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      2015 شباط/136العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

  االنسانية والمشكالت النزوح العامة، االوضاع في
 لبنان الى ات/القادمين ات/السوريين ازاء العام لالمن مشددة جديدة اجراءات  

  ...معارضة سياسية فعل وردود  

 االنسان لحقوق اانتهاكه تنتقد مدنية واخرى  
 ات/للنازحين المضيفة المجتمعات عن للتخفيف دولية جهود   
 2014 خالل سوريا من نزوحال في حاد تراجع  

  
  التنمية الكلية والقطاعيةفي 
 كافية عمل فرص خلقل جدية استراتيجية الى بحاجة لبنان: الدولي البنك 

 المال وزارة ويدعم بسري سد يمول الدولي البنك  
 مليارات 7.8 منها انفق 2013و 1992 بين انمائية عقود دوالر مليار 12: واالعمار ماءاالن مجلس 

 فقط

  
  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

 االجانب ات/العمال تجاه متوجباتها لتحمل االقتصادية الهيئات تدعو العمل وزارة 

 للضحايا الحماية ولتوفير بالبشر االتجار لمكافحة وكاريتاس العدل بين اتفاقية 

 57 %الفقر خط تحت ن/يترنحون% 26و فقراء طرابلس أهالي من  

 طرابلس في% 27و بيروت في الهندسة نقابة اعضاء من فقط% 21 نشكلي النساء 
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 800 ات/النازحين اغاثة اجل من والصحة التربية لوزارتي ياباني ين مليون 

 

  والبيئة الزراعية المحلية التنمية في
  بلدية مشاريع لتمويل االميركي" بلدي" برنامج من الثانية حلةالمر   
 الحصاد بعد ما تكنولوجيا لتحسين وكوريا الزراعة وزارة بين تعاون  
 51 انمائي مدني مجلس تشكل عكارية جمعية  
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  

 والبلديات الداخلية لوزارة ومحلية اجنبية اتمساعد  

 اهليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان  
 اهلية لهيئة اميركية مساعدة 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 محلية تنمية  
 ات/النازحين اغاثة 

 تعليم 

  
 2015  ثانيكانون ال شھرعلم وخبر 

  2015 ثانيكانون التأسيس جمعيات جديدة 

 2015 ثانيكانون الشهر للعلم والخبر  تعديل 

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

 

  االنسانية والمشكالت النزوح العامة، االوضاع في
 

 لبنان الى ات/القادمين ات/السوريين ازاء العام لالمن ددةمش جديدة اجراءات  

 ات/السوريين دخول تنّظم مشددة معايير فيه حددت جديداً  قراراً  ،2014 االول كانون 31 في العام، لألمن العامة المديرية أصدرت
 من لعدد خاضعاً  ن/دخولهم فجعلت ة،كبير  تضييقية شروطاً  ،"االخبار" صحيفة بحسب القرار، تضمن وقد. فيه واإلقامة لبنان إلى

 وبحسب. الدخول من تلقائياً  ن/ُيمنعون إذ المعادلة هذه خارج فهم ات/الالجئون فيما الحدود، عند إبرازها يجب التي المستندات
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 توجه اذ عاملة،ال الفئة منها أي تتضمن ال فئات، 6 الى ً"طبقيا" ات/السوريين تقسم تمييزية أبعاداً  القرار حمل ،"االخبار" صحفة
  :كالتالي جاءت فقد الفئات، حول اما. مناقشة ومحط غامضة السادسة الفئة بقيت بينما األغنياء إلى الخمس فئاته في القرار

 دوالر الف مبلغ وحيازة خطي فندقي حجز إبراز السياح على فرض اذ والمالكين، األعمال رجال السياح، ضمت األولى الفئة -
  صفتهم إثبات سوى األعمال رجال من يطلب لم فيما عقارية، إفادة أو ملكية سند إظهار المالكين من طلب بينما للدخول،

   للدراسة القادمون ضمت: الثانية الفئة -
  ) ترانزيت( للسفر القادمون: الثالثة الفئة -
   أجنبية سفارة لمراجعة او الطبي للعالج القادمون: الرابعة الفئة -
 الدخول بإذن حظي وافد سوري كل يمنح بموجبها والتي بالمسؤولية، مسبق تعهد بموجب بالدخول للقادمين فهي الخمسة، الفئة -

 ُفرض التي" االخبار" بحسب الوحيدة الفئة انها علماً  أشهر، لستة مرتين تجّدد ايام 4 لمدة دخول سمة ،"بالمسؤولية تعهد" بموجب
  .لبناني كفيل عليها
 إلى تحتاج ال عادية فنية إجراءات اتخذ العام األمن" أن درباس، رشيد اإلجتماعية الشؤون وزير اعتبر الجديدة، االجراءات وحول
 الخارجية وزارة عّممت جهتها، من". الدخول سبب إعالن على فقط تنص التدابير: "قائالً  واصر ،"عليها الوزراء مجلس اطالع

-1-9 بتاريخ الصادر العام لألمن العامة المديرية كتاب ،الخارج في للبنانيةا والقنصليات والسفارات البعثات جميع الى والمغتربين
 العمل بدأ والتي لبنان، الى ات/السوريين الرعايا دخول بشأن الجديدة باإلجراءات المتعّلقة التطبيقية التعليمات والمتضّمن ،2015

 على الحصول لبنان الى ات/السوريين الرعايا دخول بيتطلّ  ال التعليمات تلك بموجب انه علماً  ،2015-1-5 من اعتباراً  بها
 تطال ال اإلجراءات تلك أنّ  على الكتاب ونّص . المطلوبة المستندات وحيازة الزيارة سبب عن اإلعالن إّنما نوع، أي من تأشيرة
  .اإلطالق على لبنان الى دخول تأشيرة ليست وهي ات،/النازحين غير الرعايا

  
  ...معارضة سياسية فعل وردود   

 وصف فقد ومعارض، مؤيد بين لبنان الى ات/السوريين لدخول الجديدة االجراءات حيال الرسمية الفعاليات ومواقف اراء انقسمت
 فيها حددت والتي العام، لألمن العامة المديرية اصدرتها التي الجديدة القرارات علي، الكريم عبد علي لبنان، في السوري السفير
 ولم بالقرارات تتبّلغ لم سوريا" أن على مؤّكداً  اطالقًا، المقبولة بغير فيه، واإلقامة لبنان إلى ات/السوريين لدخو  تنظيم معايير
 بين حواراً  يتطّلب باالتفاقيات تغيير وأي البلدين، بين المّوقعة االتفاقات تناقض القرارات" تلك ان الى لفت كذلك". أحد معنا يناقشها
 على ات/السوريون لها يتعّرض التي واإلهانات اإلذالل من أفضل هو للدخول تنظيم أي" أن إلى علي اشار وفيما". الدولتين
  . غريب أمر الدخول تأشيرة فرض مسألة ان: قائالً  عقب ،"الحدود

 الرئيس رأى بدوره،. ات/للسوريين التأشيرة مبدأ رفضه لبنان، في السوري للسفير استقباله لدى بري نبيه الرئيس اكد جهته، من
 عالقات يعكس ال فهو موفقًا، يكن لم ات/السوريين ات/االخوة على جديدة قيود فرض قرار ان" الحص، سليم للحكومة، السابق
 الى االمور اعادة الى" داعياً " منها طائل هناك يكون ولن الشقيقين، البلدين بين االوقات كل في تسود ان ينبغي التي االخوة
 العام األمن اتخذها التي الجديدة اإلجراءات على يّطلعوا لم انهم على اكدوا فقد أمل وحركة اهللا حزب زراءو  اما". الصحيح نصابها
 إن اضافت التي االخبار، لصحيفة اذار 8 قوى في وزارية مصادر اوضحت ما بحسب وذلك لبنان، الى ات/السوريين لدخول

 تنظيم هو الحكومة في عليه االتفاق تمّ  ما ألن التأشيرة، مسألة رفضهم هوأبلغو  سالم، تمام الحكومة، رئيس مع تواصلوا الوزراء"
  ". دخول تأشيرات منح وليس ات/الالجئين دخول
 اعلنته ما ان" النهار" لصحيفة كيللي، نينيت المتحدة، لالمم التابعة الالجئين مفوضية ممثلة افادت المتحدة، االمم جهة من

 الى بالنسبة بدا فيه، واالقامة لبنان الى ات/السوريين دخول تنظيم بشأن الماضي االول كانون 31 في العام لالمن العامة المديرية
 اما". صدر بما نفاجأ لم لذا رسمية، عملية ضمن اليوم وضعها وتم سابق وقت في انطلقت التي بالتدابير رسميا اعترافا" المفوضية
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 الحاجات ظل في والسيما التطبيق، صعب االمر بأن كيلي اعترفت فقد ات،/نللنازحي" االستثنائية االنسانية الحاالت" تحديد عن
 في قدما المضي اياها ومناشدة القيود، تلك وضع الى اللبنانية بالحكومة حدت التي لالسباب تفهمها مبدية سوريا، داخل الهائلة
   .الالحقة الخطوات تحديد

 
 االنسان لحقوق انتهاكها تنتقد مدنية واخرى  

 السياسات  ان" على فيه اكدت لبنان الى السوري النزوح بشأن مشتركاً  بياناً  وسورية، لبنانية حكومية غير منظمة 17 اصدرت
 واجتماعية أمنية انعكاساتٌ  لها سيكون البلدين، بين الثنائية والمعاهدات الدولية واالتفاقيات اللبنانية القوانين تخالف التي الحكومية،
 ن/سيفقدون أو نظاميّ  غير بشكل لبنان دخول الى ات/السورّيين ات/المواطنين من كثير سيضطر اذ ،يدالتعق بالغة وٕانسانية
 ات/الكثيرين اوضاع هشاشة من سيزيد االمر وهذا ات،/المسجلين غير أعداد فتتزايد أراضيه، على الرسمية ن/إقاماتهم
  .الحقوق ادنى ممارسة عن ات/عاجزين ن/سيصبحون اللواتي/الذين
 دامت ما لبنان الى السوري اللجوء وقف سياسة في النظر إعادة) 1: ابرزها مطالب مجموعة بيانها، في الجمعيات تلك رفعت دوق

. األخير العام األمن قرار في جاء ما وخصوصاً  الحق لذلك تتنكر تنظيمية اجراءات أو قرارات أي والغاء قائمة، اللجوء ذلك أسباب
 ة/الالجئ صفة ن/فيهم تتوفر اللواتي/الذين األشخاص تحديد مهمة الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية تفويض) 2

 غالبها أن وخصوصاً  الضرورية، اإلجراءات واتخاذ التنظيمية مسؤولياتها تتحمل ان العامة االدارات على) 3. الدولية للمعايير وفقاً 
 والوالدات الزواج حاالت تسجيل تسهيل وأبرزها االضطراري، اللجوء عن تتولد دق التي األضرار تفاقم من للتخفيف الكلفة، قليلة

 بممارسة يتعلق ما في خاصة ات/السوريين ات/المواطنين ضد التمييزية الممارسات ورفض اللبنانية، األراضي على الحاصلة
  .االنسانية الكرامة واحترام التقاضي، أو التنقل أو التجول كحق الدولية واألعراف االتفاقيات في المصانة المدنية الحقوق

 شبكة لبنان، في والمفقودين المخطوفين أهالي جمعية للمواطنة، السورية الرابطة القانونية، المفكرة: فهي الموقعة الجمعيات اما
 المرصد اللبنانيين، ينالمقعد اتحاد واستغالل، عنف كفى اللبنانية، االجتماعية النجدة للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات
 جمعية التعذيب، ضحايا لتأهيل الخيام مركز ،)االنسان حقوق أجل من تحرك( ألف جمعية والموظفين، العمال لحقوق اللبناني
 ،)سكون( االدمان من والعالج للوقاية اللبناني المركز حلم، جمعية األخضر، الخط جمعية ،)ألفا( األمية ومكافحة االنساني التأهيل

   .وٕاحقاق  النفسي، للدعم ورد لمسة اآلن، النساء كزمر 
 
 ات/للنازحين المضيفة المجتمعات عن للتخفيف دولية جهود  

 الصادر لبنان، في ات/السوريين ات/النازحين اوضاع عن االسبوعي، تقريرها في الالجئين، لشؤون المتحدة االمم مفوضية افادت
 الهيئات مع بالتعاون اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أن المضيفة، المحلية اتللمجتمع خصصته والذي الثاني، كانون 26 في

 واالجتماعية واالقتصادية الديموغرافية التحديات من مجموعة مواجهة أجل من المضيفة المحلية المجتمعات دعم على انكبا الشريكة
 الحياة على سيئة اثار لها كان لبنان في حرماناً  االكثر المناطق بعض في السكان عدد في الكبيرة للزيادة ان سيما ال الرئيسية،
 ومن المحلي، الصعيد على التوترات حدة ارتفاع في كلها ساهمت التحديات تلك أن إلى الجديد التقرير واشار. ات/للبنانيين اليومية

 على النزوح أزمة أعباء من التخفيف على والعمل الراهن الوضع نتيجة تضرراً  األكثر والخدمات الموارد تحديد ضرورياً  بات ثم
 تحديد العملية تلك في اعتمدت التي المهمة الخطوات من أنه التقرير أفاد السياق، هذا وفي. المضيفة المحلية المجتمعات
 خطة لصوغ ،المحلي المجتمع كل فيها يشارك التي" والموارد المخاطر خرائط رسم" منهجية خالل من األولوية ذات االحتياجات

 يجري أولوية ذا مشروعاً  54 تحديد تمّ  العملية، تلك وبنتيجة. المحلية للمشاكل المحلية الحلول تحدد القطاعات، متعددة بلدية عمل
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 لتقرير وفقاً  وذلك أميركي دوالر ماليين 8.9 تبلغ اجمالية بقيمة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من مالي بدعم حالياً  تنفيذها
  .المفوضية

 ان الثاني كانون 19 في الصادر االسبوعي تقريرها في الالجئين، لشؤون المتحدة االمم مفوضية قّدرت ،اخر ضوعمو  وفي
 عشوائيًا، مخيما 1435 من أكثر ذلك في بما المستوى، متدنية لاليواء اماكن في ن/يعيشون لبنان في ات/النازحين من% 55نحو
 المباني ذلك في بما بتاتًا، صالحة غير ايواء امكان في االخر البعض يقطن بينما البقاع، منطقة في منها مخيماً  852 يقع

 لشؤون المتحدة االمم مفوضية فذكرت ات،/النازحين عدد باجمالي يتعلق ما في اما. السيارات ومرائب والمستودعات المهجورة
 ال ة/نازحاً  11559 فيما مسجًال، ازحاً ن 1157294 حدود عند استقر شباط، 10 حتى بانه االلكتروني، موقعها على الالجئين
  . االنتظار قوائم على ن/يزالون

  
 2014 خالل من سوريا نزوحال في حاد تراجع  

 ات/السوريين ات/النازحين اعداد في تراجعاً  هناك ان كيللي، نينيت الالجئين، لشؤون المتحدة االمم مفوضية ممثلة صرحت
 الربع في شهرياً  طلب ألف 14 الى 2013 العام في شهريا طلب ألف 59 من المفوضية، في التسجيل ن/يريدون تياللوا/الذين
 إلى كيللي، بحسب ذلك، يعود. الماضي الثاني كانون شهر من األولين األسبوعين خالل ذلك دون وٕالى، 2014 العام من األخير
 حركة ان الى االممية المسؤولة واشارت. فعلها فعلت تكون قد العاصفة أن حين في الحدود، إجراءات في اللبناني الحكومي التشدد
 المفوضية بين مستمراً  زال ما الحوار ان على مؤكدة السابق، بالعام مقارنة% 44 تتراجع 2014 عام لكامل عام كمعدل النزوح
 ان على درباس رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اكد مافي باستقبالها، لبنان يعد التي اإلنسانية الحاالت يخّص  ما في الشؤون ووزارة
  .عليها وافقت المفوضية وان المعايير تلك على المفوضية اطلعت الوزارة
 نتيجة مألوفاً  غير يبدو الذي السورية، اللبنانية الحدود نقطة على المشهد عن صورة السفير، صحيفة نقلت متصل، سياق وفي

 وفي. مشلولة شبه لبنان، الى الرحلة تبدأ حيث الغربي دمشق مدخل عند السومرية محطة في كةالحر  ان اذ الجديدة، االجراءات
 تراجع الجديد القرار مع لكن الماضية، األشهر في جيدة كانت الحركة" ان محمد اكد السائقين، من عدد مع الصحيفة اجرته حوار
 الوثائق توفر من الرغم على ات/سوريين لدخول استنسابي منع حاالت لعدة الصحيفة اوردت كذلك". كثيراً  السفر على اإلقبال
 إلى ثمانية من تراجع يوميًا، لبنان إلى القادمين ات/السوريين عدد مجموع ان اللبنانية، الداخلية وزارة افادت االرقام، وبلغة .الالزمة
 . شخص آالف ثالثة

  

  والقطاعية الكلية التنمية في
 

 كافية عمل فرص خلقل جدية استراتيجية الى بحاجة لبنان: الدولي البنك 

 التشغيل حول وطنية استراتيجية تبلور عدم الى توز، نايجل المؤسسة، في التشغيل شؤون مدير ترأسه الدولي البنك من فريق لفت
 وأخرى لبنان فلمصر  بزيارة بدأت الوفد، بها قام جولة بعد الدولي، البنك عقدها نقاش حلقة خالل ذلك جاء. لبنان في والبطالة
 ما المناقشات ان الى بنتيجتها خلص العمل، فرص خلق بهدف االقتصاد لتنشيط استراتيجية وضع امكانية لمناقشة ،المال لوزارة
 ضعف الهيكلية، المشاكل من" ساماً  خليطاً " يعاني اللبناني االقتصاد ان على توز اكد وقد". الفكري العصف" مرحلة في زالت
 مالمح وحول". كذلك ليست) الغالبية( البقية لكن بخير،) السلطة أصحاب( األثرياء" إن إذ ،"الوظائف بخلق هتماماال عدم"و النمو،

 "الشلل" بـ التذرع رافضا ،)"مقتطع.... (استراتيجية إلى الحاجة بأمس) الحكومة في( إنهم: "قائالً  توز اشار المقترحة االستراتيجية
 مستوى دون تبقى  التدريب، وبرامج لبنان مصرف يطلقها التي" التحفيز رزم" مثل المبادرات" ان معتبراً  الحكومي، - السياسي
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 يأتي ان يمكن النمو ان على توز شدد كذلك  .العمل لفرص الحقيقي النمو شروط لتأمين الملحة الحاجة على ومشدداً  التحديات،
 ،)االحتكارات هيمنة اي( التنافسية ضعف وابرزها الشركات لكت نمو تعيق التي الحواجز على ركز انه إال الناشئة الشركات من

 القطاعات افق محدودية عن فضالً  التمويل، مصادر ايجاد تكلفة ارتفاع خصوصًا، والمواصالت الكهرباء التحتية، البنى تردي
 مصرف من مدعومة قروض محفظة لها خصص التي المعلومات بتكنولوجيا الخاصة وتلك منها، الخدمية باستثناء عامة، للتطور
 . لبنان

  
 المال وزارة ويدعم بسري سد يمول الدولي البنك  

 تتعلق الدولي، والبنك اللبنانية الجمهورية بين قرض اتفاقيتي توقيع الحكومية السرايا في سالم، تّمام الوزراء، مجلس رئيس رعى
 الكهرباء لتوليد معملين وٕاقامة لبنان، جبل من كبير ءوجز  بيروت سكان الى الشفة مياه لتأمين بسري سد تشييد بمشروع األولى
 مليون 474 قيمته تبلغ الذي األول، القرض اتفاقية وقع. اللبنانية المالية اإلدارة بإصالح تتعلق والثانية المائية، الطاقة على يعمالن
 بلحاج، فريد الدولي، للبنك اإلقليمي يروالمد الجسر، نبيل واإلعمار، اإلنماء مجلس ورئيس خليل، حسن علي المال، وزير دوالر
 بسري سد مشروع سالم وصف وبالمناسبة، .دوالر ألف 200 ماليين 5 قيمته البالغة الثاني القرض اتفاقية وبلحاج الخليل وقع فيما
 مشروع بان لحاجب افاد جهته، من". اإلنمائي المستوى على وطني مشروع أكبر يكون وقد التنموية، المشاريع وأهم أبرز من" بأنه
 بتمويله الدولي البنك قام مشروع أهم وهو للشرب، الصالحة بالمياه ة/لبناني ة/مواطن ألف 800و مليون بتغذية سيقوم بسري سد
 وزارة قدرات ستعزز اللبنانية الحكومة بين الثاني القرض اتفاقية أن إلى خليل أشار بدوره،. اللبنانية الجمهورية مع عالقته بدء منذ
 . الموازنة النفاق سليمة ومتابعة سليم، إلنفاق القواعد ووضع الموازنة وٕاعداد العام الدين إدارة صعيد على ماليةال
  
 7.8 منها انفق 2013و 1992 بين انمائية عقود دوالر مليار 12: واالعمار االنماء مجلس 

  فقط مليارات
 بالنسبة الذروة عام كان ،2013 عام ان" العمل، تقدم حول ويسن تقرير في الجسر، نبيل واالعمار، االنماء مجلس رئيس افاد

 مجلس على كان: "قائالً  الجسر واضاف". لبنان في واالقتصادية االجتماعية األوضاع في محلياً  الجارية الصراعات لتأثيرات
 وقيد التنفيذ قيد بالبرامج ريةالسو  االزمة تداعيات لمعالجة العائدة المشاريع دمج المستطاع، قدر يحاول أن واالعمار االنماء

 العام خالل انه الجسر أوضح كذلك". النزوح بموجات تأثراً  االقل المناطق مشاريع حساب على ذلك يكون أن دون التحضير
 قيد كانت التي والبرامج المشاريع الى أضيفت كافة، والمناطق القطاعات في المهمة المشاريع من عدداً  المجلس أطلق" 2013
 االتفاقات من أخرى مجموعة النيابي المجلس يبرم أن ينتظر بينما الوزراء مجلس الى أحيلت عدَّة تمويل اتفاقات أنَّ  كما ذ،التنفي

  :األربع الرئيسية القطاعات مجموعة ضمن المجلس نشاطات تركزت وقد". الموقعة
  .والنقل البريد الثابت، الهاتف الكهرباء،: األساسية البنى -
  .والبيئة األراضي ترتيب االجتماعية، الشؤون العامة، الصحة التعليم،: واالقتصادية الجتماعيةا القطاعات -
  .الصلبة النفايات ومعالجة الصحي، الصرف الشفة، مياه امدادات: األساسية الخدمات -
  .ذلك وغير السيادية الخدمات الري، الزراعة،: أخرى وقطاعات المنتجة القطاعات -

 نحو بلغ ،2013 العام ونهاية 1992 العام بين الموقعة العقود قيمة اجمالي ان واالعمار االنماء جلسم احصاءات وتشير
 4173 تبلغ تقريبية بقيمة التنفيذ قيد عقود بقيت حين في دوالر، مليون 7886 بقيمة عقود تنفيذ بموجبها تم دوالر، مليون 12059
  . دوالر مليون 4917 نحو العقود هذه في الخارجي ويلالتم مساهمة قيمة اجمالي بلغ فيما دوالر، مليون
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 والصرف الشفة مياه امدادات ،%25 النقل ،%12 الكهرباء: التالية القطاعات على العقود توزعت االحصاءات، تلك الى واستناداً 
 %.11 أخرى اتوقطاع% 3 العامة الصحة ،%10 التعليم ،%17 الصلبة النفايات ،%7 والبريد الثابت الهاتف ،%15 الصحي

  

  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
  

 االجانب ات/العمال تجاه متوجباتها لتحمل االقتصادية الهيئات تدعو العمل وزارة 

 ن/عليهم المتوجبة النفقات تحمل الى معنويين، أم طبيعيين اشخاصاً  أكانوا العمل ات/أصحاب" قزي، سجعان العمل، وزير دعا
 للضمان العمل ة/صاحب على المتوجبة االشتراكات أو عمل اجازة على الحصول لجهة ها/يستقدمونه ة/أجنبي ة/عامل أي تجاه

 اجازة على المفروض السنوي الرسم فإن والوزارية، الحكومية القوانين الى استناداً  انه" الوزير عن صادر بيان وذكر  ".االجتماعي
 480: الثالثة الفئة ليرة، ألف 960: الثانية الفئة ليرة، الف 800و مليون: االولى الفئة: التالي الشكل على جاء لألجانب العمل
 اشار كما". المخبرية والفحوص التأمين وبوليصة العمل وعقد الضمان رسم الى اضافة ليرة،  ألف 240 :الرابعة الفئة ليرة، ألف
 المبينة الرسوم قيمة من% 25 ن/منهم يستوفى عمال، او ملع صاحبات او اصحاب من ات/السوريين الرعايا ان الى" البيان
 ايضاً  قزي لفت واخيرًا، .2010/129 رقم القانون بموجب العمل اجازة رسم من ن/يعفون ات/الفلسطينيين ات/الالجئين وان اعاله،
 مدتها كانت مهما ات/السوريين وةاالخ على دخول سمة فرض شأن في العام االمن اتخذها التي االخيرة االيجابية التدابير ان" الى
 فقط ها/تعطيه ة/أجنبي ة/مواطن ألي او ات/السوريين ات/للمواطنين دخول سمة اي ان على" مشدداً  ، "العمل اجازة عن تغني ال

 ". العمل وزارة عن االّ  تصدر ال العمل اجازة ان حين في االقامة، حق
 
 للضحايا الحماية ولتوفير لبشربا االتجار لمكافحة وكاريتاس العدل بين اتفاقية  
 كفريق وكاريتاس اول كفريق الوزارة بين تعاون اتفاقية كرم، بول االب ،"كاريتاس" منظمة رئيس مع ريفي، اشرف العدل، وزير وقع
 ،2/1/2015 تاريخ من ابتداء التنفيذ حيز االتفاقية تلك وضع الى ريفي اشار التوقيع، وخالل. بالبشر االتجار بمكافحة تتعلق ثان
 الجانب اعمال عن ة/عاجزاً  ة/القاضي يبقى فال العقابي بواجبه اسوة الحمائي بدوره النهوض الجزائي للقضاء ستتيح انها الى الفتاً 

 بعد انه كرم االب افاد جهته، من. آن في وغاية وسيلة اضحت الضحايا حماية ان سيما ال المفعول، الساري القانون من الحمائي
 قانونا ليس أنه الى لفت لكنه باألشخاص، اإلتجار لمكافحة وضع الذي 164 القانون صدر حثيثة، وجهود يرةكث اجتماعات
 متخصصة جمعيات مع التعاون امكانية تشمل تنفيذية آلية يتضمن وانه العقوبات قانون مواد لبعض تعديال جاء بل مستقال،
 وٕانشاء تخصيص على لبنان وكاريتاس العدل وزارة بين اتفاق عقد تم: "ئالً قا كرم اضاف وعليه،. للضحايا المعونة وتقديم للمتابعة
 ن،/ودينهم ن/ولونهم ن/وعرقهم ن/جنسيتهم إلى اإللتفات دون ن/كانوا أيا الضحايا ومساعدة وحماية إليواء ومجهز الئق مكان
 االتفاقية نص على لالطالع". والنفسية قانونيةوال واإلجتماعية والصحية اإلنسانية االصعدة كافة المقدمة المساعدة تشمل ان على
  :التالي االلكتروني الرابط مراجعة يرجى

//www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=647602http:  
 
 57 %الفقر خط تحت ن/يترنحون% 26و فقراء طرابلس أهالي من  

 االقتصادية اللجنة مع بالتعاون االجتماعية الشؤون وزارة أعدته الذي ،"طرابلس مدينة في الحضري الفقر دراسة تقرير" اظهر
% 26 وأن ات،/ومحرومون فقراء طرابلس أهالي من %57 ان اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج األسكوا – آسيا لغرب واالجتماعية
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 مساكن في ن/يقطنون ن/ومثلهم صحية، مشاكل ن/يعانون% 35 اقتصاديا، ات/متعثرون% 77 مدقعًا، فقراً  ن/يعانون ن/منهم
 .التعليم من ات/محرومون% 25و الئقة، غير

 العائالت، من% 87 ليطال والسويقة التبانة في ذروته فيبلغ واخرى منطقة من يتفاوت والحرمان الفقر مستوى أن الدراسة، وبينت
 الميناء، بساتين في% 26 والزاهرية، التل في% 36 الميناء، في% 63 محسن، وجبل القبة في% 69 القديمة، المدينة في% 75
% 36 والسويقة، التبانة في العائالت من% 52: كاآلتي فيتوزع الشديد انوالحرم المدقع الفقر مستوى أما. طرابلس بساتين% 19
% 10 الميناء، بساتين في% 10 والزاهرية، التل في% 11 محسن، وجبل القبة في% 28 الميناء، في %28 القديمة، المدينة في
 .طرابلس بساتين في

 والديناميات اآلليات إطالق دون ومن األسباب، معالجة دون من النتائج، تلك مع التعامل يمكن ال انه الى الدراسة اشارت كذلك
 وقدراتها، المدينة لحاجات لالستجابة متكاملة مسارات لثالث عارضة ومستدامة، ذاتية بطريقة للمشاكل حلول بإيجاد تسمح التي
 االقتصاد مع متكاملة صاديةاقت دينامية إطالق ابرزها تنمية، خطة ألي مسبقين شرطين بصفتهما واالستقرار األمن ضمان لجهة

 مع فقيرة مدينة طرابلس) 1: منها استنتاجات سلسلة إلى" اإلسكوا" دراسة وخلصت. ات/للشباب عمل فرص إيجاد محورها الوطني،
 هدفا المدينة مستوى على التفاوت تقليص لجعل ضرورة ثمة) 3 بقوة، ومترابطة متالزمة المختلفة الفقر أبعاد) 2 رفاه، جيوب
) 6 قوية، محلية - مركزية قيادة لخلق حاجة هنالك) 5 االقتصادية، للتنمية كبيرة مشاريع تنفيذ الحالي الوضع يستلزم) 4 يا،رئيس

 كامنة كبيرة طاقات المدينة في ثمة) 8 طرابلس، صورة رسم إعادة يجب) 7 الفوضى، على ويشجع ضار المحلي السياسي التنافس
 . وتدهور إفقار مسار هو العام الحالي المسار) 9 مستخدمة، وغير

  
 طرابلس في% 27و بيروت في الهندسة نقابة اعضاء من فقط% 21 يشكلن النساء 

 المتخصصة الحرة المهن فئة ضمن مهناً  يتولين منهن% 26 ان العامالت، النساء حول نشرته تحقيق في" السفير" صحيفة افادت
% 21 يشغلن النساء ان قائلة استدركت الصحيفة لكن العاملين، الرجال نم فقط% 8 مقابل ،)والمهندسين والمعلمين كاالطباء(

 إحصاءات بحسب وذلك طرابلس، في المهندسين من% 27و بيروت نقابة الى ات/المنتسبين ات/المهندسين عدد اجمالي من فقط
 المهندسات أنّ  إال المطلوب، من لأق النسبتين هاتين كانت إن: "قائلة السفير اردفت وقد. 2009 للعام المركزي اإلحصاء إدارة

 التفوق وربما واجتماعيًا، اقتصادياً  مرموقة مراكز الى والوصول النجاح تحقيق على قادرات النساء أنّ  يوم، بعد يوماً  يثبتن اللبنانيات
 بشكلٍ  عملها وتدير ةمميز  مهارات تمتلك المرأة" ان ،عواد ليلى المهندسة اكدت االطار، هذا وفي. "المجاالت بعض في الرجل على
 في أعصابه يفقد قد الذي الرجل خالف على ،"سلس" بشكلٍ  تواجهها التي والعقبات المشكالت مع تتعامل ان تستطيع وهي دقيق،
 وحياتها عملها في ايجاباً  ينعكس االمر وهذا جدًا، صبور كائن المرأة أنّ ) زراعية مهندسة( نبيلة ترى جهتها، من". واحدة لحظة
 االنتباه) اتصاالت مهندسة( جاندارك لفتت بدورها. يطيقه أن الرجل يستطيع ال ما االحيان بعض في تتحّمل أن بإمكانها إذ ةاليومي
 في وحقها جدارتها، أثبتت المرأة ألنّ  االخيرة، السنوات في قليالً  باالنحسار بدأت المرأة تهّمش التي الذكورية العقلية أن الى

 اكدت ،نهايواجه التي الصعوبات وحول. مهّمة مراكز تبوء وفي االحيان، بعض في وأكثر للرجل مماثل راتب على الحصول
 والمنزل العمل بين للتوفيق اضطرارهنّ  أبرزها متنوعة، صعوبات وجود على السفير، التقتتهن اللواتي المهندسات من مجموعة
 حين سنتين عملها ترك الى زواجها بعد اضطرت" أّنها إلى) معمارية مهندسة( سمية اشارت السياق، هذا وفي. األوالد وتربية
  ". الفترة تلك في طبيعي بشكلٍ  عملها في تستمرّ  أن المستحيل من كان إذ االول، طفلها أنجبت
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 800 ات/النازحين اغاثة اجل من والصحة التربية لوزارتي ياباني ين مليون  
 المالية اإلدارة لتولي تنسيق عقد ديميزا، جون ، Crown Agentsشركة وممثل صعب، بو الياس العالي، والتعليم التربية وزير وقع
 والصحة التربية وزارتي تشمل ياباني ين مليون 800 تبلغ والتي اليابانية الحكومة من للبنان المقدمة اليابانية الهبة تنفيذ أجل من

 تأمين إلى التربية لوزارة المخصصة الهبة فوتهد. للصحة ين مليون 500و للتربية ين مليون 300 خصص بموجبها والتي
 واقامة كهربائية مولدات تأمين وتشمل ات،/وسوريين ات/لبنانيين ات/تالمذة تستقبل لكي رسمية مدرسة 160 لنحو تجهيزات
 تكفي محروقات تأمين تلحظ أنها كما. للصفوف دراسية وطاوالت ومقاعد الجاهزة، الغرف تعتمد التي للمدارس متنقلة حمامات

 المخصصة الهبة اما. نائية مناطق في الواقعة للمدارس خصوصاً  الكهرباء وتأمين المولدات تشغيل أجل من دراسية سنة لنحو
  . الصرف وجهة تذكر فلم الصحة لوزارة

  

   والبيئة الزراعية المحلية التنمية في
 

 بلدية مشاريع لتمويل االميركي" بلدي" برنامج من الثانية المرحلة   
 المرحلة ماليًا، الدولية للتنمية االميركية الوكالة تدعمه الذي المحلي واالستثمار والتنمية للتقدم التحالف لتشكيل" بلدي" برنامج قأطل

 المساعدة يوفر المشروع هذا ان ذكره والجدير. انمائية بلدية لمشاريع دعم على الحصول بهدف مشاريع طلبات استدراج من الثانية
 كاريتاس مؤسسة خالل من تقدم المناطق في مجتمعية إنمائية أنشطة تنفيذ أجل من تقنية ومساعدة عينية هبات اللخ من للبلديات
 17 اختيار الى أدت والتي ،2013 العام في للبلديات األولى دعوته اطلق قد المشروع وكان. معوض هيرين ومؤسسة لبنان

 مليون 26 يقدم ان يتوقع ،2017 العام في المشروع هذا وبنهاية. دوالر ينمالي 3.6 قيمتها اجمالي بلغ منطقة، 15 من مشروعاً 
  .إنمائياً  بلدياً  مشروعاً  اربعين على يزيد ما الى تمنح دوالر
 ندوة 26 عقد الفترة تلك خالل وسيتم آذار، 5 لغاية وتستمر الثاني كانون 15 في بدأت الطلبات تقديم فترة ان الى االشارة تجدر
: بلدي لبرنامج االلكتروني الموقع زيارة ن/يمكنكم المعلومات من للمزيد. الطلبات وتقديم تحضير كيفية حول المناطق في

lebanon.org/en-http://baladi  
  
 الحصاد بعد ما تكنولوجيا لتحسين وكوريا الزراعة وزارة بين تعاون  
 ما تكنولوجيا تحسين مشروع لتنفيذ زراعي تعاون اتفاقية شوي، إيل جونغ لبنان، في كوريا وسفير شهيب، أكرم الزراعة، وزير وقع
 بمساهمة حظي والذي سنتين مدى على تنفيذه سيتم الذي الجديد المشروع ويهدف. لبنان في البستانية للمحاصيل الحصاد بعد
 تقديم خالل من لبنان، في الزراعي للقطاع المؤسساتية القدرات تطوير في المساهمة إلى دوالر، ألف 200و مليونين بقيمة مالية
 األبحاث مصلحة مركز تجهيز ايضاً  المشروع ويتضمن .الحصاد بعد ما عملية إلدارة الالزم التدريب في والمساهمة التقنيات أحدث
 الحصاد، بعد ما تكنولوجيا مجال في خصوصا االرشادي، البحثي عمله لتطوير الالزمة بالمعدات صور في الزراعية العلمية

 الزراعي لالنتاج توضيب خط إنشاء ،تالحمضيا من انتاجهم وحفظ المنطقة ات/مزارعي لخدمة صور في تبريد مركز واستحداث
  .الفاكهة من عاليه منطقة ات/مزارعي إلنتاج الغابون بلدة في مبردة تخزين غرف استحداث يلحظ كما الحمضيات، من

 واالقتصادي التجاري التعاون التفاقية وفقا لبنان لدعم الكورية الحكومة برنامج من جزءا يشكل المشروع ان الى ةاالشار  تجدر
  .   2005 العام في الحكومتين بين الموقعة
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 51 انمائي مدني مجلس تشكل عكارية جمعية  
 بحضور وذلك عكارية، جمعية 51 يضم الذي" عكار إلنماء المدني المجلس" عكار في المدني المجتمع من منظمات أطلقت
 التابعة اإلدارات كل ان" على عكار، محافظ اكد وبالمناسبة،. الشخصيات من وحشد النواب، من وعدد لبكي، عماد عكار، محافظ

 أكان سواء صعيد، أي على بها ستقومون خطة كل في موجودة تكون أن الضروري ومن الجميع، بتصرف موضوعة للمحافظة
 تلك" ان مضيفاً  ،"وحاجاتها والبلدات القرى ومتطلبات الحال بواقع معرفة على اإلدارة هذه ألن اقتصاديًا، أم اجتماعياً  أم إنمائياً 
  ". اآلثار سرقة من الحد على معًا، ونعمل تعمل، لكي للجمعيات موجهة الخطة

 إطالق" أن على فيها اكد الذي موسى، جان المهندس ،الريفي لإلنماء اللبنانية الجمعية رئيس ألقاها فقد المدني المجلس كلمة اما
 النهوض، مسيرة في زخماً  يعطينا ذلك ان" الى الفتاً " التغيير وطاقات بالنشاط مليئة عكار أن على دليل أكبر هو المجلس
 لن عكار مطالب: "قائالً  موسى وختم". عكار إلنماء مجلس إطالق واحد، مطلب تحت بدأت ضغط، لجان من انطلق فالمجلس
  ".وستتحقق عنها، نتوقف

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات   
 للفريق   واجهزة عتاد: الوزارء مجلس لرئاسة والنووية االشعاعية والبيولوجية الكيميائية المواد مخاطر من للحد التميز مراكز -

  يورو ألف 436 بحوالي قيمتها تقدر واالشعاعية والبيولوجية الكيميائية والمواد الشامل الدمار اسلحة مخاطر ومواجهة الدارة الوطني
 تكلفته بلغت االحمر دير في التعاوني البراد داخل والتفاح للبطاطا توضيب مركز انشاء: كاريتاس لمنظمة االوروبي االتحاد -

    يورو الف 224
 دوالر ألف 100 بحوالي قيمتها تقدر االثري، عنجر موقع وصيانة لترميم عينية هبة: الثقافة لوزارة الكورية الجمهورية حكومة -

  اميركي
  اميركي دوالر ألف 35 بحوالي قيمتها تقدر معدات: الزراعة لوزارة الدولية العمل منظمة -
 12 بحوالي قيمتها تقدر وتوابعها متخصصة كمبيوتر هزةاج: فرنسا في ستراسبورغ جامعة عبر المالية لوزارة االوروبي االتحاد -

   لبنان في والمهارات الوظائف لمرصد تابعة ثانوية محطة تأسيس مشروع لدعم واالقتصادي المالي فليحان باسل لمعهد يورو ألف
 للجمعية التابع المستوصف في الجديدة االسنان طب لعيادة تجهيزات: زغرتا في االجتماعية المساعدات لجمعية اليابانية السفارة -

  الصوتية فوق بالموجات التصوير آلة الى اضافة
 شحيم معهد -والتقني المهني للتعليم العامة للمديرية كهربائي مولد: العالي والتعليم التربية لوزارة شحيم في االجتماعية الجمعية -

  اميركي دوالر 950 بحوالي قيمته تقدر
  
 والبلديات الداخلية رةلوزا ومحلية اجنبية مساعدات   
 دوالر ألف 93 بحوالي قيمتها تقدر الداخلي االمن قوى لمعهد تجهيزات: والبلديات الداخلية لوزارة الدانماركي االستشاري الفريق -

   اميركي
 دوالر ألف 51 حواليب قيمتها تقدر عكار لمحافظة مختلفة تجهيزات: والبلديات الداخلية لوزارة الدولية للتنمية االميركية الوكالة -

  اميركي
  الداخلي االمن لقوى العامة للمديرية رافعات 5: والبلديات الداخلية لوزارة االميركية المتحدة الواليات -
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 العامة للمديرية التابعة زحلة سجن في طبية عيادة القامة اشغال تنفيذ: والبلديات الداخلية لوزارة االحمر للصليب الدولية اللجنة -
   اميركي دوالر ألف 40 بحوالي قيمتها تقدر الداخلي المنا لقوى

 دوالر االف 5 بحوالي قيمتها تقدر العام لالمن العامة للمديرية تجهيزات: والبلديات الداخلية لوزارة للطفولة المتحدة االمم منظمة -
   اميركي

  
 اهليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان  
  في الدورة   لها التابع اهرامجيان مستوصف وتجهيز تأهيل: االرمنية العمومية الخيرية الجمعية -
  االوزاعي في الواقعة المؤسسة ايتام كفالة تبني مشروع دعم: االجتماعية خالد محمد الدكتور مؤسسات -
  
 اهلية لهيئة اميركية مساعدة  
  للبلدية وانعاش اسعاف سيارة تقديم: الشوف قضاء في كفرقطرا لبلدية االميركيين المانحين مجموعة -
 
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  صور قضاء في البازورية في عامل لمؤسسة القلب وتخطيط الصوتي لتصوير الكترونية ومعدات طبية مستلزمات: االيطالية -
  صور قضاء في المهنية ملعا جبل لمؤسسة كمبيوتر واجهزة ورياضية وقرطاسية مدرسية مستلزمات: االيطالية -
  جبيل بنت قضاء في ابل عين بلدة في االقدسين القلبين راهبات -يوسف مار ثانوية في فوتبول ميني ملعب انشاء: االيطالية -
  صور قضاء في قانا بلدة في الحضانة دار الطفال ترفيهية قاعة تأهيل: االيطالية -
  جبيل بنت قضاء في فلي بيت لبلدية مجهزة اسعاف سيارة: االيطالية -
  صور في الداخلي االمن في السيارة القوى لوحدة وقرطاسية تكييف واجهزة كهربائي مولد: الكورية -
  صور قضاء في الرسمية البرغلية مدرسة في الطالب على قرطاسية توزيع: الكورية -
  

  قروض وھبات مع جھات دولية مراسيم
 

 محلية تنمية  
 اتفاقية واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية والحكومة االوروبية المجموعة بمفوضية ممثالً  االوروبي االتحاد بين ابرم -

  ". لبنان في المحلية باالقتصادات النهوض" مشروع لتمويل وذلك يورو ماليين 7 بقيمة هبة تتضمن مساعدات
  

 ات/النازحين اغاثة  
 بتاريخ الموقع التفاهم، خطاب اللبنانية الجمهورية وحكومة واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي الصندوق ابرم -

 وبرامج مشاريع تمويل في لالسهام العربي الصندوق من مقدمة اميركي، دوالر ماليين 10 بقيمة معونة والمتضمن 11/11/2014
  .لبنان في ات/السوريين ات/للنازحين االغاثة

  
 تعليم  

 بتاريخ الموقع االتفاق بروتوكول التسوية، سبيل وعلى للفرنكوفونية، الدولية والمنظمة العالي والتعليم التربية وزارة ابرمت -
  .والتقني المهني التعليم خطة تطوير لدعم يورو 500و ألف 19 بقيمة مالية هبة والمتضمن ،31/5/2013
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  2015  ثانيكانون الشھر علم وخبر 
  

  أد /2684م وخبر رقم عل -"جمعية آل طي الخيرية االنمائية"جمعية باسم  -1
بناية  - Cبلوك  - 7القسم رقم  - 701العقار  -قرب جامع الفردوس - شارع األجنحة الخمسة -حي األمراء -الشويفات: مركزها

  قضاء عاليه -قاسم طي -ملك رقية - عبداهللا ياسين
  : أهدافها
 تقديم المساعدات العينية والمعنوية لأليتام والمعوزين من ابناء العائلة .1

 ل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والمادي ألبناء العائلةالعم .2

القيام بجميع االعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة من أجل تحقيق اهداف الجمعية ال سيما إنشاء المؤسسات  .3
 التربوية والصحية والزراعية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة

 جميع األعمال والنشاطات الثقافية التي تساهم في تعزيز المواطنة واإلنماء اإلجتماعي والمحافظة على التراثالقيام ب .4

  تشجير أراض بعلية، والعمل من خالل اعضاء الجمعية للتحول الى زراعات عضوية صحية وصديقة للبيئة .5
 اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية

محمد  -علي حسين طي -قاسم طي محمد - سعاده عباس طي -حسين علي طي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حاتم قاسم طي -احمد طي

  حاتم قاسم طي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /7خبر رقم علم و  -"جمعية الصداقة اللبنانية األلبانية"جمعية باسم  -2

  قضاء الكورة -B3بلوك  -5القسم رقم  - 2912العقار رقم  -راس مسقا: مركزها
  : أهدافها
تفعيل وتعزيز العالقات اللبنانية األلبانية لجهة السياحة والبيئة والندوات واألعمال الثقافية والمحاضرات العملية، وتبادل  .1

  اقة على كافة الصعد اإلجتماعية البيئية السياحية والعمليةالخبرات في المجاالت المذكورة وتحفيز روابط الصد
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

كمال  عبداهللا سمير - جان قسطنطين نيني -طه جمال زعاطيطي - محمد طالل مرعبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جمال احمد فاضل زعاطيطي -الدين

  جان قسطنطين نيني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /9علم وخبر رقم  -"Wish and Willرغبة وٕارادة، "جمعية باسم  -3

 قضاء -الطابق السادس -ملك فيروز رمضان - 19Cالقسم رقم  -4945العقار رقم  -شارع ياسين فضول -عين الرمانة: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
وصول الى التنمية المستدامة من خالل مشاريع وخدمات تربوية، مهنية وتثقيفية تمكن لتفعيل المشاركة اإلجتماعية ل .1

  من قدراتهم وتوسع خياراتهم المستقبلية مرفقة ببرامج الدعم النفسي وعالجاتهاألفراد 
 ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألن
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لمياء جميل  - ايمان بدر الدين السيد - حسام محمد الحاج - فيروز جميل رمضان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كارلو عطاهللا حليان -رمضان

  فيروز جميل رمضانة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /10علم وخبر رقم  -"والثقافة نمتى للفنوروبير الفرد "جمعية باسم  -4

  بناية فَرا -18القسم  -4635العقار رقم  - شارع الفرد نقاش - األشرفية -بيروت: مركزها
  : أهدافها
محض، بغية تشجيع الفنون على أنواعها وال سيما الرسم والموسيقى وتعميم الثقافة والعلوم واعالء  هدف الجمعية خيري .1

ى اعتمادها ونشرها بين العموم وال سيما بين الطبقات الفقيرة والمعوزة وفي المدارس والنوادي شأنها والتشجيع عل
  والمجتمعات المختلفة

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

نبيل سعيد  - زينه سمير صالح -مولایر ميشال صباغ - شيك بابكيانرين ماري خات: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  روبير الفرد متى -فادي ايلي بشاره -اسعد شارل نكد -كيوان

  المحامي نبيل سعيد كيوان: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /11علم وخبر رقم  -"البذور الزاهرة"جمعية باسم  -5

  قضاء زحلة -ملك دائرة أوقاف البقاع -احطريق مسجد بالل بن رب -مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
القيام بمختلف النشاطات الصحية والثقافية واإلجتماعية والبيئية والتي تعنى باإلنسان إبتداًء من محو األمية وصًال الى  .1

 تقديم المساعدات الصحية والطبية للمحتاجين

  القيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية التي تفيد أبناء البلدة .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -مينورود محمد ي - آمنة حسين صالح -هناء حسين صالح -ليلى نبيل نابلسي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايمان حسن صالح -دياال عاطف يوشف - مريم محمد نسبين - ديبه سليم عبد الفتاح - عاطف علي صالح

  عاطف علي صالح السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /14علم وخبر رقم  -"جمعية اإلرتقاء الخيرية"جمعية باسم  -6

  قضاء عكار - يب محمد عكاريملك د - 357العقار رقم  -الشارع العام -وادي الجاموس: مركزها
  : أهدافها

  :المساهمة في تنمية المجتمع وٕاعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خالل
 بناء مؤسسات صحية تقدم الرعاية اإلجتماعية .1

 بناء مؤسسات تربوية ثقافية .2

 نشر التوعية الصحية والتربوية ضمن المجتمع المحيط بها .3

 ات اإلنسانية والطبية لألسرة المحتاجةتقديم المساعد .4
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 المساهمة في تقديم األعمال التطوعية .5

  خدمة المجتمع في جميع االختصاصات .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد عبد  -حنان عبد الكريم عكاري -وضاح ديب عكاري -يرامي ديب عكار . د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد حسن األشقر -حسن محمد عيد - الرحمن السيد

  رامي ديب عكاريكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /21علم وخبر رقم  -"التحالف العربي لصناعة الخدمات" جمعية باسم -7

  الطابق األول -وربناية المنص -2031العقار رقم  -بيروت: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى تعزيز التبادل الحر للخدمات وتطوير قطاع الخدمات بما يتفق ومصالح األعضاء ومصالحهم اإلنمائية 
  :وذلك من خالل ما يلي على وجه الخصوص

وصياغة استراتيجيات تعزيز وتوثيق التعاون مع الحكومات المتعلقة بتأطير القضايا وتحديد أولويات مصالح الخدمات  .1
 وطنية للتجارة وتنظيم خدمات فعالة وأطر عامة مؤسسية تنظيمية تقدم الحماية األفضل للمصالح اللبنانية والعربية

 وتسعى الى تقدمها في مجال اإلقتصاد وتبادل الخدمات

ية وتعزيز الدور ر أفضل الممارسات في صناعات الخدمات العربيتعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتطو  .2
 القيادي في شركات الخدمات العربية في بلداننا

رفع الوعي وتعزيز الفهم في لبنان والمنطقة العربية حول التجارة الدولية وٕاتفاقات اإلستثمار التي تؤثر في تبادل  .3
 طقية والثنائيةالخدمات، بما فيها منظمة التجارة العالمية وغيرها من مختلف معاهدات التجارة واإلستثمار المنا

 الترويج إلجراء البحوث والتحليلالت حول القضايا المتعلقة بالمنطقة وبتجارة الخدمات ومعاهدات التجارة الدولية .4

 المساهمة في تحسين التنظيم الوطني ودعم القدرات التنافسية لقطاع الخدمات في جميع الدول العربية .5

ًا لإلتفاقات القائمة حول التجارة واالستثمار الدوليين، ووفقًا لإلتفاقات تحديد وتطوير مصالح تجارة الخدمات العربية وفق .6
إقليميًا ومتعدد األطراف والدفاع األفضل عن تلك المصالح في حال تسوية  المستقبلية التي يكون التفاوض بشأنها

 النزاعات المحتملة وفقًا لمعاهدات تجارة الخدمات

لف صناعات الخدمات والجمعيات التجارية لشركائنا التجاريين وبالشراكة ايضًا تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع مخت .7
 في القطاعين العام والخاص لتقاسم ومشاركة الخبرات المتبادلة وافضل الممارسات وتوجيه قضايا المصالح المشتركة

لتي تؤثر في قطاع الخدمات توفير منتدى من أجل مناقشة تجارة الخدمات الدولية في القضايا ذات الصلة بالخدمات وا .8
  العربية والعمل كهمزة الوصل لقطاع خدمات الدول األخرى غير األعضاء في الجمعية

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

عليا صالح  - حبيب جميل انطون - فيليب يوسف معلوف -غزالهطالل توفيق سالم ابو : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مالك عواضه عاصي -عباس

  حبيب جميل انطون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /22علم وخبر رقم  -"The Business Gateبوابة األعمال، "جمعية باسم  -8
  الطابق الخامس - ملك انطوان الصليبي - سنتر عون - /53القسم  -3358رقم العقار  -شارع بربر ابو جودة -البوشرية: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في شد أواصر التعاون والصداقة بين رجال االعمال في البلدان الناشئة .1

 المساهمة في تنظيم المعارض في لبنان والخارج والترويج للمنتجات بين الدول الناشئة .2

 التدريبية المتخصصة لرفع مستوى المشتركين المساهمة في اقامة الندوات االقتصادية والدورات .3

  المساهمة في تنظيم رحالت لتبادل الخبرات مع رجال اعمال من البلدان االخرى والتعرف على منتوجات وافكار جديدة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عصام  -اورور انطونيوس الخوري - طوني جورج ابو نعوم -انطوان ميشال الصليبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كريستيان دافيد ادواردو هولزل -سليم الخوري

  انطوان ميشال الصليبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /23رقم  علم وخبر -"آخي للرعاية االجتماعية الصحيةتجمعية ال"جمعية باسم  -9

  قضاء بعبدا -ملك جمعية أسرة التآخي -سنتر صولي - شارع العريض - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 هدفها تأمين العالج للفقراء بسعر رمزي) مستوصفات(انشاء مراكز صحية  .1

 انشاء مستشفيات .2

 انشاء دور رعاية للمسنين ولألمراض العصبية والنفسية .3

 اقات والجهود في سبيل مساعدة المحتاجين والفقراء واأليتام والمعوقين والمسنينالسعي لتسخير اإلمكانات والط .4

ضافة الى الحاالت اإلجتماعية التي تسبب لها الفاتورة إتأمين العناية الطبية للمستفيدين من برنامج التآخي الطبي،  .5
 الصحية إرباك ومخاطر بأسعار رمزية

  لدائمةبرامج حمالت توعية حول األمراض الخطيرة وا .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مالك علي . د -الشيخ فؤاد ضاهر خريس -العالمة السيد علي محمد حسين فضل اهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اطف عبد الكريم داغرع - علي محمد سليمان -حسين سعيد هزيمه - محمد

  حسين سعيد هزيمه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /31علم وخبر رقم  -"جمعية مؤسسات التمويل األصغر في لبنان"جمعية باسم  -10
  الطابق السادس -172/3و  2327العقار رقم  - البيكاديللي -منطقة راس بيروت العقارية -بيروت: مركزها
  : أهدافها
ة في ترويج الصناعة المستدامة ورفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يخص قطاع التمويل األصغر وتوحيد المساهم .1

 صوت األعضاء وتمثيلهم أمام كافة الجهات

المساهمة في صياغة وترويج المعايير الوطنية الخاصة في سياق افضل الممارسات المقبولة عالميًا في القطاع والعمل  .2
 المستعملة من قبل األعضاء وٕايجاد لغة موحدة خاصة بصناعة التمويل األصغر على توحيد المصطلحات
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المساهمة في التنسيق والمشاركة الفعالة في النشاطات الخاصة بهذا القطاع داخل وخارج لبنان وتشجيع التواصل  .3
 واالتصال الفعال والمجدي بين العاملين في هذا القطاع

الهيئات سواء كانت وطنية أم أجنبية داخل وخارج لبنان بما يخدم مصلحة  تعاون مع كافةالمساهمة في العمل وال .4
 مؤسسات القطاع في لبنان والعمل على توسيع دائرة المانحين والممولين للقطاع

 المساهمة في رفع فاعلية مؤسسات التمويل األصغر في لبنان وذلك بتعزيز المهارات من حيث الكم والنوع .5

سيق مع كافة الجهات التنظيمية والرقابية والحكومية في وضع السياسات والتشريعات التي تهدف المشاركة والتعاون والتن .6
 وتساعد على تطوير القطاع والمساهمة بالعمل على خلق بيئة تشريعية داعمة للقطاع

 القطاع عقد النشاطات التدريبية والثقافية والتعليمية محليًا وٕاقليميًا وعالميًا وأية نشاطات أخرى بما يخدم .7

تقديم الدعم والمساهمة في تبادل المعلومات في ما بين األعضاء أنفسهم وفي ما بين األعضاء وجميع الجهت ذات  .8
  العالقة

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

جمعية " -ممثلة بالسيد يوسف محمد فواز" المجموعة -جمعية اللبنانية للتنميةال": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -ممثلة بالدكتور يوسف احمد الخليل"" جمعية إنماء القدرات في الريف" -ممثلة بالسيدة ايلين ميشال ابو رزق "التضامن المهني

ة مؤسس" - ممثلة بالسيد مياده موسى بيدس." ل.م.شركة امكان المالية ش" -ممثلة بالسيد سامر صفوح الصفح" مؤسسة مخزومي"
شركة ابداع للتمويل متناهي " - ممثلة بالسيد غازي عارف جنبالط" مؤسسة تنمية الرواد" -حلبي ممثلة بالسيد زياد فضول" فيتاس

  ممثلة بـ بشار حسين قوتلي." ل.م.الصغر ش
  يوسف احمد الخليل كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /45علم وخبر رقم  -"، خلينا سواBetter Together"ة باسم جمعي -11

  ملك ليلى سليم -قرب صيدلية الفيحاء -29القسم  - 2771العقار رقم  -شارع فليفل -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز الفكر االيجابي في ظل الظروف الحياتية الضاغطة .1

 تفعيل التالقي والتواصل بين شرائح المجتمع .2

 فة التضامن والمساعدة بين المواطنينتنمية ثقا .3

 تخفيف العزلة عن الذين يعانون من الوحدة بسبب هجرة األوالد .4

 والفنون في ارساء التوازن النفسي لمواجهة الصعوبات كافة تعزيز دور الثقافة .5

  اعتماد النشاطات المتنوعة الثقافية واالجتماعية والترفيهية والبيئية كوسيلة لتخطي االزمات .6
 ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ

 -ساره محمود المدني الدفتردار -وفاء حسين بري -فرح عصام الحاج - ليلى داود سليم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سالمه محمد سهيل نعماني -سميره كامل نعماني

  ليلى داود سليمة السيد: جمعية تجاه الحكومةممثل ال
  

  أد /48علم وخبر رقم  -"مؤسسة سامر حليمه للرعاية االجتماعية"جمعية باسم  -12
  الطابق األول - بناية حسيب حليمه -شارع الدبس -عاليه: مركزها



17 
 

  : أهدافها
والصحية والثقافية واإلنمائية ال سيما  تهدف الجمعية الى القيام بجميع اعمال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية .1

 إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء والعائالت المستورة والعمل على رعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم

  التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية واألهلية والدولية في سبيل تحقيق األهداف المشتركة .2
 تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 

  حسيب مسعود حليمه. د -سامر حسيب حليمه -نجاح الشيخ مصطفى قيس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسيب مسعود حليمه كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /71علم وخبر رقم  -"MAQAMAT BEIT EL RAQSمقامات بيت الرقص، "جمعية باسم  -13

  قضاء الشوف -ملك سمير راجح - الشارع العام - حي كفر حصيد -بعقلين: مركزها
  : أهدافها
 تقديم العروض والحفالت الراقصة واإلشتراك فيها في لبنان والخارج .1

 رجتنظيم المهرجانات في إطار أهداف الجمعية في لبنان والخا .2

القيام بنشاطات ثقافية حول تراث الرقص ومراحل تطوره عبر العصور، التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف  .3
 الجمعية

 اعطاء دروس وتعليم الرقص بكافة مناهجه في لبنان والخارج .4

إستمراربتها اضافة دعم وتمويل االعمال الفنية والثقافية التي أسسها الكوريغراف اللبناني عمر راجح والمحافظة على  .5
األخير والتي تهدف الى إنشاء مساحة من اإلبداع واإلختبار تتطور في  االى كافة العروض واألعمال التي يقوم بها هذ

ظلها ثقافة الرقص المعاصر في لبنان والمنطقة بشكل مستمر والتي تمهد الطريق أمام حقبة من اإلبداع والحداثة 
 تقديم افكار ومفاهيم جديدة حول الرقص بشكل عام وارتباطه بالجسد بشكل خاص والتعبير الحر، كل ذلك من خالل

القيام بكافة االعمال التي من شأنها تشجيع األعمال الفنية المسرحية والرقص المعاصر في العواصم والمدن العربية وما  .6
لحها وعالقاتها الفنية في لبنان العمل الفني من إعالم، وكما للجمعية ان تنشىء فروعًا حيث تقتضي مصا يحتاجه هذا
 وفي الخارج

 دعم فناني الرقص وتطوير مجاالت الرقص لمعاصر في العالم العربي .7

تعزيز التبادل الثقافي والفني والتعاون بين الفنانين المحليين والدوليين سانحين الفرصة أمامهم لبلورة أفضل لمفاهيم  .8
 الرقص المعاصر وممارساته

معلومات وتبادلها وتشجيع بناء العالقات وتيسير تبادل المعلومات والخبرات سعيًا وراء نشر تسهيل الوصول الى ال .9
 مقاربات فلسفية وٕاجتماعية وثقافية محتلفة حول الرقص المعاصر ضمن إطار فني

 نشر برامج تدريب مكثفة ومناهج تطوير فني مبنية على المفاهيم الثقافية والتبادل الفني .10

الى تعزيز مكانة الرقص المعاصر على المدى البعيد ضمن االطار الثقافي واإلجتماعي المتميز إنشاء مشاريع تهدف  .11
 للمنطقة

 إجراء ابحاث وتدوين نتائجها والخبرات المستقاة منها وتوثيق أعمال الجمعية .12

 معالجة المشاكل والعوائق الرئيسية للرقص المعاصر في العالم العربي .13

  يدة تتعلق بموضوع الجمعيةتبني أفكار ومفاهيم معاصرة جد .14
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - عمر سهيل راجح - نجال سهيل راجح -ميا جوزاف الحبيس -سهيل حسن راجح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شريف موريس صحناوي

  عمر سهيل راجح السيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 
  

  أد /74علم وخبر رقم  -"جمعية اصدقاء األونروا"جمعية باسم  -14
   الطابق السادس -بناية جمعية المقاصد -63القسم رقم  - 13العقار رقم  -شارع األوقاف - صيدا :مركزها
  : أهدافها
 سسات المحلية والدولية لمشاريع األونروا في لبنانتقديم العون والمساعدة وتأمين الدعم المالي من الهيئات والمؤ  .1

في سبيل محو ) مخيمات الالجئين(محاربة التسرب المدرسي والجامعي والعمل في المجتمعات الفلسطينية في لبنان  .2
 األمية

 تعزيز المعرفة بالثقافة والتعليم، عبر الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين في لبنان .3

العيش الكريم والبيئة السليمة، والمساعدة في تأمين فرص العمل، للفلسطينيين المقيمين في تعزيز الصحة والغذاء، و  .4
 لبنان

 إقامة دورات التأهيل والتدريب بما يضمن تمكين الالجئين من العمل وخدمة المجتمع .5

 إصدار الدراسات واألبحاث اإلجتماعية واإلقتصادية حول قضايا التنمية والعمل في المخيمات .6

من المشاركة في العملية التنموية، وتشجيع وصقل المبادرات المحلية والتعريف  اعضاء المجتمعات الفلسطينيةتمكين  .7
  بها في اسواق العمل

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

حنين هاني أمين  -جمال احمد حسين -سمر هاني امين الخيري - ين حسن هدىحس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد علي العاكوم -الخيري

  احمد علي العاكومالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /76علم وخبر رقم  -"جمعية صفدي الثقافية"جمعية باسم  -15
  لطابق التاسعا -برج الغزال - جادة فؤاد شهاب - األشرفية -بيروت: مركزها
  : أهدافها
والنشاطات المتممة لها، وفتح المكتبات العامة ودعمها بالكتب والجهاز البشري المختص  القيام بالبرامج الثقافية .1

 مساعدة الباحث القارىء وتجهيزها بالمعدات المتطورة واألجهزة بغية

مجها وٕافادة أكبر قدر ممكن من المواطنين عبر التعاقد مع وزراة الثقافة الوطنية بغية اإلستفادة من تقديماتها وبرا .2
 نشاطات الجمعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات ومؤسسات المجتمع

اإلستحصال على المساعدات والتقديمات من الوزارات وٕادارات الدولة اللبنانية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات  .3
ندوات ومحاضرات ومعارض ثقافية ودورات  البرامج التثقيفية كتنظيمالدولية والخارجية بغية تحقيق المشاريع والنشاطات و 

 تأهيل وتثقيف واستحصال على المنح لدعم الطالب من اإلدارات المعنية لتقديمها لذوي الحاجة
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بمساعدة ودعم المنظمات العالمية والعربية واألوروبية  القيام بكافة النشاطات والبرامج التي لها طابع تربوي وذلك .4
ميركية الحكومية وغير الحكومية المنبثقة عن األمم المتحدة والغير مرتبطة بها وكافة الجمعيات والمؤسسات التي واأل

 تعمل وفق برامج التنمية المستدامة وٕادارات ووزارات الدولة اللبنانية والجمعيات والمؤسسات اللبنانية

ومهنيات وجامعات بكافة اإلختصاصات التقنية والجامعية فتح مدارس أو استثمار المدارس الموجودة وفتح معاهد تقنية  .5
وتمثيل جامعات أجنبية بفروع وٕارسال البعثات العلمية والتدريبية وطالب الى جامعات خارجية بإسم الجمعية بعد 
 تحضير الطالب ودار الحضانة وفق القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ووفق األنظمة المعتمدة لدى وزارة التربية

ومديرية التعليم المهني والتقني والقيام بفتح مراكز للتدرب على المعلوماتية ودورات لغات ومراكز تدريس وتأهيل 
ومساعدة الطالب في دورات تعليمية وتدريبية والقيام ببرامج تأهيل وتطوير القدرات للموظفين واإلداريين والمتعاقدين مع 

 ةإدارات ومؤسسات ووزارات الدولة اللبناني

إصدار الكتب والمجالت والمطبوعات الثقافية واالجتماعية والبيئية والتربوية والصحية والسياحية والصناعية والزراعية  .6
 واألنظمة المرعية اإلجراء وفق القوانين

 تنظيم حمالت تثقيفية وٕاجتماعية على التلفزيون والراديو وعلى كل وسيلة تساعد في نشر المعرفة .7

قامة المنتديات واألمسيات الشعرية لتعزيز دور الشباب إاهب األدبية والفنية لدى الشباب، من خالل إكتشاف وتنمية المو  .8
 والثقافية في الساحة األدبية

 تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف دور العلم واإلختصاص في لبنان والخارج .9

لمية، بما في ذلك الرحالت والبعثات داخل لبنان المشاركة في شتى النشاطات الخيرية واإلجماعية والثقافية والع .10
  كافة مجاالت التنمية واإلنماء والمساهمة في الندوات والمؤتمرات وخارجه، وصوًال الى

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

  كوليت غسان الحايك - سميره عبد المعين بغدادي -النائب محمد احمد الصفدي: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كوليت غسان الحايكمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /77علم وخبر رقم  -")Zoomaal Org(ذومال، "جمعية باسم  -16

  ملك محمد مبدع توفيق عبسي حلبي -14القسم رقم  -4898العقار رقم  -شارع المزرعة - تلة الخياط -بيروت: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تنظيم حمالت إعالمية ونشاطات وورش عمل بهدف توعية المجتمع وخصوصًا الشباب  والطالب حول  .1

 كيفية الحصول على التمويل الجماعي

 المشاريع اإلبداعيةالمساهمة في التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل إجراءات التمويل الجماعي  .2

 المساهمة في دعم مساعدة اصحاب المشاريع والرياديين من خالل تقديم المنح المالية .3

المساهمة في تاسيس منتديات في المؤسسات التعليمية لمساعدة المشاريع اإلبداعية على الحصول على التمويل  .4
 الجماعي

 يةالمساهمة في استخدام اإلنترنت كوسيلة لتحقيق أهداف الجمع .5

  المساهمة في العمل على بناء قاعدة بيانات تعنى بتسهيل عمل الجمعية وأعضائها .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

احمد  -علي حسن شحاذي - تيرامي محمد بنايو  -عبداهللا محمد مبدع عبسي حلبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد نور الدين كحاله
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  عبداهللا محمد مبدع عبسي حلبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /84علم وخبر رقم  -"Compagnon de vieجمعية رفيق العمر الخيرية، "جمعية باسم  -17
  اء المتنقض -ملك بول موريس صقر - 58العقار رقم  - الشارع الرئيسي - الدوار: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة العجزة والمسنين واألطفال المشردين .1

 مساعدة المعاقين .2

  مساعدة ذوي األمراض المزمنة والمستعصية .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - سعد ادمون غصن -مون صليباسوزي سي -حسين احمد زلغوط -ش داغررجشادي ج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ريمون موسى عقل

  حسين احمد زلغوط السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /89علم وخبر رقم  -"Handsهاندس، "جمعية باسم  -18
  قضاء بعلبك -اهللا الخطيبملك حسين عبد -منطقة تمنين التحتا العقارية -1641العقار رقم  -تمنين التحتا: مركزها
  : أهدافها

الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام بكافة شؤونهم تهدف الجمعية 
  :وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية وال سيما

لمساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية تنظيم أو ا .1
 وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي

وسائل المكننة وٕاقامة دورات قصيرة ومتوسطة األجل لتحقيق هذه  مكافحة االمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر .2
 األهداف 

ة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل األطفال وتدريب األطفال على مهن بديلة من أجل إقام .3
 إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .4

داواة وال سيما لألمراض المزمنة أو ذات الكلفة تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو الم .5
المرتفعة، أو االستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية وٕاجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت 

 توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم

ع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من إنشاء مدارس أكاديمة ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنوا .6
أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وٕانخراطهم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في 

 المجتمع

سة الطرق بنيته التحتية من خالل تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودرااإلهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير  .7
 اآليلة الى اإلستفادة من مختلف المشاريع
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العمل على تعزيز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليًا  .8
 وخارجياً 

مي والثقافي وال تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العل .9
سيما لاليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما يؤدي الى تقديم 

 المساعدات على إختالف أنواعها وفي جميع المجاالت اإلجتماعية واإلنمائية والثقافية والتربوية والصحية

لوطنية والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة ا .10
السالم وحقوق االنسان وروح المواطنية الصالحة وٕاقامة المحاضرات والندوات واإلجتماعات والعمل بكل الوسائل على 

ؤول، المتعلم والمثقف بالقيم تحقيق هذه األهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المس
 الصالحة في مجتمعه

القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عتد المواطنين في جميع األراضي اللبنانية والعمل مع  .11
  االجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي لإلنماء المتوازن

 ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقواني

  حسانة علي العزيز -علي مهدي الخطيب -حسين عبداهللا الخطيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسين عبداهللا الخطيب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /90علم وخبر رقم  -"جمعية كلنا لبيروت"جمعية باسم  -19
  ملك حزب االتحاد - بربور -المزرعة -بيروت: كزهامر 

  : أهدافها
المساهمة لقيام أوثق العالقات اإلجتماعية بين ابناء مدينة بيروت تعزيزًا للروابط التي تشد أبناء المدينة بعضهم ببعض،  .1

 لمدينةوفي هذا السبيل تسعى الجمعية لتقديم خدمات ومساعدات إجتماعية للفقراء والمحتاجين من ابناء ا

واإلنسانية  المساهمة في رفع المستوى الثقافي ألبناء مدينة بيروت وتعريف أجيالها الصاعدة بالقيم الثقافية والحضارية .2
 التي زرعها مفكري ومبدعي هذه المدينة لتبقى بيروت عاصمة ثقافية مشعة

بما فيها المساهمة في إقامة مدارس التقوية  التعاون مع المؤسسات الرسمية واالهلية لرفع المستوى التربوي ألبناء المدينة .3
 ةصوتقديم مساعدات لطالب العلم المتفوقين وتنسيبهم الى الجامعات المختص

المساهمة في حماية أبناء المدينة من العوز الصحي عبر تقديم مساعدات من خالل إقامة مستوصفات ومعالجات  .4
 العامة طبية وتسهيل دخولهم الى المستشفيات عبر وزارة الصحة

اطها لجميع أهل بيروت دون تمييز أو تفرقة إنطالقًا من إيماننا بأننا كلنا لبيروت عاصمة تسعى الجمعية ألن يكون نش .5
  الوطن

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

  عبد الفتاح يحي ناصر -علي احمد صالحه -محمد مصطفى دندشلي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي احمد صالحه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /91علم وخبر رقم  -"اإلسعاف اللبنانية"جمعية باسم  -20

  الشفاءمبنى تابع لمستشفى دار  -خلف مستشفى دار الشفاء -6669العقار رقم  -حي ابو سمرا - طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
إنشاء مراكز تعليمية متخصصة بشؤون اإلسعاف وملحقاتها خاصة في األرياف والمناطق الجبلية لنشر التوعية  .1

 اإلسعافية

 المساهمة في إيصال المساعدات الطبية والغذائية .2

 المساهمة في نقل المرضى من والى المستشفيات .3

 هيئات والمؤسسات اإلنسانية والصحية واإلغاثيةالتواصل االجتماعي والثقافي والصحي مع مختلف ال .4

لنشر الوعي في مجال اإلسعاف ولتبيان دور الجمعية وما ... إصدار المنشورات اإلعالمية الورقية واإللكترونية وغيرها .5
 ت إليه من تطور في مسيرتهالوص

تدخل في أهداف الجمعية، من  تنظيم روابط مع من يمتلكون الخبرة في األمور الصحية واإلسعافية وغيرها من التي .6
  خالل برامج متخصصة لإلستعانة بهم

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

زياد عبد  -شاحمد قاسم البو . د - عيد الحميد سليمان حسن -ناهد محمد الغزال. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الحميد معصراني

  ناهد محمد الغزال كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /92علم وخبر رقم  -"لجنة تجار شارع البربارة لإلنماء"جمعية باسم  -21
  قضاء زحلة -ملك خزعل -331العقار رقم  -البربارة: مركزها
  : أهدافها
 التوعية البيئية .1

 التوعية الصحية .2

 جل بيئة نظيفة وآمنة وصحة معافاةالنضال من أ .3

 إنماء وٕاقامة النشاطات التسويقية والحفالت والزينة والمشاريع والمعارض على أنواعها .4

  تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

كارلو أكوب  - شبل ناصيف مخلوف -ندى ميشال ماروني -ابراهيم نقوال سعاده :السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس
  جهاد ندره الترك -ميشال جورج السيقلي -كمال قزحيا شمعون - اتاميان

  كمال قزحيا شمعون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /93بر رقم علم وخ -"التنمية الصحية الخيرية"جمعية باسم  -22
  قضاء صور -الطابق الثاني - سنتر النور -2392العقار رقم  -العباسية: مركزها
  : أهدافها

أن تكون نموذجًا رائدًا ومرجعًا للمرضى والمحتاجين وللمحسنين ولراغبي التطوع في  تنطلق الجمعية وفق رؤية محددة هي -
والثقافية واإلجتماعية الخيرية ومد يد العون لمساعدة المحتاجين  المجال الصحي، ورسالتها تتمثل في تقديم العناية الصحية
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والفقراء والمشاركة في البرامج العالجية والوقائية والتدريب والتأهيل، ليس للجمعية أي غاية سياسية أو دينية أو طائفية وتقدم 
  خدماتها الى جميع المواطنين على السواء

للفقراء والمحتاجين على الصعيد الصحي واالجتماعي والثقافي ودعم برامج التنمية  الهدف الساس هو مد يد العون والمساعدة -
اإلجتماعية والصحية والثقافية، وباإلضافة الى إعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر فئات المجتمع بحسب أهميتها 

  .للناس
والمقعدين ومن ال عائلة لهم، وخدمة توفير المساهمة في تقديم خدمة الطبابة والخدمة التمريضية للمرضى المزمنين  .1

الدواء غير المتوفر أو المتوفر ولكن ثمنه باهظ وخاصة الدواء لألمراض المزمنة عبر اإلتفاق والتعاون مع المؤسسات 
والهيئات ومستودعات األدوية أو الصيدليات أو الجهات المختصة أو الجمعيات والمؤسسات والجهات الرسمية وغير 

 من داخل وخارج لبنان والتي يمكنها أن تساهم في تحقيق غايات الجمعيةالرسمية 

بئة واألمراض، وتدريب الكوادر وتأهيلها وٕاقامة الندوات والمؤتمرات و اال المساهمة في التوعية والتثقيف الصحي ومكافحة .2
 وفي تقديم الخدمة الوقائية وتوفير التطعيمات، والعمل على تأسيس صندوق لدعم المرضى

لمساهمة في مركز الدكتور إيهاب يوسف فردون لعالج أمراض الغدد والسكري، من خالل إجراء معاينات وفحوصات ا .3
 وتحاليل مخبرية وشعاعية وغيرها

لتنسيق مع المستشفيات الحكومية واألهلية والجمعيات الخيرية، االمساهمة في تشغيل مستوصفات وعيادات خيرية ب .4
بالجمعية، تخول المريض شراء الدواء وٕاجراء تحاليل مخبرية وشعاعية بدعم  خاصة والعمل على إنشاء بطاقة صحية

 كلي أو جزئي، وٕانشاء مراكز طبية متخصصة ومستشفى وأوقاف إستثمارية

 المساهمة في رعاية األمومة والطفولة على كافة األصعدة .5

  عمى الناشىء عن مرض السكريالمساهمة في حمالت التوعية واكتشاف داء السكري ومشروع قافلة مكافحة ال .6
ال سيما في حال  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 .غنشاء مستوصف، مركز صحي، دار حضانة أو دار عجزة

ايهاب يوسف . د -موسى ابراهيم عباس. د -خليل يوسف فردون -يوسف خليل فردون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مالك عارف محسن -امينة يوسف فردون - فردون

  امينة يوسف فردونمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /95علم وخبر رقم  -"Les Rencontres Culturellesاللقاءات الثقافية، "جمعية باسم  -23
  مار الياس لألرمن الكاثوليك - اتدرائية مار غريغوريوس المنورك - ساحة الدباس - وسط بيروت -بيروت: مركزها
  : أهدافها

مار الياس لألرمن الكاثوليك، وذلك من  -إنطالقًا من كاتدرائية مار غريغوريوس المنور إن هدف الجمعية هو إنماء ونشر الثقافة
  :خالل

 تنظيم النشاطات الثقافية في الصالة المتعددة اإلستعماالت .1

 مة نشاطات ثقافية سنويةتحضير رزنا .2

 تأجير الصالة المتعددة اإلستعماالت لنشاطات ثقافية وذلك بعد الساعة السابعة مساءً  .3

 الترويج للنشاطات الثقافية المنظمة .4

 اإلشتراك مع ناشطين ثقافيين محليين ودوليين .5

 إنتاج برامج ثقافية بصرية وسمعية وٕاجتماعية .6
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 نشاط ال يتعارض مع أهداف الجمعيةتنظيم إحتفاالت وسهرات، وبشكل عام كل  .7

 تنظيم رحلة سفر ذات بعد ثقافي بإتجاه أرمينيا .8

  كل هذه النشاطات يجب أن تكون منسجمة مع المبادىء الرعوية الكنسية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عوني  -ميراي ارتور سيسيليان -موزار عبداهللا شاهين -ريتا اغوب جوخادريان. د: السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون
  رافي وارتان اوهانسيان -جوزف خوروس

  ميراي ارتور سيسيليانة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /102علم وخبر رقم  -"جمعية ربوعنا اإلجتماعية الخيرية"جمعية باسم  -24
  ملك كمال نصر -حي الوطى -عاليه: هامركز 

  : أهدافها
 القيام بكافة األعمال اإلنسانية واإلجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام .1

 العمل على إنشاء مراكز اإلحيلء لذوي اإلحتياجات الخاصة .2

 إقامة مراكز للتعليم والتأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة وٕانشاء المشاغل المحمية .3

 اكز للتشخيص والتدخل المبكرة مر إقام .4

إنشاء رياض لألطفال وٕانشاء وٕادارة مدارس خاصة مجانية وغير مجانية لذوي الصعوبات التعليمية وذوي اإلحتياجات  .5
 الخاصة بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع

 إنشاء مشاريع تؤمن فرص عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة تأهيلهم .6

 يريةإنشاء مستوصفات خ .7

  نشاء مركز للعالج الفيزيائيإالعمل على  .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - نبيال يوسف عزالدين -ساميه امين الريس - عايده مجيد رشيد - فاني يوسف العياص: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كمال نايف نصر -سليم رشيد روال

  كمال نايف نصر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 2015 ثانيكانون ال شھر للعلم والخبر  تعديل 
  

المركز «: للجمعية المسماة 24/8/2012أد، تاريخ /1481لبيان العلم والخبر رقم  8 تعديل رقم -1
  »الدولي للدراسات اإلستراتيجية واإلعالم

الحائزة على » المركز الدولي للدراسات اإلستراتيجية واإلعالم«لداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة أخذت وزارة ا
 24/8/2012أد تاريخ /1481بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  طابق الثالثال - بناية عزالدين -8القسم رقم  -824العقار رقم  -زقاق البالط -بيروت :مركزها
  الطابق األول -بناية خليل شاتيال -ساقية الجنزير -رأس بيروت -بيروت: بدًال من
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: للجمعية المسماة 22/12/2009أد، تاريخ /2360لبيان العلم والخبر رقم  34 تعديل رقم -2
  »مفكرة قانونية«

أد /2360الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »قانونيةمفكرة «الجمعية المسماة  اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  22/12/2009تاريخ 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »المفكرة القانونية« :اسمها
  »مفكرة قانونية«: بدال من

  
: المسماةالسياسية للجمعية  2/5/2006أد، تاريخ /163لبيان العلم والخبر رقم  75 تعديل رقم -3
  »حرحزب التيار الوطني ال«

أد تاريخ /163الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »  حزب التيار الوطني الحر«المسماة  سياسيةال عدل النظام الداخلي للجمعية
اخلي للحزب بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية األساسي وذلك استنادًا اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام الدوفد  2/5/2006

  المقترن بموافقة الهيئة التنفيذية 15/12/2014مؤرخ في الى محضر الجلسة ال
  
: للجمعية المسماة 29/10/2012أد، تاريخ /1952لبيان العلم والخبر رقم  86 تعديل رقم -4
  »جمعية العيش والتكافل«

بيان العلم والخبر رقم  الحائزة على »جمعية العيش والتكافل«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  29/10/2012أد تاريخ /1952

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :السعي مع الجهات المختصة والمعنية :غايتها
لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات   .1

مية والتثقيفية ال سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد لإلهتمام ومن خالل مختلف الوسائل اإلعال
 بالنشء الجديد

 المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب واإلنقسام على الوضع اإلجتماعي اللبناني  .2

 المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة اصيلة في النسيج اإلجتماعي .3

ض بالوضع اإلجتماعي وحل مشاكله من خالل العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن المساهمة في االهتمام التنموي والنهو  .4
 بنهائية لبنان كوطن لجميع أبنائه

 المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وٕارشادية .5

 المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات اإلهتمام المشترك والبلديات لتحقيق األهداف المرجوة .6

 ال والناشئة على ثقافة اإلنتماء للوطنالمساهمة في تربية األطف .7

 المساهمة في حض المجتمع على االلتزام بالقوانين واألنظمة العامة للدولة .8

 المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات .9

 المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية .10

  ل المراكز الصحية والتربوية واإلجتماعية والمستوصفاتغيالمساهمة في إنشاء وتش .11
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من

   :السعي مع الجهات المختصة والمعنية
ة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كاف .1

ومن خالل مختلف الوسائل اإلعالمية والتثقيفية ال سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد لإلهتمام 
 بالنشء الجديد

 المساهمة في معالجة انعكاسات الحروب واإلنقسام على الوضع اإلجتماعي اللبناني .2

 يجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج اإلجتماعيالمساهمة في إ .3

المساهمة في اإلهتمام التنموي والنهوض بالوضع اإلجتماعي وحل مشاكله من خالل العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن  .4
 بنهائية لبنان كوطن لجميع ابنائه

 المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وٕارشادية .5

 ت ذات اإلهتمام المشترك والبلديات لتحقيق األهداف المرجوةالمساهمة في التعاون مع الجمعيا .6

 المساهمة في تربية األطفال والناشئة على ثقافة اإلنتماء للوطن .7

 العامة للدولة المساهمة في حض المجتمع على االلتزام بالقوانين واألنظمة .8

 المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات .9

  لمساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دوريةا .10
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
تجمع «: للجمعية المسماة 16/7/2001أد، تاريخ /146لبيان العلم والخبر رقم  94 تعديل رقم -5

  »نيهصناعيي الم
الحائزة على بيان العلم والخبر » تجمع صناعيي المنيه«الجمعية المسماة  غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم و 

 16/7/2014أد تاريخ /146رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »تجمع صناعيي وتجار المنية«: اسمها
  »تجمع صناعيي المنية«: بدًال من
  : هاغايت

 مل الصناعيين والتجار في منطقة المنيةجمع ش .1

العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي من أجل النهوض بالصناعة والتجارة في منطقة المنية بالتعاون مع  .2
 الجهات المختصة

 تأمين الخدمات الممكنة للصناعيين والتجار المنتسبين للجمعية على اختالفها بالتعاون مع الجهات المختصة .3

  ستوى الصناعة والتجارة في منطقة المنيهرفع م .4
  : بدًال من
 جمع شمل الصناعيين في منطقة المنيه .1
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العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي من أجل النهوض بالصناعة في منطقة المنيه بالتعاون مع الجهات  .2
 المختصة

 تعاون مع الجهات المختصةتأمين الخدمات الممكنة للصناعيين المنتسبين للجمعية على اختالفها بال .3

  رفع مستوى الصناعة في منطقة المنيه .4
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
: للجمعية المسماة 13/4/2010أد، تاريخ /557لبيان العلم والخبر رقم  96 تعديل رقم -6
une  Fondation Philippe Hatem(FPH) Pourتم لطفولة سعيدة، مؤسسة فيليب حا«

Enfance heureuse«  
الحائزة على  »مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 

  13/4/2010أد تاريخ /557بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
 Happy Childhood Foundation, Fondation pour une Enfanceمؤسسة فيليب الطفولة السعيدة، « :هااسم

heureuse«  
 Fondation Philippe Hatem(FPH) Pour une Enfance مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة«: بدال من

heureuse«  
  

  .CRTD.Aالتدريب للعمل التنمويمجموعة األبحاث و تصدر 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 /يد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكفي هذه النشرة الرجاء إرسال بر  كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى" التسجيل إلغاء“معنون بعبارة النشرة إليه مع 

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

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

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

  
 


