة  -

  .لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراً اميركي، وذلك 
  

 تنمية زراعية  
بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروع تعزيز  21/11/2013ابرمت اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ  -

  . دوالر اميركيألف  245ماليين و 7قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان بقيمة 
  

 تعليم  
بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية الفرنكوفونية لتنفيذ مشروع  1/10/2013ابرم بروتوكول االتفاق الموقع بتاريخ 

  . ألف يورو 16والمتضمن هبة بقيمة " تعليم الفرنسية في اطار متعدد اللغات"
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  2014  الثانيتشرين شھر علم وخبر 
  

  أد /2201علم وخبر رقم  -"LACTICAالكتيكا، "معية باسم ج -1
الطابق  -ملك السيد قره بت اوهانيان -مبنى بنك بيروت - السنتر التجاري -10القسم رقم  -688العقار رقم  - الدورة: مركزها
   قضاء المتن - الثاني
  : أهدافها
اني كمصدر اساسي لغذاء الطفل منذ الوالدة حتى المساهمة في نشر أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية في المجتمع اللبن .1

في تحسين  عمر ستة اشهر متبوعة برضاعة طبيعية مساندة لعامين أو أكثر وذلك من أجل اإلكتفاء الذاتي والمساهمة
 األمن الغذائي والصحة لدى هذه العائالت

تعلقة بالرضاعة الطبيعية ممات الالمساهمة في تأمين الدعم المعنوي والفعلي لالمهات من خالل مشاركتهن المعلو  .2
 وأهميتها بهدف تشجيعهن وتمكينهن من الرضاعة إذا ما رغبن بذلك

والرضاعة الطبيعية بشكل خاص من خالل مجموعات دعم، المساهمة في تنظيم حمالت توعية تتعلق بغذاء الطفل  .3
 ةر عبر الوسائل اإلعالميمواد إيضاحية، باإلضافة الى الظهو ندوات، منشورات و 

 ماده كمصدر غذائي للرضعتالمساهمة في رفع مستوى التوعية حول اآلثار الجانبية للحليب المصنع عند إع .4

المساهمة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤازرتها لتطبيق وسن القوانين الهادفة لحماية األم والطفل من تاثير ترويج  .5
لفات، وذلك بتنشيط دور المجتمع المدني بالتبليغ في حال ، وغيرها من المخا)وأدواتها(منتجات تغذية الرضيع ووسائلها

 حدوث هذه المخالفات

المساهمة بالتعاون مع وزارة الصحة على وضع آلية تدارك إلدارة االزمات اإلنسانية في حال حدوثها لمنع المستفيدين  .6
تاريخ  47البند في قانون رقم من تضليل االمهات وحمايتهن من الترويج للحليب المصنع، كذلك السعي الى إدراج هذا 

 )وأدواتها(المتعلق بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها  11/12/2008

  المساهمة في بناء قدرات موارد بشرية بهدف تأمين الدعم التقني لآلمهات المرضعات وغيرهم من المحتاجين .7
 نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واأل

ساره  -دارين يوسف فارس - ساره لويس حنان - شاكر ليندا زكريا -كارال ارنست هوير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رافي قره بيت اوهانيان - مايا محمد عزالدين -سلمان بو ذياب

  سف فارسنسة دارين يو اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2215علم وخبر رقم  -"وآدابها في لبنان تجمع معلمي اللغة العربية"جمعية باسم  -2

ملك ايلي  -الطابق األول -بناية سنتر مالط - 36القسم رقم  -671العقار رقم  -شارع ساحة الحازمية -الحازمية: مركزها
  قضاء بعبدا -جوزيف فغالي

  : أهدافها
 ية المرتبطة بتعليم مادة اللغة العربية وآدابهاالبحث في الشؤون األكاديم .1

 جميع المسائل المرتبطة بتطوير اللغة العربية وتقديم اآلراء المناسبة حول نواحي تفعيلهاالبحث في  .2

 تنظيم ورش عمل تربوية وتعليمية لتطوير أطر تعليم المادة أو استخدامها .3

 هج اللغة العربيةتقديم اقتراحات ومالحظات تربوية وتعليمية تتعلق بمنا .4



 10

المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات داخل لبنان وخارجه لتبادل اآلراء حول كيفية تطوير اللغة الغربية وتكييفها  .5
 مع متطلبات العصر

 توفير اإلطار المناسب لمعلمي اللغة الغربية وآدابها في لبنان لتبادل اآلراء المرتبطة بتطوير اللغة واساليب تعليمها .6

 المجتمعإصدار المشورات التربوية والتعليمية بشكل دوري بإسم  .7

التواصل مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء بجميع الشؤون والمسائل المرتبطة بتعليم مادة اللغة العربية  .8
 وآدابها وتطوير المنهاج التعليمي

 التعليم واألبحاث اللغوية واألدبية والتربويةتشجيع المعلمين على تطوير قدراتهم الذاتية في مجاالت  .9

 بية واإلقبال على إكتشاف الجماليات الموجودة فيهار تشجيع النشء الجديد على قراءة المؤلفات الع .10

 تشجيع األدباء والكتاب والشعراء على التأليف واإلبداع باللغة العربية .11

 المراهقين حث األدباء على التوجه الى األجيال الشابة وبخاصة األطفال .12

 دعم األدباء من النواحي المادية والمعنوية لتمكينهم من إصدار مؤلفاتهم ونشرها في المكتبات .13

 تفعيل حلقات التواصل بين األدباء وجيل الشباب في المدارس والجامعات .14

 تلقيالتواصل مع المؤسسات اإلعالمية للبحث في تراجع إستخدام اللغة العربية وتأثير هذا التراجع على الم .15

تأليف لجان تعنى بتنفيذ أهداف التجمع كلجنة الرواية اللبنانية والعربية، ولجنة المؤلفات األدبية ولجنة المناهج، ولجنة  .16
  التواصل وغيرها

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

 -رزق اهللا الياس قسطنطين -باتريك انطوان رزق اهللا -ايلي الخوري إبراهيم ضاهر: السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون
  مهى فؤاد جرجور -ليليان نبيه كرم -كارول منير نعمه -سمير جرجس ايليا -روبير جورج نسطه

  باتريك انطوان رزق اهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2219علم وخبر رقم  -"ة وداد هاشمجمعية الدكتور "جمعية باسم  -3

  الطابق الثامن -بناية شارلوت -3794القسم رقم  -321العقار رقم  - شارع حسين العويني -فردان -بيروت: مركزها
  : أهدافها

 تشجيع التفوق الدراسي الدراسي والتحصيل العلمي والقيام بكل ما من شأنه خدمة هذا الهدف .1

 تقديم منح مدرسية وجامعية .2

 بحاث الثقافية والعلمية والمهنية واإلجتماعية والعمل على إنشاء مراكز لذلكقامة األنشطة والمشاريع واألإ .3

 إطالق جوائز الدكتورة وداد هاشم للتفوق العلمي المدرسي والجامعي .4

 المساعدة والرعاية الصحية والمساهمة في معالجة اآلفات اإلجتماعية .5

 السير وتقديم المساعدات واإلرشادات لحماية اإلنسان من مثل هذه الحوادثالوقاية والتوعية من مخاطر حوادث  .6

معارض وٕاعداد الدراسات الالزمة بالتعاون مع أصحاب اإلختصاص تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وال .7
 قيق أهداف الجمعية بالمطلقواألجانب للحد من حوادث السير وتحوالخبراء المحليين 

تعمل الجمعية من أجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها اما مباشرة أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية  .8
والخاصة، والمنظمات غير الحكومية سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع 

 .إجتماعية جديدة

  .قيق موضوعهاوبوجه عام، القيام بجميع األعمال اآليلة لتح
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

كريستيان ايلونييز  - عيسى محمد عيسى -حسن خليل هاشم -محمد سهيل سهيل عكر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميشال جونكير

  عيسى محمد عيسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
علم وخبر  -"Communauté De Jesus Abandonneجماعة بسوع المتروك، "جمعية باسم  -4

  أد /2222رقم 
   قضاء بعلبك -ملك مطرانية بعلبك -شارع كرم الزيتون - دير األحمر - البقاع: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في انماء حياة الصالة والتأمل .1

 العمل االجتماعيالمساهمة في انماء  .2

 المساهمة في نشر الثقافة الالهوتية والروحية والراعوية واالنسانية والعلمية .3

  المساهمة في نشر حوار الحضارات وحوار الديانات والحوار المسكوني .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

امال شفيق  -ابتسام عواد عواد - تركمان عقل جمعه -المطران سيمون طانيوس عطااهللا: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم
  حبشي

  تركمان عقل جمعهخت األ: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2233علم وخبر رقم  -"منظمة الكرامة لنزع األلغام"جمعية باسم  -5

  قضاء بعبدا - ملك حيدر خضر فروخ - 20القسم رقم  -5909العقار رقم  - العقاريةمنطقة الشياح  -الشياح: مركزها
  : أهدافها

 إزالة االلغام االرضية والذخائر المتفجرة ألغراض انسانية .1

 األلغام مخاطرالتوعية من  .2

 مساعدة الضحايا في أعمال مكافحة االلغام .3

لمتعلقة بااللغام في ما خص النشاطات المتعلقة طلب الحصول على شهادة اعتماد من المركز اللبناني لالعمال ا .4
 ...)إزالة، توعية مساعدة ضحايا،(بمكلفحة االلغام 

القيام بتنفيذ اي نشاط بتعلق بالعمليات االنسانية لنزع االلغام  لاخذ موافقة مسبقة من المركز المذكور اعاله قب .5
  ...)إزالة توعية مساعدة ضحايا،0

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

 - محمود احمد شحرور -محمد حسين حمود -فادي محمد سالمي -حيدر خضر فروخ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هدى احمد شحرور -احمد خضر فروخ

  هدى احمد شحرورة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 -"الحديثة لإلدارة والعلومن في العمل اإلجتماعي في الجامعة رابطة االختصاصيي"جمعية باسم  -6
  أد /2258علم وخبر رقم 

   ملك الوقف الماروني - شارع الوردية -الحمراء -بيروت: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في جمع خريجي العمل االجتماعي في الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم .1

 الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عملهمة في تنمية قدرات المسا .2

 المساهمة في إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل اإلجتماعي .3

 المساهمة في تحسين أوضاع اإلختصاصيين في العمل اإلجتماعي .4

 المساهمة في إقامة نشاطات ترفيهية ومخيمات صيفية .5

  مل اإلجتماعي لتحسين البرامجالتنسيق مع نقابة اإلختصاصيين في الع .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -دوار حمادهاالء ا - هدى محمد ابراهيم -و ذيابريم عفيف اب -هدى نسيم سليم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حامد عدنان حمزه

  حامد عدنان حمزه السيد: ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  
Assiciation For ، الجمعية اللبنانية باالرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات"جمعية باسم  -7

ADEL-Development and Empowerment in Lebanon"-  أد /2259علم وخبر رقم  
ملك سعد عبد العزيز  -بناية البابا 8القسم رقم  -2944ار رقم العق -شارع عبداهللا المشنوق - ساقية الجنزير - بيروت: مركزها
  الطابق الثالث -الزين

  : أهدافها
الغاية األساسية من تأسيس الجمعية هي توفير الدعم والمساندة الالزمين لإلرتقاء بالمهارات وتعزيز القدرات في مختلف المجاالت 

واإلقتصادية، وتعتمد الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة اإلختصاصات  التربوية والثقافية والمهنية والعملية واإلجتماعية
  .والتوجهات مبنية على المهنية والنزاهة واإلتقان والتفوق والتخصص في العمل وتصب في صلب عملها وموضوعها

  :ردة على سبيل المثال ال الحصراوللجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الو 
 الزمة لألطفال والشباب الستكمال مسارهم الدراسي واألكاديمي والمهنيتوفير الدعم والموارد ال .1

 تعزيز القدرات والمهارات والتخصص واإلتقان في مختلف الميادبن والمجاالت المهنية .2

 تنظيم ورشات العمل التدريبية .3

 جال العملنشر المعلومات وتوفير المصادر والموارد اإلرشادية والتعليمية للشباب وتحصين انخراطهم في م .4

 إطالق النشاطات والمشاريع ذات الطابع التنموي واإلرشادي والتعليمي .5

 يًا ودوليًا لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفةوالهيئات المعنية، محليًا وٕاقليم التشبيك والتعاون بين األفراد والجماعات .6

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

اطات منفردة أو ولها أن تقوم بجميع هذه النش. األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مياشرة بالمواضيع المذكورة في أعاله
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باالشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو 
  .مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه

 األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين و 

هال عبد األمير  -سعد عبد العزيز الزين -مالك عبد العزيز الزين - نايله كمال جعجع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كريم ميشيل انطون سعد -صادق

  سعد عبد العزيز الزين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
علم وخبر  -" FOR CHILDREN) CARE(UKالجمعية البريطانية لرعاية األطفال"سم جمعية با -8

  أد /2260رقم 
   ملك الهيئة االسالمية للرعاية -32القسم  -2080العقار رقم  -الدكرمان - صيدا: مركزها
  : أهدافها

  :تتمحور أهداف الجمعية حول األمور التالية
 هم في هذه المجاالتألطفال في لبنان وتقديم الخدمات لتربوي والصحي لالعمل على اإلنماء الثقافي واإلجتماعي وال .1

 يتام ورعاية األسرٕانمائية لذوي الحاجة والمعوزين واألمن مساعدات وقائية و  القيام باألعمال الخيرية .2

 ئات الدولية والداخليةالقيام بأعمال اإلغاثة وقائيًا وعالجيًا وٕانمائيًا داخل األراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهي .3

  العمل على تحقيق األهداف أعاله من خالل دعم المؤسسات العاملة في لبنان .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد عبد الكريم  -هيثم عبداهللا الظريف -الحريري ابراهيم احمد -باسم ابراهيم سعد: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
  احمد درويش عبداهللا - كزبر

  هيثم عبداهللا الظريف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
WILDERNESS  THE OUT OFاوت اوف ذي ويلدرنس ليبانون، "جمعية باسم  -9

LEBANON"-  أد /2261علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا - بناية مرهج - بلوك ب -5القسم رقم  - 283العقار رقم  - اللويزة :مركزها
  : أهدافها

  :تهدف هذه الجمعية الى
 تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب، المحاضرات وٕارشادهم الى الفضائل والمبادىء اإلنجيلية .1

 قية في نفوسهمء األخالعرفة الروحية وزرع القيم والمبادىمساعدة على تلقي العلم والثقافة والعناية الطبية والم .2

 التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة .3

 ع ونشر كتب روحيةطب .4

 تقديم المساعدات للكنائس .5

 تقديم مساعدات غذائية، لوجيستية وصحية للفقراء ومن هم بحاجة إليها .6

 مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظ

  يل اتيان سالتزمانان اليزابت صموي -بيار عبدو مرعب -جورج عبدو مرعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  جورج عبدو مرعب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2263علم وخبر رقم  -"مدنيون لطرابلس"جمعية باسم  -10
   الطابق الثامن -ملك المصري -شارع الكوندور - طرابلس: مركزها
  : أهدافها

القيام بكافة األعمال والنشاطات وتأمين كافة أنواع المساعدات من تربوية وصحية وٕاجتماعية ضمن إطار العمل  .1
 احيها خاصة ولبنان عموماً و ضو نة طرابلس يالمدني لما في مصلحة مد

لتنمية  ينشاط يخدم العمل المدني، السياسي، االجتماعي، التربوي واإلقتصادالعمل على اقتراح وتبني وتنفيذ كل  .2
 طرابلس وضواحيها باإلضافة لتأمين المشاريع اإلنتاجية للشباب على كافة األصعدة

التواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني الموجودة والفاعلة من أجل تشكيل قوة ضاغطة لتحسين وضع طرابلس  .3
 دة لتفعيل دورها وتحصين حقوقهاعلى جميع األصع

التواصل مع الهيئات التمثيلية والرسمية والسياسية كافة والحوار معها إليجاد الحلول وتنفيذها لتطوير وتنمية مدينة  .4
 طرابلس

 إقامة الندوات والمحاضرات وعقد اللقاءات كافة ضمن األطر التي يسمح بها القانون اللبناني .5

 عمال الرامية لتعزيز الوعي ونشر الثقافة والعلم في المجتمعم بكافة النشاطات واألاالقي .6

 قامة توأمة مع كافة الجمعيات التي تعنى بالعمل المدني داخليًا وخارجياً إالعمل والسعي على  .7

التواصل مع كافة الوسائل اإلعالمية العامة والمحلية إلبراز حاجات طرابلس وتسليط الضوء عليها والعمل على  .8
  وٕاصدار مجلة خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية عند اللزوم تأمينها كما

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

 - د الشافعيرانية خال -لينا مصطفى خالد -رائد عطيه الخطيب - وليد خالد الصباغ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هادي عبد المجيد غمراوي -هال احمد نزيه المصري - غسان بهيج عطيه -هيثم عاصم شلق

  رائد عطيه الخطيب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2264علم وخبر رقم  -"أخوية النبي إيليا"جمعية باسم  -11
  قضاء عكار - وس الشاطرملك ايلي طن -195العقار رقم  -الشارع العام -كرم عصفور: مركزها
  : أهدافها

 تنمية األرياف تنمية شاملة ثقافية وٕاجتماعية وٕاقتصادية .1

 رعاية الطفل العامل والطفل بال مأوى في األرياف .2

 )إجتماعية، ثقافية، صحية(العمل على توعية المجتمع القروي من خالل الندوات العديدة  .3

 النوعية والتنمية البيئية .4

 تنشيط الحرف التراثية .5

 دعم اإلنتاج القروي في مختلف أنواعه والعمل على تصريفه .6

  الزراعية في األرياف للحفاظ على المزروعات واألشجار المثمرة واألعشاب النادرة نشر التوعية .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - محمد ياسين عياش -ايلي طنوس الشاطر -ريما عدنان مطر -وائل الياس برهون: السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون
  اميل ابراهيم المغازلي

  ايلي طنوس الشاطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2313علم وخبر رقم  -"Medrar Medical Centerمركز مدرار الطبي، "جمعية باسم  -21

الطابق  -115 -114 - 113 - 112رقم المأجور  -مبنى اللعازارية= الباشورة/934رقم العقار  -راس بيروت - بيروت: مركزها
  االول

  : أهدافها
 القيام بخدمات طبية وٕانسانية وٕاجتماعية وٕانشاء وادارة مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية .1

 يات ثقافية وعلمية عامةإنشاء وٕادارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة متخصصة، وٕاصدار نشرات ودور  .2

يتام واألرامل ورعاية األسر  وكفالة األعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعالجية وٕانمائية للفقراء والمعوزين واأل .3
 ومساعدة طالب العلم

ت الدولية القيام بأعمال اإلغاثة وقائيًا وعالجيًا وٕانمائيًا داخل االراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئا .4
 والداخلية

 بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم رعاية الطفولة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة من خالل القيام .5

 إرشاد الفرد والمجتمع .6

اإلهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرًا فاعًال ومفيدًا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام باألمور  .7
 والخيرية والعلمية والمهنيةاالجتماعية 

 م بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئةلدى المجتمع المحلي من خالل القياترسيخ المفهوم البيئي  .8

مكافحة آفتي التدخين واإلدمان على المخدرات وٕاقامة وإلدارة مراكز معالجة وتنظيم ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق  .9
 هذه الغاية

 عاف واإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنيالتدريب للقيام بأمال اإلس .10

 إصدار نشرات دورية علمية وثقافية، اضافة الى البحث العلمي والدراسات .11

 إقامة محاضرات وندوات .12

  رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وٕانشاء مراكز متخصصة لذلك .13
 للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 

 - رامي علي حراجلي -وسيم احمد منصوري. د -دنيا علي حراجلي -عبداهللا نبيه بري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي احمد الحاج

  كتور وسيم احمد منصوريدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2314علم وخبر رقم  -"جنوبيون الخضرال"جمعية باسم  -31

  الطابق األول - بناية يونس - 91القسم رقم  -1127العقار رقم  - طلعة الجمال -حي الرمل - الشارع الرئيسي -صور: مركزها
  : أهدافها
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 تأسيس المكتبات العامة تعميمًا للوعي وٕاقامة ورعاية وٕادارة المحميات الطبيعية في الجنوب اللبناني بإشراف .1
 مختصين وبالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والبلدية

إقامة ورعاية الحدائق العامة المتخصصة بالنباتات المحلية وكذلك حدائق الحيوانات في جنوب لبنان العتبارات  .2
 تربوية وتثقيفية غير ربحية

  تنظيم حمالت التشجير لمناطق مختلفة في لبنان والجنوب على وجه الخصوص .3
 بق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط

. د -شريف جميل بيطار - فؤاد احمد شلهوب -فادي محمد سويدان - عزه صخر عرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مهدي حسن بيضون -هشام حسين يونس. د -حاتم فوزي حالوي

  مهدي حسن بيضون السيد: ية تجاه الحكومةممثل الجمع
 

  أد /2315علم وخبر رقم  -"Youth For Peaceشباب للسالم، "جمعية باسم  -41
مركز الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية  - )المعروف بدير حوشبو(دير ما انطونيوس -2024العقار رقم  - غزير: مركزها

   قضاء كسروان - المارونية
  : أهدافها

 :مرصد تربوي يهدف الىإنشاء  .1

في " Service Social" "Community Service" "الخدمة اإلجتماعية"في  21و 15دمج الشباب اللبناني بين عمر  -
  مختلف األراضي اللبنانية

مة، القيادة، حقوق اإلنسان، حوار األديان، يمهارات حل النزاعات بالطرق السل: إقامة دورات تدريبية للشباب حول -
 جتماعية وتأمين قنوات الخدمة اإلجتماعية لهمالخدمة اال

مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية، القيادة، حقوق اإلنسان، "تدريب المعلمين في مختلف المدارس في لبنان على  -
 لنقلها الى الشباب في المدارس" حوار األديان وكيفية العمل في الخدمة االجتماعية

حلي في كافة األراضي اللبنانية حول حقوق الطفل ومشاركة أبنائهم في الخدمة إقامة دورات تثقيفية للمجتمع الم -
 االجتماعية

سنة الذين يداومون في مدارس  18و  15إنشاء مرصد إجتماعي يعنى بالحاالت اإلجتماعية للشباب بين سن  .2
 ، بهدف تأمين نشاطات تربوية وثقافية لهم الى جانب اإلرشاد النفسي)ميتم(داخلية

 لجنة اإلعالم التي تعنى بالتنسيق بين مختلف الجمعيات والمدارس في لبنان وخارجهإنشاء  .3

  إنشاء لجنة قانونية تشرف على عمل الجمعية، يتولى رئاستها محام يهتم باألمور القانونية لمشاريع الجمعية .4
 افقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مو 

 - لينا امين شمعون - ران جورج يمين -السي الياس سالمه -حنا يوسف رحمة. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جورج انطوان عون -فادي جميل عقيقي -كليمه مخائيل القناتي - مارون ميالد الفغالي - سمير فواد الغاوي -يوسف انطون متى

  كتور حنا يوسف رحمةدال: مةممثل الجمعية تجاه الحكو 
 

  أد /2334علم وخبر رقم  -"الهيئة الشركسية اللبنانية"جمعية باسم  -51
  قضاء عكار -ملك رياض عبد الرزاق -الشارع العام -برقايل: مركزها
  : أهدافها
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 يرهااإلسهام في الحياة الثقافية اللبنانية وتنشيطها والدفع بطاقاتها اإلجتماعية واألدبية والفنية وغ .1

 المساهمة في إنشاء روابط وعالقات إجتماعية بين األعضاء .2

 المساهمة في مساعدة الفقراء والمعوزين ماديًا وحياتياً  .3

  المساهمة في تقديم مساعدات صحية لألعضاء أو ألي شخص محتاج .4
 راجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة الم

نزيه مصطفى ابراهيم  -ناظم سعد ابراهيم -مالك احمد ملحم - ساريه رياض عبد الرزاق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبد الوهاب علي خضر -باسل نزيه ملحم -لقاء نشأت محمود -محمد رياض عبد الرزاق - ملحم

  اقة ساريه رياض عبد الرز السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2335علم وخبر رقم  -"جمعية ارتقاء للتنمية البشرية"جمعية باسم  -61

   قضاء بعلبك -الطابق االول -ملك ياسر فياض اسماعيل -272العقار رقم  - شارع العام -بريتال: مركزها
  : أهدافها

 العمل على إيجاد بيئة ثقافية للبلدة وتشجيع الحوار .1

 والتضامن بين أفراد المجتمع زرع روح العمل على تنمية التكامل .2

عبر ) الحفاظ على الشكل التراثي للبلدة وزيادة المساحات الخضراء(العمل على القيام بالنشاطات البيئية والساحية .3
 اقامة ورش عمل وندوات

 العمل على تقديم مساعدات ومنح للطالب المتفوقين .4

 العمل على تنمية مواهب األطفال .5

  ع وتفعيله باإلضافة الى اصدار مجلة ورقية تعنى بالتنمية البشريةتعزيز دور المرأة في المجتم .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

لي محمد عباس ع - محمد حسن علي طليس - محمد باقر عبد الرحمن مظلوم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مشتبا احمد صالح - عادل نجاح اسماعيل -المصري

  محمد عباس علي المصري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2359علم وخبر رقم  -"جمعية الشتول الوطنية"جمعية باسم  -71

  قضاء المتن - مبنى شتول مار الياس -430العقار رقم  -انطلياس: مركزها
  : أهدافها

 عي ألهمية العمل واإلنتاج ومواكبة تطورهاالمساهمة في نشر الو  .1

 قامة المؤتمرات والدورات التدريبية التي تدعم تحقيق أهداف الجمعيةإ المساهمة في عقد الندوات وتنظيم اللقاءات و  .2

 المساهمة في إنشاء معارض لعرض المنتجات .3

 المساهمة في إرساء أسس بوابة عربية للتسويق .4

  ارات المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمعالمساهمة في العمل على تطوير مه .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 موسى -جوزاف فيليب حبيب بو زيد -الياس جرجس كامل -جورج وديع سليم اسطفان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  صادق سليم بلوط - عقل يوسف العلم - نجيب الهندي

  جوزاف فيليب حبيب بو زيد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2364علم وخبر رقم  -"رابطة آل هرموش في السمقانية"جمعية باسم  -81

   قضاء الشوف -ملك غازي هرموش -649العقار رقم  -السمقانية: مركزها
  : أهدافها

 جمع شمل افراد العائلة وتوثيق روابط األلفة والمحبة بينهمالمساهمة في  .1

 المساهمة في بث التوعية بين افراد العائلة والتركيز على العلم والثقافة بينهم وٕابداء النصح والتوجيه بينهم .2

 المساهمة في تنظيم العائلة إجتماعياً  .3

 المساهمة في تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها .4

  مساهمة في تنمية الكفاءات والقدرات لدى أفراد العائلة وتشجيع المتفوقين بينهمال .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  زياد رامز هرموش -رموشنزيه عاطف ه -حسام بهيج هرموش - وائل جميل هرموش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  وائل جميل هرموش السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /2370علم وخبر رقم  -"حركة شباب زغرتا الزاوية"جمعية باسم  -91

  الطابق األول - باشاالملك حمد  -الطريق العام -حي السيدة -زغرتا: مركزها
  : أهدافها

 اقتصادية، اجتماعية، إنمائية، إنسانية .1

 اهمة في تشجيع األعمال التجارية التي من شأنها توفير العمل وتوظيف األموالالمس .2

  المساهمة في تعزيز مركز زغرتا الزاوية اإلقتصادي بإقامة معارض وندوات ولقاءات اجتماعية اقتصادية .3
 جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

بيار سليمان مرقص  -كريم رزق الكوسا - انطوان يوسف يمين -البير سليم نكد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميالد موريس المعراوي -يوسف بدوي بو هارون - ن يوسف القوالانطوا -الدويهي

  بيار مرقص الدويهي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2388علم وخبر رقم  -"األملشموع "جمعية باسم  -20
   ملك فريد يوسف الدويهي - شارع المخاضة -1973العقار رقم  -زغرتا: مركزها
  : أهدافها

 مساعدات غذائية ومرضية وترميم منازل الفقراء والمحتاجين .1

 مساعدة األرامل والنساء والبنات وتسويق اشغالهن اليدوية .2

 الدعم المعنوي والمادي لمأوى العجزة .3

  غال ذوي اإلحتياجات الخاصةمعنوي ومساعدة في تسويق اشدعم  .4
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

نبيه  مي -جس الدويهيماريات جر  - جاكلين وهيب فنيانوس -ماري تراز انطوان القوال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نعمه مرعب هند -المكاري

  هنا نعمه مرعب ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
Lebanese Society For Educational /اللبنانية للنمو التربوي، "جمعية باسم  -12

ment(LSED)eDevelop"-  أد /2389علم وخبر رقم  
  قضاء المتن - لك داني عبدو عبودم - بلوك أ - 21القسم رقم  -1957العقار رقم  - مزرعة بشوع: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في تأمين المساعدات المادية لطالب المدارس .1

 المساهمة في تأمين المساعدات االجتماعية لطالب المدارس .2

 المساهمة في تأمين المساعدات الطبية والغذائية لطالب المدارس .3

  المساهمة في نشر التوعية الالزمة للطالب في المدارس .4
 أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى 

كريستيل جورج  -كبلایر بشاره بهنان - رمزي كبلایر بهنان -نجيب طانيوس ابو عيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ليندا زهير مكتبي - سعاد جميل الميس -عطيه

  رمزي كبلایر بهنان السيد: ة تجاه الحكومةممثل الجمعي
  

 2014 ثانيتشرين ال شھر للعلم والخبر  تعديل 
  

: للجمعية المسماة 19/4/1961أد، تاريخ /230لبيان العلم والخبر رقم  2262 تعديل رقم -1
  »رابطة آل عقيقي الخيرية«

الحائزة على بيان » رابطة آل عقيقي الخيرية«ة المسماة مركز وغاية الجمعيإسم، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
 19/4/1961أد تاريخ /230العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »)ثقافية، خيرية، إجتماعية(رابطة آل عقيقي «: اسمها
  »رابطة آل عقيقي الخيرية«: بدًال من
  اء كسروانقض -4040العقار رقم  - طريق عام كفرذبيان - فيطرون: مركزها
  قضاء كسروان -بقعتوته: بدًال من
  :غايتها

على المحبة فيما بينهم ) واأللفة والتضامن والثبات(تسهيل التعارف بين أفراد عائلة عقيقي وجمعهم وتوطيد وثائق القربى .1
ية والصحية والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وٕاعانة المحتاجين منهم وٕاقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، واالجتماع

   .والتواصل بين ابناء العائلة المقيمين والمغتربين
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  : بدال من
على مصالحهم ومساعدتهم تسهيل التعاون بين أفراد عائلة عقيقي وجمعهم وتوطيد وثائق القربى واأللفة بينهم والسهر  .1

 واعانة المحتاجين منهم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  
أد تاريخ /وتعديله برقم  7/2/1992أد، تاريخ /25لبيان العلم والخبر رقم  2332تعديل رقم  -2
  »النادي السياحي في البترون«: ةللجمعية المسما 7/2/1992

الحائزة على بيان العلم  »النادي السياحي في البترون«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة 
 . 7/2/1992أد تاريخ /25والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »النادي الثقافي في بالد البترون«: اسمها
  »النادي السياحي في البترون«: منبدًال 

  :غايتها
القيام بالنشاطات الثقافية والسياحية والعمل على حماية التراث وٕاعادة إحياء وتشجيع الحرف اللبنانية والمحافظة على  .1

 .األماكن األثرية والقديمة في بالد البترون واإلهتمام بالمغتربين وذلك ضمن القوانين واألنظمة المرعية

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
  : بدال من
من القيام بالنشاطات السياحية والعمل على حماية التراث وٕاعادة إحياء وتشجيع الحرف اللبنانية والمحافظة على  .1

  م بالنغتربين وذلك ضمن القوانين واألنظمة المرعيةاألماكن األثرية والقديمة في بالد البترون واإلهتما
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
: للجمعية المسماة 27/9/2008أد، تاريخ /1164لبيان العلم والخبر رقم  2367تعديل رقم  -3
  »إلسعاف الضرير في لبنان التضامن الخيرية جمعية«

 »جمعية التضامن الخيرية إلسعاف الضرير في لبنان«الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  27/9/2008أد تاريخ /1164الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
قضاء  -الطابق األرضي -3القسم رقم -2512العقار رقم  -بناية لطيف -معونة الدائمةسيدة ال -47شارع  -فرن الشباك: هامركز 

  بعبدا
  قضاء المتن -ملك جبور اخوان -شارع اإلنجيلية -سن الفيل: بدًال من

  
: للجمعية المسماة 20/2/2007أد، تاريخ /38لبيان العلم والخبر رقم  2390تعديل رقم  -4
  »تنمية المشرقجمعية «

الحائزة على بيان العلم والخبر  »جمعية تنمية المشرق«رة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة أخذت وزا
  20/2/2007أد تاريخ /38رقم 
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  :وأصبحت على الشكل التالي
  »FONDATION LYAN، LYAN FOUNDATIONمؤسسة ليان، «: اسمها

  »جمعية تنمية المشرق«: بدًال من
  :غايتها

  ،إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث العالمي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين
حيثما وردت في هذا النظام، اإلرث الثقافي واألثري والتاريخي والفكري والقانوني والبيئي والحضاري " تراث"وبقصد كلمة 

العالمي، اي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات واألديان واألعراق ... واإلجتماعي واإلعماري والسياحي، الخ
 التي هي جزء ال يتجزأ من اإلنسانية ككل

  إن موضوع الجمعية هو العمل في مجال التنمية بشتى الوسائل المتاحة قانونًا وباألخص عن طريق التعاون والتنسيق
ل عمل الجمعية، ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال ال الحصر القيام المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجا

 :باألعمال التالية

 تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين .1

 المحافظة على التراث وتنميته .2

 المساهمة في مشاريع التنمية على أنواعها .3

 تشجيع حوار الحضارات واألديان والثقافات .4

ابط التعاون بين المجتمعات والحضارات والثقافات واألديان واألعراق وٕايجاد روابط وثيقة من توثيق العالقات ورو  .5
 التفاهم المتبادل

 إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وٕاقامة المعارض واإلشتراك فيها .6

 ...وضع البحوث والدراسات ومخططات المشاريع، الخ .7

 المحلية منها والدولية التي تدخل من ضمن نطاق عمل الجمعيةالمشاركة في المناقصات العامة والخاصة  .8

 إنشاء متاحف ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع .9

 تقديم المساعدات .10

 كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها .11

 .ات أو تظاهرات لها طابع سياسيويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة واإلشتراك في إجتماع

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

إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث المشرقي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين  .1
حيثما وردت في هذا النظام، اإلرث الثقافي واألثري والتاريخي والفكري والبيئي " تراث"كلمة والدوليين، وبقصد ب

المشرقي، أي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات ... والحضاري واالجتماعي واإلعماري والسياحي، الخ
  والثقافات واألديان واألعراق الشرقية التي هي جزء ال يتجزأ من اإلنسانية ككل

  أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على
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  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكتعضو في الئحة التوزيع اال كِ /تتلقى هذه النشرة ألنك تِ /أنت

 info@crtda.org.lbالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 كِ /في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى "التسجيل إلغاء“معنون بعبارة النشرة إليه مع 

info@crtda.org.lb  
  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإالتسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك،  طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (

  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  عمل التنموي مجموعة األبحاث والتدريب لل

  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
  لبنان –بيروت 165302. ب.ص

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

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

  
 
 
 

 


