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      2015 نيسان/138العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 

  االنسانية والمشكالت النزوح اوضاع في
 تشيد بلبنان وتحاول ازالة المخاوف الالجئين مفوضية 

 ات/للنازحين رسمية مخيمات انشاء امكانية يدرس يزال ال االجتماعية الشؤون وزير  

 الزراعي بالقطاع تضر السورية العمالة ىعل القيود 

  

  والبيئية القطاعيةو التنمية الكلية في 
 التشريعية المعوقات من الرغم على اإللكترونّية التجارة في آسيوياً  سابعاً  لبنان 

 لبنان في المستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية نحو طريق خارطة  

 رىالكب بيروت في العام للنقل افتراضي مشروع  
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 45.9 %النساء من المصرفي القطاع في العمالة من   
 فنلندي بتمويل للنساء العدالة لتحقيق مشروع جديد 

 2016 -2015 لـ المستهلك حماية مديرية استراتيجية تطلق االقتصاد وزارة 

 بيروت في الحازمية" يسسبين" في الخاصة االحتياجات لذوي سوبرماركت أول 
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات 

 طالل بن الوليد مؤسسة من مساعدة  
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 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 تنمية  
 بيئة 

 ثقافة 

  
 2015  ذاراشھر علم وخبر 

  2015 اذارشهر تأسيس جمعيات جديدة 

 2015 اذارشهر للعلم والخبر  تعديل 

  2015 اذارمراسيم جمعيات شهر 

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

 

  االنسانية والمشكالت نزوحلا وضاعا في
 

 تشيد بلبنان وتحاول ازالة المخاوف الالجئين مفوضية  
 لبنان ان" السفير" صحيفة معها اجرتها مقابلة في كيلي، نينيت لبنان، في الالجئين لشؤون المتحدة االمم مفوضية ممثلة اعتبرت

 الحجم بذلك لتداعيات تعّرض التاريخ، في لبلد واحدة حالة تذكر تستطيع ال انها الى الفتة تاريخية، سابقة يشّكل اآلن، هو كما
 أخرى لدول يقّدم بما مقارنة للبنان، الدولي المجتمع من الدعم قلة كيلي وانتقدت. االغاثة مجال في لبنان يفعله مما أكثر وفعل
  . السوري اللجوء بأزمة معنية
 أعتقد ال: "قائلة لها أرضية ال المخاوف تلك ان على كيلي اكدت يني،الفلسط اللجوء تجربة تكرار أو التوطين بمخاوف يتعلق فيما
 اي( اليها العودة ات/لالجئين يمكن دولياً  بها معترفاً  دولة هناك ألن ات،/الفلسطينيين ات/لالجئين لوضع مشابه االن الوضع أن

 مناطق إلى الالجئين مخيمات نقل إمكانية عن اما". بالعودة يسمح بما مستقراً  الوضع يصبح حالما ن/سيعودون ن/وهم ،)سوريا
 يكفي بما آمنة تكون سوريا داخل أماكن بوجود علم لديّ  ليس: "بالقول أساسه من الطرح ذلك كيلي فرفضت سوريا، في آمنة

  ".آمن مالذ أو مخيم إلنشاء
 اشارات واي ثالث، بلد في ن/توطينهم دُيعا من اختيار في االنتقائية عن ترّددت التي االنتقادات ايضاً  كيلي رفضت الختام، وفي
 الفئات نقل هو المفوضية تديره الذي البرنامج يحكم الذي األساسي المعيار أن الى االممية المسؤولة ولفتت. طائفية معايير الى

 نيسان من 10 حتى بانه االلكتروني، موقعها على المفوضية فذكرت ات،/النازحين عدد بمجموع يتعلق فيما اما. ضعفاً  األكثر
  . االنتظار قوائم على ن/يزالون ال ة/نازحا 11319 فيما ة،/مسجال ة/نازحا 1185241 حدود عند استقر الجاري،

  
 ات/للنازحين رسمية مخيمات انشاء امكانية يدرس يزال ال االجتماعية الشؤون وزير  

 لمناقشة ، "الدولية والشؤون العامة للسياسات ارسف عصام معهد" من بحثي وفد مع درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اجتمع
 رسمية مخيمات بناء امكانية مسألة تتناول البشرية، للمساكن المتحدة األمم برنامج مع بالشراكة المعهد اعدها دراسة مسودة

 درباس، شرح بينما ولية،األ ونتائجها الدراسة منهجية االجتماع خالل البحث فريق عرض وقد  .لبنان في ات/السوريين ات/للنازحين
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 المحاور من عدداً  الطرفان استعرض كذلك. اللبنانية للحكومة العامة السياسات تنفيذ وفي اللجوء، ملف عن المسؤولة وزارته دور
 التي والمناطق األحياء مستوى تحسين) 2 ات،/النازحين إليواء بديلة سياسات وضع) 1: أبرزها الدراسة، تناولتها التي الرئيسية

 صوغ) 4 العقارات، مالك وبين ات/السوريين ات/المستأجرين بين العالقة تسوي األجل متوسطة استراتيجية تبني) 3 ن،/تستضيفهم
 ات/والنازحين المضيفة المجتمعات تستهدف مشاريع تصميم) 5 المضيف، البلد وأمن ات/النازحين أمن تضمن شاملة أمنية مقاربة
  . المحلي االقتصاد وتخدم معا،

  
 الزراعي بالقطاع تضر السورية العمالة على القيود 

 ات/السوريين ات/الموسميين ات/العمال على النزوح صفة باضفاء المتعلقة المشكلة حول الضوء تحقيق، في الديار صحيفة سلطت
 ان قائلة الصحيفة واضافت. النزوح قبل ات/موسميين ات/عماالً  لبنان الى ن/قدموا اللواتي/والذين لبنان في حالياً  ات/المتواجدين

 نفذ بذلك، يتعلق ما وفي. لبنان الى مجددا ن/دخولهم امام عراقيل وضع الى ادى ات/العمال اولئك على الجديدة االجراءات فرض
 السير حركة امام الوقت لبعض الطريق وقطعوا االجراءات تلك على احتجاجاً  الجاري الشهر خالل اعتصاماً  المزارعين من عدد
 الملف ذلك بمعالجة وطالبوا للزارعة، بالقاتلة الحكومية القرارات ووصفوا شعت، مدخل امام حمص -الشمالي البقاع طريق على
 . عليه هي ما على االمور بقيت اذا سيتضرر العام هذا الزراعي الموسم ان الى مشيرين ممكن، وقت باسرع
 ات/السوريين ات/الزراعيين ات/العمال دخول وتسهيل السماح بضرورة للمطالبة صرخة الزراعية النقابات أطلقت كذلك،
 النقابة اعضاء من عدد أشار حسبما ات،/اللبنانين العمال ندرة ظل في زراعي، قطاع هناك يكون لن ن/دونهم من اللواتي/الذين
 مزارعي تجمع رئيس صقر،ال جورج البقاع، في البطاطا مزارعي نقابة رئيس بحضور ،"زحلة التور" في عقد الذي االجتماع في

 بيانا الصقر تال المذكور، االجتماع خالل. الزراعية المشاريع وأصحاب المزارعين من وعدد الترشيشي، ابراهيم البقاع، وفالحي
 دخول من بالحد اللبنانية الحكومة قرار ان فيه اعتبر والعمل الزراعة ووزيري سالم، تمام الوزراء، مجلس رئيس الى موجها
 والسماح ات/العمال استقدام إجراءات واختصار بتسهيل وطالب الزراعي، القطاع في مقتال أصاب قد لبنان الى ات/ينالسوري
 العاملة اليد تجاه المزارع من المطلوبة التعهدات وٕالغاء معه عائلته بإدخال سوريا من لبنان الى القادم الزراعي السوري للعامل

 . االنتاج تكلفة على سلبا ينعكس ذلك كل تكلفة ان اذ االقامة، رسم بإلغاء طالب وكذلك والعمل، الطبابة بأمور والمرتبطة
  

  والبيئية القطاعيةو  الكلية التنمية في
  

 التشريعية المعوقات من الرغم على اإللكترونّية التجارة في آسيوياً  سابعاً  لبنان 

 والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر المعرفة صادإقت تقرير إلطالق المتحدة، األمم بيت في مؤتمراً  اإلسكوا عقدت
 مشجعة دالئل ثمة ان" األونكتاد" تقرير وافاد ".النامية البلدان لفائدة اإللكترونية التجارة إمكانات إطالق" عنوان تحت ،"األونكتاد"

 اإلجتماعية والشبكات المحمولة الهواتف إستخدام إنتشار مع السيما اإللكترونية، التجارة في النامية البلدان إنخراط زيادة عن نجمت
 المرتبة في لبنان حل وقد .اإللكترونية التجارة خدمات تقدم التي المحلية اإللكترونية الشركات وظهور والشراء، البيع عمليات في

 واإلمارات الصين على بذلك تفوقاً م ،2014 العام في آسيا منطقة في" األونكتاد" مؤشر على األولى العشرة البلدان من السابعة
 لبنان في اإلنترنت ن/يستخدمون واللواتي الذين نصيب أن التقرير اظهر كذلك. أخرى عربية دول وعدة وٕايران، المتحدة العربية
 الشراء مجال في% 45 يقارب ما إلى المستوى ذلك يرتفع حين في ،2013و 2012 أعوام خالل% 10 بلغ اإلنترنت عبر للشراء

 رامي اإلسكوا، في اإلحصاء شعبة في اإلحصاءات ونشر اإلتصال وحدة رئيس أوضح ذلك، وحول. اإلجتماعية الشبكات برع
 بإستخدام اإللكترونية التجارة مشتريات دفع وتيسير المجهزة، الهواتف عبر التجارة لتيسير مختلفة حلول طور لبنان أن الزعتري،
 لكنه الرئيسية، اإللكترونية التجارة ومنصات األسواق إلى الوصول بعد يستطيع ال لبنان في   ة/المستهلك ان إال المحمولة، الهواتف

 هانيا اعربت جهتها، من. والتشريع الضوابط في المعوقات من رغم على وذلك المجال، هذا في الخاص القطاع بجهود نوه
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 للجرائم بفعالية للتصدي لبنان في التشريعية البنية لغياب فهاآس عن اإلسكوا، في التكنولوجيا شعبة في اإلبتكار قسم من الديماسي،
 .اإللكترونية

  
 لبنان في المستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية نحو طريق خارطة  

 لبنان، في المستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية نحو الطريق خريطة بإطالق االحتفال سالم، تمام الوزراء، مجلس رئيس رعى
 شدد وقد. ومدنية رسمية هيئات عن ات/وممثلين والنواب الوزراء من عدد بمشاركة المشنوق، محمد البيئة، وزير إليه دعا يالذ

 المعنية الجهات كافة إشراك أهمية على تقوم المستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية إعداد منهجية أن على االحتفال في المشنوق
 لدعم تسعى اإلستراتيجية أن الوزير وأضاف .المدني المجتمع ومن والخاص العام قطاعينال من القرار صنع عملية في

 أن إلى المشنوق ولفت .االستدامة عنوان تحت الوطنية األولويات جدولة خالل من واإلدارية واالجتماعية االقتصادية اإلصالحات
 على األجيال بقدرة التفريط دون من الحالية بالحاجات الوفاء على القادرة التنمية قبوًال، أكثرها عدة، تعريفات المستدامة للتنمية

 االجتماعية والعدالة البيئة بين ما ترابطاً  ثمة أن على يرتكز المستدامة، التنمية مفهوم أن مستكمالً  مستقبًال، بحاجاتها االستيفاء
 عدد تحقيق إلى المقترحة اإلستراتيجية وتهدف. تبارباالع العناصر تلك العامة السياسة تأخذ أن على ينّص  وبالتالي واالقتصاد،

 الحياة مقّومات تأمين االجتماعي، التماسك توطيد عالمي، مستوى ذات عاملة ويد بشري مال رأس تأمين: منها الغايات من
 على لبنان وضعةم وٕاعادة الصالحة الحوكمة تفعيل والثقافي، الطبيعي اإلرث على والمحافظة االقتصادي النمو تعزيز اليومية،
 . والدولية والمتوّسطية العربية الخريطة

  
 الكبرى بيروت في العام للنقل افتراضي مشروع  

 السريع النقل ذلك في بما الكبرى بيروت حدود ضمن للركاب العام النقل مشروع زعيتر، غازي والنقل، العامة األشغال وزير اطلق
 بمراكز الحقاً  ولربطها الكبرى بيروت ضمن المناطق كل لخدمة متكامالً  نقللل نظاماً  يتضمن مشروع وهو الساحلي، الخط على

 المناطق كل الى النقل خدمة اليصال النظام ذلك استكمال فسيتم الثانية، المرحلة في اما. والبقاع والجنوب الشمال في المحافظات
 النقل خط مشروع بموجبها ويعتبر باصات، شراء تشمل المرحلة خطة أن زعيتر اوضح االولى، المرحلة اطالق وبمناسبة. اللبنانية
 البدء على زعيتر اكد كذلك. الكبرى لبيروت النقل لخطة الفقري العمود كلم، 22 نحو بطول وجونيه بيروت بين يربط الذي السريع
 المجال، ذلك في خبراء لديهو  للمشروع الممول هو الدولي البنك ان الى الفتا الوزراء، مجلس موافقة بعد المذكور المشروع بتنفيذ
 تقدر الذي الرائد المشروع هذا ان الوزير واضاف. واإلعمار اإلنماء ومجلس الوزارة من كل خبراء إلى ن/سيضافون واللواتي الذين
  .سنوات 3 أقصاها مدة في سينفذ دوالر، مليون 250 بنحو تكلفته

  

  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
  

 45.9% النساء من المصرفي القطاع في العمالة من   
 موظفي عدد مجموع ان ،"المصارف في البشرية الموارد" عنوان تحت اجرتها دراسة في لبنان في المصارف جمعية كشفت

 42( اللبنانية التجارية المصارف في شخصاً  21629: كاآلتي توزعوا شخصًا، 23136 الى وصل لبنان في العاملة المصارف
 17( االعمال مصارف في موظفاً  733و) مصرفا 11( واالجنبية العربية التجارية المصارف فروع في موظفاً  734و ،)مصرفاً 
 العاملة اليد مجموع من% 45.9 شكلت المصرفي القطاع في العامالت ان الدراسة وافادت). لبنانية مغفلة شركات وكلها مصرفا،

 العمالة حصة كبير حد الى اللبناني المصرفي القطاع في العامالت حصة تتجاوزو . للذكور% 54.1 مقابل المصرفي، القطاع في
  %. 25 بحوالى والمقدرة لبنان، في االجمالية االنثوية
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 في العاملة مجموع من% 39.2 فبلغت تتراجع تزال ال ات/العازبين نسبة ان الى الدراسة اشارت العائلي، الوضع صعيد على
 الذكور من %56.6 منهم ،%60.8 ن/فشكلوا ات/المتزوجين اما). عازبون% 50.1و باتعاز  %49.9( المصرفي القطاع

 ومرضية عائلية كتعويضات اعباء من المصارف على ذلك يرتب ما مع ولدًا، 20995 ن/عاتقهم على يقع االناث، من% 43.4و
  .اخرى وتقديمات مدرسية ومنح
 ال الذين العاملين نسبة وشكلت ،2013و 2012 العامين نهاية بين كبير تغير يسجل لم: الدراسة تقول االعمار هرم صعيد على

 بين اعمارهم تتراوح% 49.2و 25 سن دون% 8.8( االجمالية اللبنانية المصرفية العمالة من% 58 سنة 40 اعمارهم تتجاوز
  .لبنان في الفعلية العاملة القوى في لتهامثي مع تماماً  اللبنانية المصرفية العمالة في العمرية الشريحة تلك وتتطابق). سنة 40و 25
  
 فنلندي بتمويل للنساء العدالة لتحقيق مشروع جديد  

 في للنساء العدالة احقاق عنوانه اقليمي مشروع تحت يندرج جديداً  مشروعاَ  المرأة ضد العنف لمناهضة اللبنانية الهيئة أطلقت
 في المحامين نقابة برعاية وذلك اوكسفام منظمة مع بالشراكة وينفذ فنلنديةال الخارجية وزارة تموله ،"افريقيا وشمال األوسط الشرق
 على تعمل اللجنة أن إلى كلمتها، في ايوب باسكال المحامية المحامين، نقابة في المرأة لجنة مقررة اشارت وقد. والشمال طرابلس
 ال" مضيفة ،"النيابي المجلس في إقرارها أجل من قوانين يعمشار  وتقديم المرأة بحق المجحفة تلك سيما وال وتطويرها، القوانين تعديل
 على العمل بل فحسب المرأة حقوق عن للدفاع ليس السنة طوال العمل يجب بل المرأة، دور على السنة في مرة نركز ان يكفي
 الهيئة، رئيسة عددت تها،ـجه من". القانونية النصوص في وليس النفوس في هو النقص أن إذ حقوقها بكافة إعالمها بغية تثقيفها
 نقص بسبب بحقوقهن للمطالبة للنساء الالزمة اإلمكانيات توفر كعدم للعدالة النساء وصول تعوق التي العوامل" صفير، لورا

 يالمدن المجتمع تأثير وضعف المرأة بحق المجحفة التمييزية والقوانين والثقافية اإلجتماعية المعوقات وكذلك والكفاءة، المعلومات
 المرأة تمكين ومنها للمشروع اإلستراتيجية األهداف" عن ايضاً  صفير وتحدثت". ومناصرتها اإلنسان حقوق عن المدافعة في

 لدى مجانا القضايا ومتابعة استشارات من القانونية الخدمات وتقديم االقتصادية التنمية برامج في انخراطها وتسهيل وتوعيتها
 والتدريب المجتمع في القرار وصناع الدين ورجال والرواد المجتمع وتدريب طرابلس في السنية رعيةالش والمحاكم المختصة المحاكم
 شبكة إنشاء" عن صفير أعلنت الختام، وفي". نقاش وجلسات حوارية لقاءات وتنفيذ الدولية واالتفاقات المحلية القوانين على

 الدراما واستخدام كاألفالم المختلفة بأشكاله الفن على واالعتماد احةالمت اإلعالم وسائل كل استخدام خاللها من سيتم للمناصرة
  ".الموسيقية والقطع الفيديو وأفالم التفاعلي والمسرح

  
 2016 -2015 لـ المستهلك حماية مديرية استراتيجية تطلق االقتصاد وزارة 

 العالمي اليوم بمناسبة وذلك ،2016  – 2015 لـ المستهلك حماية مديرية استراتيجية حكيم، أالن والتجارة، االقتصاد وزير أطلق
 اكدت وبالمناسبة،. ات/المعنيين من عدد وحضره السراي، في سالم تمام الحكومة، رئيس رعاه احتفال وفي المستهلك، لحقوق
 للمديرية، والخارجية الداخلية معوقاتوال الموارد تراعي الوزارة اطلقها التي الخطة ان على عباس، عليا لالقتصاد، العامة المديرة
 عمل، ورشتي عن كاشفة والفرص، والتهديدات والضعف القوة نقاط تحليل الى ارتكزت التي االستراتيجي التخطيط لعملية نتاج وهي

 الجهات مع نالتعاو  تفعيل هدفها خارجية، الثانية، اما الجودة، وتحسين الرقابة لتفعيل واضحة خطة وضع هدفها داخلية، األولى،
  . الشريكة

  
 بيروت في الحازمية" سبينيس" في الخاصة االحتياجات لذوي سوبرماركت أول 

 مجهز سوبرماركت أول كبارة، نواف الدكتور اإلعاقة، لشؤون بمستشاره ممثال درباس، رشيد اإلجتماعية، الشؤون وزير افتتح
 المبادرة، بتلك كبارة رحب االفتتاح، خالل. الحازمية في الواقع "سبينيس" فرع في الخاصة، االحتياجات ذوي إلستقبال بالكامل
 لبنان يكسب لكي الخاصة، االحتياجات ذوي حياة لتسهيل مماثلة خطوات إتخاذ الى تبادر لبنان في المؤسسات كل أن لو" متمنياً 
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 في للتسويق التنفيذي المدير اشار جهته، من". التسوق واآلن والعمل، اإلنتاج على ات/القادرين األشخاص من اآلالف عشرات
 ان مضيفاً  لبنان، في فروعها كافة على النموذج ذلك تعميم إلى ستسعى سبينيس شركة أن إلى القاعي، رالف سبينيس، مجموعة

  .عملها فريق الى ن/وضمهم ات/المعوقين توظيف على ايضاً  ستعمل الفروع تلك
  

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
  

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
  الحركية التجهيزات من وغيرها وفراش اسرة لشراء دوالر ألف 30: االلهية العناية بيت لجمعية بيروت في االسترالية السفارة -
   الحاسوبية مهاراتال وتطوير اللغات لتعليم مركز النشاء اميركي دوالر آالف 5: زغرتا لمهنية بيروت في االسترالية السفارة -
   الصرفند في السمك سوق وتجهيز تأهيل اعادة: الزهراني ساحل في االسماك صيادي لتعاونية المتحدة المملكة -
 ات/النازحين لخدمة مستوصف تجهيزات: لبنان في والتنموية االغاثية الجمعيات التحاد قطر في عبداهللا بن ثاني الشيخ مؤسسة -

  البقاع في الياس بر منطقة في ات/السوريين
  كهربائي بمولد وتزويدها انارة شبكة مشروع انشاء: صور منطقة في الحميري لبلدية الكويتي التنمية صندوق -
  "االسرة افراد وسائر للنساء العدالة" مشروع دعم: للتنمية عكار لشبكة المحلية للمبادرات الكندي الدعم صندوق -
  
 محليةو  رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات  
 االستجابة فعالية لضمان العمل لوزارة التابع االجانب لمركز الكترونية وتقنيات معدات: لبنان كاريتاس لرابطة ليبانتل شركة -

  للشكاوى
 اقليم لبنان وكاريتاس اخي انت جمعية لبنان، في االطفال سرطان مركز من لكل دوالر آالف 10: جمعيات لثالث بيبلوس بنك -

  االنسانية رساالتها تحقيق في الجمعيات لمساعدة كوذل االشرفية
 بفن يعنى الذي بالجمعية الخاص المشغل لتطوير والتجهيزات المادي الدعم تأمين: SOS االطفال قرى لجمعية ألفا شركة -

  والتطريز الزخرفة
  فيها الطوارئ قسم وتجديد تأهيل: شيحا تل لمستشفى كيروز جومانة االصل اللبنانية االميركية المحامية -
  
 طالل بن الوليد مؤسسة من مساعدة   
   الدماغي بالشلل المتعلق القسم تجهيز: الطبي الرحمة مجمع -
  
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  الصور في الصدر االمام لمؤسسات الخاصة االحتياجات لذوي الروبوت وآلة وفيزيائية طبية وتجهيزات معدات: االيطالية -
  صور قضاء في الواقعة الرسمية الرمادية مدرسة في الحضانة دار الطفال وألعاب ترفيهية تجهيزات: االيطالية -
  صور في الخيرية المبرات لجمعية سيارة: الكورية -
  مرجعيون قضاء في الرسمية القليعة مدرسة ملعب لتأهيل اميركي دوالر آالف 10: االسبانية  -
  حاصبيا قضاء في الفرديس بلدة في زراعية طريق يلتأه: الهندية -
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  مراسيم قروض وھبات مع جھات دولية
  

 تنمية  
 االوروبية، بالمفوضية ممثالً  االوروبي واالتحاد واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية بين الموقعة االتفاقية ابرمت -

  "كسروان منطقة في الصحي الصرف" مشروع تمويل في اهمةللمس يورو ماليين 6 بقيمة المالية الهبة وقبلت
  
 للتنمية، الفرنسية والوكالة واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية بين 16/12/2014 بتاريخ الموقعة االتفاقية ابرمت -

 للعلوم العالي المعهد نموذج تطويرو  تعزيز لمشروع فنية ومساعدة دراسات لتمويل يورو، ألف 700 بقيمة المالية الهبة وقبلت
  .لبنان في والمهن للفنون الوطني المعهد - واالقتصادية التطبيقية

  
 بيئة  

 مليونين بقيمة هبة والمتضمنة 16/2/2015 بتاريخ والتعمير لالنشاء الدولي والبنك المالية وزارة بين الموقعة االتفاقية ابرمت -
 الملوثات ادارة" مشروع لتنفيذ والتعمير لالنشاء الدولي البنك عبر العالمي البيئة مرفق من مقدمة اميركي، دوالر ألف 538و

  ".الكهرباء قطاع في الكلور المتعدد البيفينيل نوع من الثابتة العضوية
  

 ثقافة  
 االنماء لسبمج ممثلة اللبنانية الجمهورية حكومة بين 7/2/2013 بتاريخ بيروت في والموقعة المعدلة التفاهم مذكرة ابرمت -

 اميركي دوالر مليون 30 قيمتها البالغة الكويت دولة منحة استغالل بشأن العربية، االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق واالعمار
  .    التاريخي بيروت مدينة متحف بناء مشروع تمويل في للمساهمة وذلك

  
  2015  اذارشھر علم وخبر 

  

  أد /318علم وخبر رقم  -"ةاإلرجوان اإلجتماعي"جمعية باسم  -1
  الطابق الخامس -ملك نجاح عبد النبي موسى - 649العقار رقم  -حي الزرارية -الميناء - طرابلس: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى تحقيق األهداف التالية
دريب والتأهيل المهني إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية واإلجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الت .1

 والتقني ومراكز التدريب الفني

 العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض .2

انية اللبنانية التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية واإلنمائية واإلعالمية العلمية واإلنس .3
 والعربية والعالمية

ساليب لمواجهة تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلبة بغية تحديد األفكار واال .4
 التحديات المشتركة وترسيخ السلم األهلي والعيش المشترك

 تشجيع االعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .5

  ات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة وال سيما تقديم المنح التربويةتقديم المساعد .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - بسام هوشر وصال -وسيله محمد الحسن -رامز رضوان شعبان - لوزان محمد الحسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عماد عامر بخيت

  رامز رضوان شعبان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /357علم وخبر رقم  -"BEIRUT 8:30"جمعية باسم  -2

  الطابق الخامس - مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة -يناية يونس - شارع سامي الصلح -بيروت: مركزها
  : أهدافها
الهادفة الى ر وتطوير الثقافة والفن في لبنان على مختلف أشكالهما والقيام بالنشاطات سعى الجمعية الى المساهمة في نشت .1

خلق مساحة للتفكير وتبادل األفكار ال سيما في ميدان المسرح، وذلك عن طريق التدريب وتقديم العروض وٕاقامة 
 .المهرجانات والمعارض أو عن طرق أّي حدث ثقافي آخر وٕاقامة نشاطات تثقيفية وفنية

 .ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية مع مراعاة القوانين النافذة، أن تنظم النشاطات الثقافية على أنواعها

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

امال  -سحر احمد عساف -الحاججوني الياس  -رياض ابيضلينا  -نزهه حسين حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غالب هالل خوري

  لينا رياض ابيض السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /358علم وخبر رقم  -"جمعية إشراق وٕارتقاء"جمعية باسم  -3

  قضاء الشوف -اج شحادةملك خالد احمد الح - 18القسم رقم  -1228العقار رقم  - سنتر وهبة -عين الخربة -شحيم: مركزها
  : أهدافها
 يمان في نفوس الناسخالق الحميدة في المجتمع وغرس اإلنشر األ .1

 العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع .2

ع القيام واالهتمام بالنشاطات اإلجتماعية والخيرية واإلغاثية والصحية، والبيئية والثقافية والتنموية التي تعود على المجتم .3
 بالفائدة

  تقديم المساعدة والدعم لألسر المحتاجة واأليتام والطالب والمعوقين ولكل ذي الحاجة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

احمد فاروق  - خالد نمر فواز -بالل نزيه شحادة -بانمحمد فايز شع -إياد فاروق زرزور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خالد احمد الحاج شحادة -ايمن وفيق الحجار -زرزور

  احمد فاروق زرزور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /362علم وخبر رقم  -"OurQualiaأقوالنا، "جمعية باسم  -4

  ملك ابو الحسن -303 العقار رقم -شارع غورو -الجميزة - الرميل -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في دراسة وتحديد اإلحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والثقافية والخيرية .1

 المساهمة في البحث عن الطريق األمثل لتطبيقها وتحقيق األهداف والمحافظة عليها .2

 المساهمة في اإلهتمام والعمل على تطوير الشروط البيئية .3

  القيام باألعمال الخيريةامساهمة في  .4
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  دانيال ميكايل فوربس دافي -هيام جورج زوين -ايلي كميل نصار -ندين ايلي نصار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ندين ايلي نصار ةالسيد: مةممثل الجمعية تجاه الحكو 

  
  أد /363علم وخبر رقم  -"جمعية تطوير الصداقة اللبنانية الفرنسية"جمعية باسم  -5

  قضاء كسروان -244الشقة رقم -بلوك ب -مقابل صفرا مارين -الصفرا: مركزها
  : أهدافها
 تعمل الجمعية على تطوير عالقات الصداقة اللبنانية الفرنسية في جميع المجاالت .1

 :ومن أجل تحقيق أهدافها للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد ال الحصر .2

  تنظيم دورات وندوات ومحاضرات وحلقات تدريبية -
  ...إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها -

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

  زياد خليل نصور -عفاف عبد الكرم برجي - ه نعوم خليفة هاشمر ديزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زياد خليل نصور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /364علم وخبر رقم  -"األعمدة الثالثة التراثية جمعية"جمعية باسم  -6

الطابق  -ملك طارق الياس الغريب - 92سنتر هراوي  -8القسم رقم  - 92العقار رقم  - حوش األمراء -األوتوستراد -زحلة: مركزها
  الثاني
  : أهدافها

دعم وتنفيذ مختلف المشاريع التراثية والبيئية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والوطنية عل سبيل المثال ال :إن أهداف الجمعية هي
  :لحصرا

العمل على رفع مسوى أعضائها العلمي والثقافي واإلجتماعي والصحي والتربوي وعلى تقديم المساعدات لهم في أّي  .1
 ميدان قد يحتاجون فيه للمساعدة

 تقديم المساعدات الخيرية واإلجتماعية للفقراء والمحتاجين .2

 يةالمحافظة على التراث واألبنية التراثية والمعالم التراثية والثقاف .3

 منح جوائز بإسم الجمعية لمكافأة التفوق واإلبداع .4

 تنظيم محاضرات وٕاجتماعات ولقاءات تهدف الى التوعية والتواصل الفكري والثقافي .5

 اإلهتمام بالبيئة والشؤون البيئية .6

 إنشاء وتطوير مواقع وصفحات إلكترونية لإلضاءة على أمور واردة أعاله .7

  دعم القطاعات ذات المنفعة العامة .8
 ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل

 - سليم دياب هدال - البير الياس الكعدي -مروان جان جبرايل - طارق الياس الغريب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - بول جوزيف صهيون -سامي وديع التيني - ابراهيم نجيب الرياشي - جوي الياس عزام -جورج البير الكعدي -شكيب محمد داود

  بيار جورج الشيخاني -جبران اديب اندراوس
  طارق الياس الغريب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /378علم وخبر رقم  -"فلوكة آرت"جمعية باسم  -7
  الطابق السابع -بناية عسيران - شارع القدس -صور: مركزها
  : هاأهداف

 تنظيم نشاطات ثقافية وفنية .1

 تشجيع ودعم الطاقات الفنية والثقافية .2

 تدريب وٕانماء المهارات والمواهب الفنية والثقافية الشابة .3

 إنشاء مراكز ثقافية وفنية تعليمية وترفيهية لألطفال واليافعين .4

 مية وترفيهية نشر وتعميم ثقافة الحفاظ على البيئة من خالل تنظيم نشاطات ثقافية وفنية وتعلي .5

 إشراك المجتمع المدني في مختلف نشاطات الجمعية .6

  توأمة وتعاون مع جمعيات محلية وٕاقليمية ودولية لتحقيق أهداف مشتركة .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فاطمة السيد  - خليل علي الحكيم - لمى عبد الكريم شرف الدين -سيرانعرلى عصام : اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اسماعيل السيد علي شرف الدين -جعفر شرف الدين

  فاطمة السيد جعفر شرف الدين ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /379علم وخبر رقم  -")LIFE LINE(اليف الين "جمعية باسم  -8

  قضاء المتن - شارع مار ساسين -يبيت مر : مركزها
  : أهدافها
 شد أواصر األلفة وٕانماء روح التعاون في نفوس المنتسبين إليها .1

 السهر على مصالح المنتسبين ومؤازرتهم في سعيهم لتدبير شؤونهم وشؤون من هم على عاتقهم .2

 همدعم المنتسبين في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مصالحهم المحقة ومعنويات .3

 مواكبة مختلف الجمعيات المماثلة في مسار نشاطاتها وخاصة مؤسسة جاد للبقاء بعالقة وطيدة معها وتطوير أهدافها .4

المحافظة على التراث اللبناني وٕانماء الحس الوطني وبث روح التضحية والعطاء والمساعدة واإلشتراك عند اللزوم في  .5
 الزود عن الوطن

 صهر عناصر المنتسبين اليها وجعلها نموذجًا وطنيًا للعيش المشترك .6

مساعدة المحتاجين والمعوقين في مختلف المجاالت والمناسبات العائلية واإلجتماعية والدينية وسواها ضمن إمكاناتها  .7
 المادية والبشرية

  المساهمة بالنشاطات في مختلف المجاالت .8
 وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله

 - انطوان رأفت األسمر -يارا صالح بو عون -العميد الركن المتقاعد يوسف الياس روكز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ربى ايلي الخوري -سلمى يوسف روكز

  قاعد يوسف الياس روكزالعميد الركن المت: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /380علم وخبر رقم  -"مركز الشرق األوسط للصيد المستدام"جمعية باسم  -9

  قضاء البقاع الغربي - منتجع كونتري كلوب - ملك هنري شديد -خربة قنافار: مركزها
  : أهدافها
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 المساهمة في العمل على نشر ثقافة الصيد المستدام ألجل حماية الطبيعة في لبنان .1

 اهمة في إقامة حمالت توعية للصيادين للتفريق بين طرائد الصيد والطيورالمس .2

 )إلخ...كالب -رماية(قامة مباريات ومسابقات ونشاطات تتعلق بعالم الصيد من إالمساهمة في  .3

 المساهمة في تبادل الخبرات والمساهمة في الحفاظ على الحياة البرية في لبنان .4

لتدريب هواة الصيد على قوانين الصيد وأخالقيات الصياد ومهارات السالمة والحفاظ ديات المساهمة في التواصل مع البل .5
 على البيئة

المساهمة في إقامة تواصل مع جمعيات الصيادين في لبنان والعالم العربي ألجل تبادل الخبرات ونشر الوعي عبر  .6
  اإلطالع على تجارب اآلخرين

 قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا لل

ادونيس نجيب  -وسيم نجيب الخطيب -اسعد عادل سرحال - نديم جوزف الريف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ه انطوان بشارهاندر  - جوسلين لويس بو راشد -بو ملهبعبيدا فؤاد ا - الخطيب

  ادونيس نجيب الخطيب سيدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر  -"RAYESS FOUNDATION-AREF ELمؤسسة عارف الريس، "جمعية باسم  -10
  أد /423رقم 
   17القسم رقم  - 4097العقار رقم  - بناية البعلبكي - شارع الجزائر -بيروت :مركزها
  : أهدافها
نان التشكيلي والنحات الراحل عارف نجيب تهدف الجمعية الى المساهمة في نشر وترويج وتكريم وحماية أعمال الف .1

، وذلك من خالل أرشفة كامل أعماله، من لوحات وصور وتماثيل ورسوم ومخطوطات، وتنظيم )2005-1928(الرّيس
والخارج، وٕاصدار منشورات وكتيبات عن سيرة الراحل عارف  المعارض واألنشطة الثقافية والتربوية المتنوعة في لبنان

 الريس

الجمعية الى المساهمة في نشر وتطوير الرسم والنحت وذلك عن طريق التدريب وٕاقامة المعارض  وكذلك تهدف .2
والمؤتمرات أو عن طريق أي حدث ثقافي آخر والسعي الى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للرسامين والتنحاتين 

ن النحت في لبنان وتشجيع الخلق واإلبداع في وٕاقامة مهرجانات والتعاون مع رسامين ونحاتين أجانب لتنمية فن الرسم وف
  مجال الرسم والنحت

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

 - بك سالم اسامه مالك - مارك بهجات ضو -سامر مالك العريضي -هال عارف الريس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ياسمين اكرم الشمالي

  هال عارف الريسة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /427علم وخبر رقم  -"جمعية المجد لرعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة"جمعية باسم  -11

  يالطابق األرض - بناية عبداهللا - 4890/4العقار رقم  - منطقة الدنا -الطريق الجديدة -بيروت: مركزها
  : أهدافها
اإلهتمام بمساعدة الفقراء والمعوزين والعمل على رفع مستواهم المعيشي بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية  .1

 والمؤسسات المحلية

 اإلهتمام بالمرضى والعجزة والعمل على مساعدتهم ماديًا ومعنويًا عن طريق المستشفيات والعالج وتأمين األدوية الالزمة .2
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 وزارة الشؤون اإلجتماعية في جميع الميادين اإلجتماعيةالتعاون مع  .3

  إقتصادي وثقافي لتأمين العمل والخدمات للفقراء وخاصة المعاقين -إعداد برنامج إنمائي .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -عبد الحميد عبد القادر حميدي ضقر - نورما علي حمدان -جميل محمد سعيد غزال: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون
  فاتنة نايف طعمه سرّيس

  فاتنة نايف طعمه سرّيس ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /445علم وخبر رقم  -"المجلس الثقافي اإلجتماعي في بر الياس"جمعية باسم  -12
  قضاء زحلة -الطابق السفلي - بلدية بر الياس -برالياس: مركزها
  : أهدافها
 بالوطن والبلدة والعمل على ما يغني هذا اإلرتباط تعزيز روح المواطنية واإلرتباط .1

 العمل على تنمية روح العمل التطوعي والتعاوني في المجتمع المحلي .2

 العمل على تنمية الفرد ثقافيًا وفكرياً  .3

 من خالل تعزيز المطالعة والتعاون مع المدارس العمل على تنمية الفرد تربوياً  .4

 العمل على تنمية الفكر البيئي السليم وتحسين بيئة البلدة الطبيعية والحد من التلوث فيها .5

 العمل على تنمية الزراعة العلمية وتطويرها على اسس سليمة .6

  البلديالعمل على إبراز الوجه الثقافي والفكري لبلدة برالياس بالتعاون مع المجلس  .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وليد علي  -عبدو احمد القطان - محمد فرحان دله - فؤاد فؤاد القاضي -نسرين علي ميتا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بدرالدين ابو نمريشحادة  - احمد محمود المعربوني -الحايك

  عبدو احمد القطان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر رقم  -"المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي"جمعية باسم  -13
  أد /447
  مكتب المحامي عمر زين -الطابق األول - بناية النور -شارع مدحت باشا - المصيطبة -بيروت: مركزها
  : اأهدافه
 السعي مع الجهات المختصة لتحديث التشريعات اإلعالمية .1

 العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير .2

 العمل على تعزيز الحصانة للصحفيين واإلعالميين .3

ء امفكرين وأدباء وشعر (لحماية ومساندة الصحفيين أمام جميع المراجع القضائية وسواها وحماية ومساندة سجناء الرأي  .4
 )اب ومسرحيين وفنانينوٕاعالميين وكت

  إقامة مؤتمرات ودورات وورش عمل تساعد على تحقيق أهداف الجمعية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - عمر محمد زين -عادل الياس بطرس -لعبد الكريم حسن الخلي -غاندي محمد الحلبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بول جورج مرقص

  عبد الكريم حسن الخليل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /448علم وخبر رقم  -"التجمع اللبناني للحفاظ على األسرة"جمعية باسم  -14

  الطابق الرابع -4596العقار رقم  - مسجد السلطان محمد الفاتح - شارع الماما -راس بيروت -بيروت: مركزها
  : أهدافها
ومد يد المساعدة له عبر تقديم اإلرشادات الالزمة لتحقيق التماسك والتعاون  حماية الفرد داخل المجتمع من خالل توعيته .1

 األسري لمواجهة التحديات المتنوعة

 إقامة محاضرات وندوات ثقافية هادفة تعين على تحقيق التعاون اإلجتماعي .2

تدعيم مسيرتها ووظيفتها اإلجتماعية ذات األبعاد المتعارف عليها، من خالل تشجيع الزواج ل خالحماية األسرة من  .3
 وتقديم اإلرشادات للمقبلين عليه والعمل على إصالح ذات البين بين المتخاصمين

 إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية .4

صالح إا الثقافية وعلى القيم الدينية الهادفة أساسًا الى حماية المجتمع من خالل العمل للمحافظة على خصوصياتن .5
 المجتمع عبر إصالح الفرد

 تكريم شخصيات فاعلة في لبنان والعالم العربي والقيام بمعارض .6

 إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي واإلجتماعي الجامع والوطني وتطوير الثقافة في لبنان .7

 وباألخص أبناء المطلقين المساهمة في تحسين أوضاع الطفولة .8

  تنمية الوعي البيئي في اٍألسرة والمجتمع .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سحر على  - يلهسهاد حافظ عك - فاطمة احمد شعبان. د -سهير محي الدين حداد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رانيه محمود القوزي -سوناي محمود نوح - مها منير فتحه -المصري

  مها منير فتحهمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر  -"El Majayde – leLa Maison Mariaالمجيدل،  -البيت المريمي"جمعية باسم  -15
  أد /449رقم 
  قضاء جزين - يوسف مسعد ونخ مار ك األمل -690العقار رقم  - المجيدل: مركزها
  : أهدافها

  :هدف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هو القيام باألعمال والنشاطات التالية
 تنظيم نشاطات روحية مسيحية، من صلوات وقداديس ورحالت الحج في لبنان والخارج .1

 تنظيم المهرجانات والندوات الروحية، الثقافية، والترفيهية .2

 لتنشئة والتوعية الروحية، الثقافية، واإلجتماعيةتنظيم برامج ا .3

 إنشاء وخدمة بيوت الضيافة إلستقبال الرياضات والخلوات الروحية .4

 إنشاء وخدمة مراكز إصغاء ومرافقة هدفها تأمين الرعاية اإلجتماعية والصحية .5

 إنشاء وخدمة مراكز تنشيط روحي ورسولي هدفها معاونة الكهنة في خدمة وتنشيط الرعايا .6

  القيام بأي نشاط تتحقق فيه غاية الجمعية وأهدافها .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - مايلي رشيد هاش -جورج عفيف عيد -األخ سليم سمير تابت -األخ مارون يوسف مسعد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ناتالي روكز سالمه - كاتيا نسيم فرهود - كرمل ملحم مخلوف - نجوى جوزيف علوان



14 
 

  جورج عفيف عيدمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /450علم وخبر رقم  -"بيت المصور في لبنان جمعية"جمعية باسم  -16
  ملك كامل جابر - شارع نبيه بري - النبطية: مركزها
  : أهدافها
 ي إقامة بيت للمصور يجمع تحت سقفه محترفي وهواة التصوير والرسمالمساهمة ف .1

 المساهمة في تعميم ثقافة التصوير الفوتوغرافي والرسم والعمل على إبراز الموهوبين والمبدعين ودعمهم .2

 قامة دورات تدريب على فنون التصوير والرسم والتكنولوجيا المتعلقة بهماإالمساهمة في  .3

 عرض ورحالت ونشاطات حول هذه الفنونالمساهمة في إقامة م .4

 المساهمة في إصدار منشورات ومطبوعات ومؤلفات تعزز فنون التصوير والرسم .5

  المساهمة في التدليل من خالل الصورة على المناطق الطبيعية والبيئية في لبنان .6
 وافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد م

 - اكرام احمد شاعر -علي محمد عميص -لونا ابراهيم سالمه -كامل صبحي جابر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ضحى يحي صباغ

  اكرام احمد شاعرنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /466علم وخبر رقم  -"جمعية الشدياق الخيرية"جمعية باسم  -17
  الطابق األرضي -ملك فادي سليم الشدياق -مزرعة مار ليشع -6611العقار رقم  -بشري :مركزها
  : أهدافها
 تنمية القيم اإلنسانية واإلجتماعية بين أفراد الجمعية وترقيتها .1

 تنمية روح التعاون والتواصل مع أهل بشري والقضاء من أجل مجتمع راق، سليم ومسالم .2

 معية المقيمين منهم والمنتشرين في أرجاء الوطن وأرجاء العالمتنمية روح التواصل بين أفراد الج .3

 تنمية روح التعلم والمساهمة في تعليم المميزين من أفراد الجمعية .4

تنمية روح  المحافظة على البيئة والعمل من أجل جمالية موصوفة في العمران والتنظيم المدني وظواهر الحياة وتشييد  .5
 أبنية بقصد األعمال الخيرية

بشري مزدهرة وقضاء متطور  نمية روح المصالحة والمسالمة بين أفراد الجمعية والعمل معًا والجمعيات األخرى من أجلت .6
 ومن أجل لبنان سيد وقوي

  مساعدة الفقراء والعجزة والطالب على كافة المستويات .7
 د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع

 طنوسنوح  - جوزاف سليم الشدياق -هند طنوس الشدياق -جوزيف طنوس الشدياق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فادي سليم الشدياق -الشدياق

  جوزيف طنوس الشدياق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /467علم وخبر رقم  -"البيت الزغرتاوي"جمعية باسم  -18
  ملك جوزيف بطرس عيروت -12القسم رقم  -2788العقار رقم  - شارع العبي -زغرتا: مركزها
  : أهدافها
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 إحياء التراث الزغرتاوي والعودة الى الجذور، األصالة، المحافظة على التقاليد والعادات .1

 تعريف األجيال الجديدة بتاريخ وحضارة وتراث المنطقة الشعبي .2

 ترب الزغرتاويالتواصل الدائم مع المغ .3

 إحياء الحياة الثقافية والنشاطات اإلجتماعية والبيئية، والسياحية .4

 تنمية الهوايات والمواهب ودعمها .5

التعاون مع التجمعات الثقافية والتربوية واإلجتماعية الزغرتاوية واللبنانية من أجل تحسين جميع األوضاع الثقافية وأهداف  .6
  ههذه الجمعية الواردة في البنود أعال

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

طنوس هاني زخيا  -انطوان بطرس فنيانوس -اسعد بدوي المكاري -أنطونيو اميل يمين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  القوالماري تراز انطوان  - سعيده بطرس العم -الدويهي

  ماري تراز انطوان القوالمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /476علم وخبر رقم  -"، النحلة السعيدةBEE Happy"جمعية باسم  -19
   قضاء الكورة - ملك بالزا الياس بو ضلع - 559العقار رقم  -كفر صارون :مركزها
  : أهدافها
 إجتماعية خيرية .1

 بوي والثقافيرفع المستوى اإلجتماعي التر  .2

 إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات اإلنسانية .3

 تشجيع التنزه والمشي في الطبيعة .4

  الحفاظ على البيئة وٕاظهار جمال معالم الطبيعة ونشر الوعي البيئي .5
 تصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخ

  اندره الياس يوسف -روني عبده بو صالح -شربل سركيس سابا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شربل سركيس سابا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /486علم وخبر رقم  -"رسالة الغد للنهوض اإلجتماعي والثقافي جمعية"جمعية باسم  -20

  قضاء عكار - رشدي االدرع ملك -الشارع العام - كفرتون: مركزها
  : أهدافها
 تنظيم ورشات ودورات تكوينية في مجاالت تنشيط المشاريع التنموية واإلجتماعية الثقافية .1

 خدمة المجتمع بطريقة مستدامة وفاعلة .2

  تنمية القدرات الشبابية في األنشطة اإلجتماعية الثقافية .3
 ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين وا

ناهد  - ايمان وليد الخطيب -مالك خالد االدرع -رشدي خالد االدرع - خالد ياسين االدرع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اجياحمد الح

  خالد ياسين االدرع السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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علم وخبر رقم  -"Development Without Limitationبال قيود، جمعية تنمية "جمعية باسم  -21
  أد /494
  قضاء الشوف -ملك فرحان مذكور ابو حمدان -الشارع الداخلي -غريفة: مركزها
  : أهدافها
 والتنمية البيئية) السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتربوية(التنمية البشرية  .1

ة المشاريع والمساعدة التقنية إلرشاد البلديات، المنظمات والتجمعات نحو الهدف الذي تريد إنشاء مركز للدراسات وكتاب .2
 للمرأة والرجل على حد سواء تحقيقه وتقديمها الى الجهات المانحة لتحقيق العدالة اإلجتماعية والمشاركة الكاملة

لدى الرجل والمرأة على حد سواء لتحقيق  الحصول على اقصى إستفادة من اإلمكانيات والقدرات الموجودة في المجتمع .3
  العدالة اإلجتماعية والمشاركة الكاملة

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

ليندا  - هاني انور ابو حمدان -دانسارة انور ابو حم - فلایر فرحان مذكور ابو حمدان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  وسيله منيف عطااهللا -وسام يوسف بيه -منيف عطااهللا

  ة فلایر فرحان مذكور ابو حمدانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /495علم وخبر رقم  -"طامحون بال حدود جمعية"جمعية باسم  -22
  قضاء البقاع الغربي -لطابق األولا -ملك محمد يوسف يوسف - 487العقار رقم  - المرج: مركزها
القيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وٕاقامة المرافق الخيرية والتربوية  .1

ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة  والصحية والثقافية واإلجتماعية ومن دون أي تمييز
 واإلختصاص

 زيز دور الشباب وتمكينهم بهدف لعب دور فعال داخل بيئتهم ومجتمعهمتع .2

) سواء اإللكترونية أو الورقية(إعداد ونشر المطبوعات والتقارير السنوية والدورية واإلستثنائية وتنظيم الحمالت اإلعالمية  .3
 بما يخدم أهداف الجمعية

وتنمية مهاراتها المختلفة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المساهمة في تمكين وتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع  .4
 المهتمة بهذا الشأن

تسعى الى تحقيق أهداف التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية التي  .5
 رات ومهارات جديدةمماثلة واإلستفادة من برامجها في اكتساب خب

 والمساعدة للطالب والطالبات في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة وبعدها تقديم العون .6

 تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين والعمل على تحسين أوضاعهم .7

 المساعدة في توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل .8

دل خبرات مع جمعيات أخرى ذات األهداف المماثلة، وذلك من تنظيم دورات ولقاءات وندوات ورحالت دراسية وثقافية وتبا .9
  أجل تأهيل الطاقات البشرية ومساعدتها على التفاعل واإلستمرارية واإلنتاج

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

 - فرح عدنان ياسين - تهاني محمد يوسف -احالم محمد يوسف -قاسم محمد يوسف: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حكمات موسى الغزاوي

  قاسم محمد يوسف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /502علم وخبر رقم  -"العناية الكاملة"جمعية باسم  -23
  قضاء بعبدا - ك احمد محمد الديرانيمل - 10القسم رقم  -4424العقار رقم  - شارع الجاموس - الحدث: مركزها
  :أهدافها

  ):إجتماعية -خيرية -توعية -إنمائية -وتعليمية ثقافية -صحية: (العناوين الرئيسية التي تشمل األهداف
للمحتاجين والمعوقين والفقراء وااليتام والمجانين والمرضى والالجئين (المساهمة في تقديم المساعدات الصحية : صحيا .1

عبر بناء أو دعم المستشفيات والمصحات والعيادات ) السجناء واألطفال في اإلصالحيات، المشردينوالمدمنين و 
 والمستوصفات وحمالت التبرع

 )حفالت، ندوات، مسرحيات، إستعراضات(المساهمة في دعم الثقافة عبر إقامة : ثقافيًا وتعليمياً  .2

المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب (م أو إنشاء المساهمة في تقديم المساعدة على المستوى التعليمي عبر دع .3
 )المهني والتقني وٕاقامة دورات في اللغات والكمبيوتر وبعض الحرف

 المساهمة في السعي الى الحد من األمية ومساعدة طالب المدارس عبر دروس خصوصية مجانية .4

 المساهمة في تعليم كبار السن، السجناء وال سيما في اإلصالحيات .5

 المساهمة في االهتمام باللغة العربية بشكل خاص عبر دورات وندوات حفالت وٕاصدارات .6

المساهمة في تقديم المنح المدرسية والقرطاسية وفي الجامعات والمعاهد لذوي اإلحتياجات الخاصة، األيتام، الفقراء،  .7
 الالجئين، المشردين

 توى البطالةالعمل على توفير فرص العمل للطالب والسعي نحو تخفيض مس .8

  المساهمة في دعم التوعية البيئية والحد من مخاطر التصحر عبر التشجير والتوعية :إنمائية .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

زينب حسين  - بالل حسين عبد الحسين -ه احمد الديرانيفاطم -احمد محمد الديراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فادي حاتم حيدر -حسن محمد ياسين -الديراني

  ة فاطمه احمد الديرانيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /503علم وخبر رقم  -"EQUAL"جمعية باسم  -24
  دير القديس فرنسيس األسيزي -عين الغصين - زحلة: مركزها
  : أهدافها
 اواة بين البشر الى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئةالمس .1

 السالم العالمي واحترام وتفعيل حقوق اإلنسان أينما وجد والى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى .2

 ...لصحية والقانونيةاإلهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية وا .3

 العمل إلقامة حوار بين األديان وتنميو وتفعيل العيش المشترك .4

العمل على تفعيل تطبيق حقوق اإلنسان في كافة المجاالت والتثقيف واإلعداد ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، كما إعداد  .5
 وٕاجراء ونشر كافة الدراسات المتعلقة بغاية الجمعية

القديس فرنسيس األسيزي والخضوع للسلطة المدنية وللدولة وقوانينها والعمل على تنفيذ جميع  اإللتزام الكامل بروحانية .6
 القوانين المرعية اإلجراء

  إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعاله أو جزء منها .7
 د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع
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سيزار فكتور  -ميشال نبيل الشامي -راكيل سميح رمضان -رودولف سمير غصوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ماري غبلایر روبير ثيان - نيكول كلود شعراوي -اسايان

  ماري غبلایر روبير ثيانة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /518علم وخبر رقم  -"المتحدةالعائالت رابطة "جمعية باسم  -25
الطابق  -ملك احمد محمد رشيد ديب - 426العقار رقم  -قرب ثانوية العروة الوثقى القديمة - حي البساتين -تكريت: مركزها

  قضاء عكار - األرضي
  : أهدافها
 العمل على اإلصالح في البلدة والقيام بنشاطات إجتماعية .1

 والمرضى العمل على مساعدة المحتاجين .2

 العمل على مساعدة المحتاجين لتعليم ابنائهم وتأمين اللوازم لهم .3

  العمل على رفع مستوى البلدة علميًا وٕاجتماعيًا وٕاقتصادياً  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جمال محمد  - احمد محمد رشيد ديب -عبد الفتاح احمد رستم -رشدي تركي ترك: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جهاد محمد خليل - اسماعيل ايوب

  رشدي تركي ترك السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /520علم وخبر رقم  -"Hiba Li Mawhibaهبة لموهبة، "جمعية باسم  -26
ملك روالن يوسف كساي وجوزف روالن  -بناية حداد - 22القسم رقم  -2494لعقار رقم ا -قرب كنيسة مار تقال -الحازمية: مركزها
  قضاء بعبدا -الطابق الرابع - كساب
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية هي التالية
األشخاص الموهوبين أو المتفوقين في جميع المجاالت أيًا كانت على تنمية وتطوير  مساعدة ودعم التالميذ وسائر .1

و تقنياتهم أو ابحاثهم وتقديم لهم الدعم المادي والمعنوي والتقني والمشورة والنصح من أجل ذلك، كما والمساهمة مواهبهم أ
 في إطالق هذه المواهب وتعريف الجمهور عليها

مساعدة التالميذ والطالب المتفوقين أو المحتاجين على متابعةدراستهم وتحصيلهم العلمي وتأمين لهم منح تعليم  .2
 هم على اإلنخراط في المجتمعومساعدت

تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والمسنين والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية واإلجتماعية والخيرية التي  .3
 ال تتوخى الربح

لحصر، إقامة الحفالت من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية القيام في لبنان والخارج بجميع األعمال، ومنها على سبيل المثال ال ا
والنشاطات والمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات واستعمال كافة وسائل التواصل االجتماعي 

  واإللكتروني ووسائل اإلعالم المرئي والمكتوب والمسموع
 وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

  روالن يوسف كساب. د -مادونا يوسف عون. د -ماري تريز يوسف عون. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ماري تريز يوسف عونكتورة دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 2015  اذار شھر للعلم والخبر  تعديل 

  

تاريخ  1663وتعديله برقم  10/5/2007أد، تاريخ /122م لبيان العلم والخبر رق 356 تعديل رقم -1
  »AULجمعية متخرجي جامعة «: للجمعية المسماة 17/11/2008

الحائزة على بيان العلم » AULجمعية متخرجي جامعة «الجمعية المسماة مركز   الداخلية والبلديات علمًا بتعديل أخذت وزارة
 17/11/2008تاريخ  1663ه برقم وتعديل 10/5/2007أد تاريخ /122والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
الطابق  -ملك عبداهللا ورجاء الزهيري -1675العقار رقم  -كورنيش المزرعةالعام -جسر الكوال -المصيطبة - بيروت: مركزها
  الخامس
  طرابلس: بدًال من

  
الند «: معية المسماةللج 18/6/2014أد، تاريخ /1188لبيان العلم والخبر رقم  446 تعديل رقم -2

  »Land o Lakes association of Lebanonلبنان،  -او اليكس
 Land o Lakes associationلبنان،  -الند او اليكس«مركز الجمعية المسماة و أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم، 

of Lebanon « 18/6/2014أد تاريخ /1188الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »LOL association of Lebanonلبنان،  -ل ول«: اسمها
  »Land o Lakes association of Lebanonلبنان،  -الند او اليكس«: بدًال من
  قضاء المتن -الطابق الخامس - ملك ماي جورج حداد -8القسم رقم  - 532العقار رقم  -جل الديب: مركزها
  قضاء المتن -ملك ساسين حليم ملكي -901/29العقار رقم  -المحديديك : بدًال من

  
: للجمعية المسماة 26/12/2001أد، تاريخ /246لبيان العلم والخبر رقم  493 تعديل رقم -3
  »جمعية الخريجين التقدميين«

، وقد 16/12/2001أد تاريخ /246الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية الخريجين التقدميين«الجمعية المسماة عدل نظام 
اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام يصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية األساسي وذلك إستنادًا الى محضر الجلسة المؤرخ في 

  .المقترن بموافقة الهيئة العامة 22/1/2012
 

جمعية «: المسماةللجمعية  7/2/2000أد، تاريخ /12لبيان العلم والخبر رقم  501 تعديل رقم -4
  »عاريا البيئية

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية عاريا البيئية«مركز وغاية الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
 7/2/2000أد تاريخ /12

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء بعبدا -عيرانيملك بولين  -شارع الغابون -الطريق العام -عاريا: مركزها
  قضاء بعبدا -ملك ادال عبدو العيراني - حارة الفوقا -الطريق العام -عاريا: بدًال من
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  :غايتها
 السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية والزراعية والثقافية واستدامتها .1

 العمل على التوعية والتنمية البيئية المستدامة .2

 يئة بالتعاون مع الجهات الرسميةالمساهمة في وضع حد لتلوث الب .3

  العمل مع الجهات الرسمية الى إقرار وتطبيق القوانين البيئية والثقافية .4
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدًال من
 السعي مع الجهات المختصة لجماية الثروة الحرجية .1

 العمل على التوعية والتنمية البيئية .2

  المساهمة في وضع حد للتلوث بالتعاون مع الجهات الرسمية .3
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
لجنة «: للجمعية المسماة 18/7/2001أد، تاريخ /158لبيان العلم والخبر رقم  519 تعديل رقم -5

  »تجار قب الياس
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » لجنة تجار قب الياس«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم الجمعية المسماة 

 18/7/2001أد تاريخ /158

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جمعية تجار قب الياس«: اسمها
  »الياس لجنة تجار قب«: بدًال من

  
  .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
 rg.lbinfo@crtda.oالرجاء إرسال أي تعليق إلى

النشرة  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 إليه مع 

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
  لبنان –يروت ب165302. ب.ص

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

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


