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   2015 تموز/141العدد 
 في هذا العدد

 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 

المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية  في
 والفساد البطالة الفقر، سبب لبنان في الطائفي النظام: الدولي البنك •

 العمل في ن/يستمرون لبنان في ات/المتقاعدين من 14% •

 النساء ضد التمييز أشكال كافة إللغاء الثالثة الوثيقة تطلق معوض مؤسسة •

  العام القطاع في التوظيف في الطائفي االختالل تكشف للمعلومات الدولية •
 

القطاعية والمحلية والتنمية الكلية في 
 بحسب البنك الدولي 2015% فقط النمو المتوقع لعام 2.5 •
 البحرية الموارد وحماية الوطني االستقرار لدعم االوروبي االتحاد من يورو مليون 34 •
 المياه لقطاع الوطنية لالستراتيجية البيئي التقييم دراسة نتائج •
 

مشكلة النزوح والطوارىء 
  النزوح ازمة مقاربة حول وكندا اللبنانية الخارجية بين خالف •

 االزمة مع التعاطي في الدولي المجتمع تقاعس من وتحذير...  •
 

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

 ومحلية اهلية هيئات 4 لـ طالل بن الوليد مساعدات •
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات •
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 قروض وهبات مع جهات دولية مراسيم
 تنمية •
 

 2015 حزيرانشهر علم وخبر 
 2015 شهر حزيرانتأسيس جمعيات جديدة  •

 2015حزيران شهر  للعلم والخبر تعديل •
 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 

 والفساد البطالة الفقر، سبب لبنان في الطائفي النظام: الدولي البنك  •
 للبنان منهجي تشخيص- المشترك والرخاء الفقر من الحد تعزيز: "عنوان تحت صدر له جديد تقرير في الدولي البنك افاد

 ان "الى الفتاً  ،"العقود عبر الدولة خارطة رسم الذي السياسية، الطائفية بنظام استقالله، نال أن منذ تأثر، لبنان "بان ،"2015
 المذهبية للمجتمعات المتنافسة المصالح بين التوازن تحقيق كان الطائفي بطابعه سياسي نظام إنشاء من األصل، في الهدف،
 والفّعالة، السليمة الحوكمة أمام عائقاً  الكثيرين نظر في ليصبح النظام ذلك تحّول أن لبث ما لكن": قائال التقرير واردف". المحلية

 تقرير اضاف كذلك. "الدولة مؤسسات إفراغ إلى وبالتالي السياسات، وصناعة القرار اتخاذ عملية في واضحٍ  شللٍ  إلى أّدى حيث
 في تسّببت بدورها التي الخارجية، ت للتدخّال  البلد لتعريض األقوى الوسيلة أنه اثبت لبنان في الطائفي النظام "ان الدولي البنك
 ."المحلية الفئات بين والصراعات الخالفات تغذية
 ويرى. العمل فرص خلق مجال في يواجهها، التي األساسية والقيود العوائق محدداً  لبنان الزمات منهجياً  تشخيصاً  التقرير يقدم

  الحكم أوًال،: متالزمين أساسيين عائقين في تكمن الكافية العمل وفرص المتكامل النمو توليد في الفشل جذور أن "التقرير
 عن جزئيًا، الناجمان، والعنف الصراع ثانيًا، ،لها قناعاً  الطائفية ذريعة تستخدم نخبوية طبقة قبل من الحكم توّلي أي الطائفي،
 تنهك ثقيلة أعباءً  التقرير، بحسب المترابطان، العائقان هذان ويفرض". األوسط الشرق منطقة في النطاق واسعة صراعات
  ويستكمل". اإلجمالي المحلي الناتج من %9 بـ الطائفي الحكم عن الناجم للخلل السنوية الكلفة تُقدر حيث" اللبناني، االقتصاد

 ن/كانوا ما إذا القانون ن/يخالفون اللواتي/الذين ات/المواطنين الدولة ُتحاسب ال القائمة، الهيكلية بحسب: "قائالً  تشخيصه التقرير
 النخبة سلطة من يعزز مما األثرياء، النفوذ بأصحاب صلة على ن/هم من أو طائفيًا، المسيطرة النخبة من ات/المقربين من

 على سلباً  تؤثر ما غالباً  النفوذ أصحاب مع الشخصية والعالقات الواسطة اسلوب أن كما المحسوبية، نظام ويغذي المسيطرة
 البلد يمنع مزمناً  داءً  ليصبح الحاكمة النخبوية الطبقة أعماق في الفساد يتفشى هكذا "مضيفاً  ،"القانون وتطبيق السياسات تنفيذ
 تاريخه خالل لبنان تكبدها التي والصراع للعنف الباهظة التكلفة الى التقرير لفت السياق، هذا وفي". التنموية أهدافه تحقيق من

 والصراع اللبناني، االقتصاد نصف استنزفت التي ،)1990- 1975 (األهلية الحرب من كل الى مشيراً  الطائفي، نظامه نتيجة
 بـ ُقدرت مباشرة غير وخسائر أميركي، دوالر مليار 2.8 بلغت هائلة مباشرة خسائر في تسبب الذي 2006 عام إسرائيل مع

 دوالر مليارات 7.5 اآلن حتى اللبناني االقتصاد كلف الذي سوريا في حالياً  الجاري والصراع أميركي، دوالر مليون 700
 .أميركي
 للحد استراتيجيتن اقترح ذلك من الرغم على انه اال الحالي، النظام صميم في عميقة التوأم العائقين جذور ان الى التقرير وخلص

 المدى على المذكورين العائقين تداعيات تفاقم من الحد إلى وترمي الجذرية مشكالته لمعالجة تسعى االولى، تأثيرهما، من
 وقد .القريب المدى على تأثير لها ويكون القائم النظام اثار ُيبطل أقوى كحافزٍ  إصالحي برنامج بتطوير تقضي والثانية الطويل،

 اعتماد خالل من الطائف اتفاق من أساسية بنود تطبيق ومنها، األولى باالستراتيجية الخاصة االقتراحات بعض التقرير قدم
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 على الحصول كيفية تحسين طائفي، غير أساسٍ  على انتخابه يجري البرلمان ضمن مصغر مجلس إنشاء الالمركزية، قانون
 االقتراحات فتتضمن الثانية، االستراتيجية أما .وتطويرها المؤسسات وٕاصالح السياسي، االستقرار تعزيز اإلحصائية، المعلومات

 تصميم المتداخلة، القطاعات إلى بالنسبة واالقتصادية السياسية التداعيات حدة يبّين شامل تحليل وضع على العمل: التالية
 الطبقة تحكم حدة من التخفيف على العمل تُتاح، حينما الفرص من لالفادة جديدة مقاربة اعتماد اإلصالحات، من كبيرة حزمة

 إلى وتحويلها لبنان إلى السوري النزوح مسألة إدارة حسن ، واخيراً  ،"األفقية "االجتماعية المشاركة تعزيز المسيطرة، النخبوية
   .مفيدة فرصة

 

 العمل في ن/يستمرون لبنان في ات/المتقاعدين من 14% •
 ثقافة نشر "مشروع اطار في وذلك ،"للمتقاعد الوفاء يوم "بعنوان احتفاالً  المحامي، بيت في االجتماعية الشؤون وزارة نظمت
 الشخصيات من حشد بحضور ة/متقاعداً  260 من أكثر تكريم خالله جرى ،"لبنان في المتقاعدين خبرات من واالستفادة التقاعد
 الشؤون، وزارة في باالنابة االسرية الشؤون مصلحة رئيسة وألقت. ات/متقاعدين ات/ونقابيين ات/وٕاعالميين والعسكرية الرسمية

 وطاقات خبرات من االستفادة أهمية على الضوء تسليط هو المشروع هدف أن إلى فيها أشارت كلمة حيدر، أبي فرناند
. المجال ذلك في والتطوع المشاركة مفاهيم تعزيز ضرورة على وبالتركيز المحلية، ن/مجتمعاتهم تنمية اطار في ات/المتقاعدين

 من% 14 أن إلى المعيشية، األوضاع حول نشرت بدراسات مستعيناً  درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير أشار بدوره،
. لبنان في العاملة اليد مجموع من% 4.5 ن/ويشكلون العمل، في ن/يستمرون التقاعد، سن ن/بيلغون واللواتي الذين مجموع
 ".العطاء في االستمرار في ات/المتقاعدين قدرة على دليل هذا "أن درباس، رأى الدراسات، أرقام على وتعقيباً 

 

 النساء ضد التمييز أشكال كافة إللغاء الثالثة الوثيقة تطلق معوض مؤسسة  •
 من جزءاً  اعدادها يشكل التي ،"النساء ضد التمييز أشكال جميع اللغاء الثالثة اللبنانية الوثيقة "معوض، رينيه مؤسسة اطلقت
 المؤسسة، رئيسة شددت وبالمناسبة،. االوروبي االتحاد من والممول ،"لبنان شمال في المعيشية النساء ظروف تحسين "مشروع
 ظل في النساء، ضد التمييز اشكال كافة إلغاء ضرورة على لذلك عقد صحفي مؤتمر خالل معوض، نايلة السابقة الوزيرة

 وقوانين العقوبات قانون الجنسية، قانون ومنها القانونية االصعدة كل على اللبنانية القوانين تلحظه الذي واالجحاف القصور
. االسري العنف من االسرة افراد وسائر النساء حماية وقانون االجتماعي والضمان العمل قوانين الشخصية، االحوال
 به بأس ال شوطا قطعن اللبنانيات النساء "أن إلى الدين، شرف فهمية المرأة، قضايا لمتابعة األهلية اللجنة رئيسة لفتت بدورها،

 وزير ممثال صعب، محمد القاضي اكد جهته، من". للعمل الجنسي التقسيم رهينة ظل عملهن ان اال والعمل، التعليم ميداني في
 االمر وكذلك الرجال، مع بالشراكة عليها يحصلن أن فعليهن حقوقهن، على الحصول النساء أردن اذا "انه ريفي، أشرف العدل

 انهن "ومؤكداً  ،%50 الـ تخطت التي اللبناني القضاء سلك في للنساء المميزة المشاركة بمستوى منوهاً  ،"الرجال الى بالنسبة
 من استفدن اللواتي النساء من عدد قام الوثيقة، عرض وبعد المؤتمر، ختام وفي". القضاء في القيادية المراكز أعلى يتبوأن

 . المجتمع في دورهن وتفعيل قدراتهن بناء في نشاطاته ساهمت  وكيف انجازاتهن، بعرض المشروع،
 

  العام القطاع في التوظيف في الطائفي االختالل تكشف للمعلومات الدولية  •
 من ات/الموظفين أعداد تفوق عن 2014 خالل العام القطاع في التوظيف حول" للمعلومات الدولية "اعدتها دراسة كشفت

 ن/توظيفهم تم واللواتي الذين عدد مجموع ان الدراسة وافادت. المسيحية الطوائف من ات/الموظفين أعداد على المسلمة الطوائف
 ة،/موّظفاً  70 أي% 31 بنسبة ات/المسيحيين على ن/توّزعوا ة،/موظفاً  224 بلغ السنة تلك خالل الدولة ادارات بعض في
% 48: التالي النحو على ن/توّزعوا ة/جامعياً  ة/أستاذاً  1223 ن/اليهم يضاف ة،/موظفا 154 اي ات/المسلمين على% 69و

 اعداد تزايد ان ن/يعتبرون ات/المسيحيين ان الى ايضاً  الدراسة لفتت وقد. ات/المسلمين من% 52و ات/المسيحيين من
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 الوجود على مخاطر يحمل ات،/المسيحيين ات/الموظفين أعداد تراجع مقابل العام القطاع في ات/المسلمين ات/الموظفين
 واالدارات للطوائف تبعا 2014 العام في التوظيف توزيع على لالطالع. (فيه ات/المسيحيين دور وعلى لبنان في المسيحي

  .) http://assafir.com/Article/1/424428: التالي الرابط مراجعة يرجى
 

 في التنمية الكلية والقطاعية والمحلية
 

 بحسب البنك الدولي 2015% فقط النمو المتوقع لعام 2.5  •
 توقع ،"االنتقال فترة في العالمي االقتصاد- 2015 حزيران -العالمية االقتصادية االفاق "عنوان تحت تقريرا الدولي البنك اصدر

 الى العالمي النمو معدل يصل بحيث المقبلين، العامين خالل المعتدل مستواه على العالمي االقتصادي النمو يحافظ ان فيه
. نفسه للعام% 3.4 بلغت والتي للنمو السابقة توقعاته بذلك مخفضا ،2015 العام في% 2.8

 معدل يصل أن توقعه مع الجاري، للعام المرتقب االقتصادي النمو لجهة إقليمياً  السابعة المرتبة في فسيحل للبنان، وبالنسبة
%-) 1 (والعراق%) 0.9 (غزة وقطاع الغربية والضفة%) 1 (إيران من كل بذلك متخطياً  العام، هذا نهاية مع% 2.5 إلى النمو

 من كل في% 2.5 عند مستقراً  لبنان في الحقيقي االقتصادي النمو معدل يبقى أن الدولي البنك توقع كذلك%-). 2.8 (واليمن
.  2017و 2016 العامين

 وزيادة سوريا مع حدوده على التوترات واستمرار مرتفع عام دين من يعاني يزال ال لبنان أن الدولي البنك كشف التفاصيل، وفي
 لبنان شهد المقابل، في. العامة المالية على الضغوط حدة من زاد الذي األمر البالد، إلى ات/السوريين ات/الالجئين عدد في

 األراضي على األمنية الحوادث عدد تضاؤل ظل في وذلك ،2015 عام وأوائل 2014 عام خالل المحلي الطلب في تزايداً 
 القروض في المتسارع االرتفاع إلى إضافة العرب، السياح حركة خصوصاً  السياحية، والحركة الصناعي اإلنتاج وتحسن اللبنانية

 العام في% 0.9 من لبنان في االقتصادي النمو ارتفع لذلك، نتيجة .البالد في ات/السوريين ات/الالجئين عدد وفي والتسليفات
 .اإلقليمية األزمة من الرغم على الرساميل باجتذاب لبنان استمر فيما ،2014 العام في% 2.0 إلى 2013

 

 البحرية الموارد وحماية الوطني االستقرار لدعم االوروبي االتحاد من يورو مليون 34  •
 االستقرار لدعم هبات شكل على يورو مليون 34 بقيمة تمويل اتفاقيتي على التوقيع ،سالم تمام ،الوزراء مجلس رئيس عىر

 اإلتحاد وعن الجسر نبيل واإلعمار، اإلنماء مجلس رئيس اللبناني الجانب عن االتفاقيتين، وقع .البحرية الموارد وحماية الوطني
 مليون 15 تخصيص االولى االتفاقية بموجب وسيتم. هان يوهانس للجوار، األوروبية والسياسة التوسع لشؤون المفوض األوروبي

 ثالثة خالل من وذلك األمنية المؤسسات بين الجهود ومضافرة التنسيق من المزيد تحقيق بهدف الوطني االستقرار لتعزيز يورو
 :هي رئيسية أنشطة

 المنظمة الجريمة ومكافحة التجارة، تسهيل الهجرة، تدفقات تغطي التي للحدود المتكاملة اإلدارة -
 األشخاص مع التعامل في للشرطة (المهني الطابع إضفاء على خاص تركيز مع الداخلي، األمن لقوى التدريب قدرات تعزيز- 

) الضعيفة الفئات إلى المنتمين
 والنووية اإلشعاعية البيولوجية، الكيميائية، التهديدات على التركيز مع لألزمات واالستجابة للطوارئ االستعداد- 
 يورو مليون 19 فستوفر ،"لبنان في المستدامة وتنميتها البحرية الموارد حماية: "عنوان تحت تندرج التي الثانية االتفاقية أما

 :هي رئيسية خطوات اربع تشمل ان على اللبنانية، الساحلية للمناطق البيولوجي التنوع على المحافظة في للمساهمة
 مكعب متر 2600 والبالغة 2006 عام منذ النفطية البقعة من المتبقية المساحة وتنظيف معالجة إتمام -
 وٕانتاجها البحر عرض في والغازية النفطية الموارد الستكشاف االستعداد- 
 الصناعية والنفايات البلدية النفايات غرار على الساحلية المناطق في البرية التلوث مصادر تقليص- 
 .والساحلي البحري البيولوجي التنوع وتطوير المتضررة البحرية البيئية األنظمة تعافي- 

http://assafir.com/Article/1/424428�
http://assafir.com/Article/1/424428�
http://www.elnashra.com/news/?tag=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85�
http://www.elnashra.com/news/?tag=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85�
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 المياه لقطاع الوطنية لالستراتيجية البيئي التقييم دراسة نتائج  •
 برامج 3 تقترح التي المياه، لقطاع الوطنية لالستراتيجية البيئي التقييم دراسة نتائج تسلمه المشنوق، محمد البيئة، وزير اعلن
 :التالي الشكل على تتوزعوالتي  دوالر، مليارات 7.6 بقيمة للتنفيذ

 بطريقة الينابيع من السطحية المياه موارد استعمال ويشمل االستثمارات، قيمة إجمالي من% 29 ويمثل باإلنتاج يتعلق االول- 
 وبحيرات سدود في السطحية المياه وتخزين الجوفية، للخزانات اصطناعية تغذية إعادة مثلى،

 الشفة، مياه نقل خطوط ويشمل االستثمارات، قيمة إجمالي من% 30 ويمثل والنقل بالتوزيع فيتعلق الثاني، البرنامج اما- 
  وتوزيعها الري مشاريع تأهيل إعادة الشفة، مياه توزيع شبكات

 .الصحي الصرف مياه تجميع ويشمل االستثمارات، قيمة إجمالي من% 34 ويمثل الصحي، بالصرف الثالث البرنامج ويتعلق- 
 

 والطوارىء النزوح مشكلة
 

  النزوح ازمة مقاربة حول وكندا اللبنانية الخارجية بين خالف  •
 تسببت لكندا باسيل، جبران اللبناني، الخارجية وزير زيارة ان عن غربية ديبلوماسية مصادر عن نقالً  الحياة صحيفة كشفت
 الشؤون لجنة من نواب مجموعة أمام طرح باسيل ان الى المصادر واشارت. الكنديين المسؤولين من عدد وبين بينه بخالف

 المالية المساعدات تحويل بوقف كندا، ومنها المانحة، الدول مطالبته أبرزها نقاط، مجموعة ،نيكولسون الوزير ومع الخارجية
 انزعاجه أبدى الكندي الجانب ان الصحيفة قالت كذلك. اللبنانية للدولة وتسليمها الدولية المنظمات الى ات/للنازحين المخصصة

 ات/السوريين ات/النازحين إزاء الدولي المجتمع سياسة وقف إلى إياهم داعياً  أوتاوا في المسؤولين خاطب باسيل أن من أيضاً 
 أراضيها، إلى هؤالء من جزء نقل عاتقها على كندا تأخذ بأن عنها واالستعاضة ن/إليهم المساعدات تقديم على والقائمة لبنان في
 .لبنان في الديموغرافي ن/تأثيرهم إلى نظراً  وسياسيًا، وأمنياً  اقتصادياً  ات/النازحين من الكبير العدد ذلك يحتمل يعد لم لبنان ألن
 العالمي االغذية برنامج مساعدات تراجع امكانية من سعادة، موريس لبنان، في الفاو منظمة ممثل حذر نفسه، االطار وفي

 لبنان في ات/الالجئين مع نشاط أو تعاون بأي القيام عن الفاو منظمة عجز الى سعادة، لفت كما. التمويل في النقص بسبب
 الدائم اإلستقرار ظروف بتهيئة للمنظمة واتهامها اللبنانية الحكومة فعل رد من خشية مثًال، الحدائق زراعة على ن/كتدريبهم حاليا
 تساعد والتي تنفيذها على  المنظمةتعمل التي الصغيرة المشاريع بعض إلى اشار المقابل، في أنه إال. لبنان في ن/لهم

 في انه سعادة ذكر كذلك  .زراعية اراض إستخدام إلى ن/لجوئهم  دون الحضرية الزراعة مثل ن/غذائهم تأمين في ات/الالجئين
 في الفقيرة المناطق في التغذية نقص لمعدالت دقيقة وٕاحصاءات دراسة اي بعد اإلجتماعية والشؤون الصحة وزارتا تضع لم وقت
 األوسط والبقاع عكار في اإلنتشار مناطق في سيما ال بلة، الطين لتزيد ات/السوريين ات/الالجئين أزمة أتت اجماًال، لبنان

 .والغربي
 

 االزمة مع التعاطي في الدولي المجتمع تقاعس من وتحذير...  •
: الحافة إلى مدفوعون "عنوان حمل لبنان، في ات/السوريين ات/الالجئين أوضاع عن تقريراً  الدولية العفو منظمة نشرت

 كانون في اللبنانية السلطات استحدثتها التي التدابير أّدت كيف فيه وثّقت ،"لبنان في متزايدة قيوداً  يواجهون السوريون الالجئون
 حماية مسؤولية "أنّ  مضيفة الحماية، على ات/الالجئين حصول فرص تقييد الى االقامة، تصاريح على للحصول 2015 الثاني

 ان الى الفتة ،"ينبغي كما األزمة مع التعامل في فاضح بشكل الدولي المجتمع تقاعس إذ وحده، لبنان على تقع ال ات/الالجئين
 سوى توفر لم المنطقة خارج من البلدان وان للبنان، المتحدة األمم أطلقته الذي النداء حجم من فقط %18 مّول الدولي المجتمع
 .التوطين إلعادة فرصة 4500
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 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  •
 يتضمن الذي" مّنا "متجر افتتاح دعم: عامل لمؤسسة للمرأة المتحدة االمم لهيئة التابع الجنسين بين المساواة دعم صندوق- 

  والجئات ريفيات لنساء يدوية منتجات
 مياه بخزان وتجهيزه البداوي مخيم في واالجتماعي النفسي التربوي االنشطة مركز انشاء دعم: لالونروا اليونسيف منظمة- 

 نفسه المخيم في للشرب صالح
 واالنسانيات للفنون مركز النشاء دوالر مليوني: بيروت في االميركية للجامعة ميلون دبليو اندرو مؤسسة- 
 1400 بـ قيمته تقدر العامة واالشغال البناء باختصاص خاص جهاز: العالي والتعليم التربية لوزارة ترو الدين عالء النائب- 

  الفني الشحيم لمعهد قدمه اميركي دوالر
 ات/النازحين على لتوزيعها) وشنط مالبس احذية، (عينية مواد: لالغاثة العليا للهيئة نهيان آل زايد بن خليفة مؤسسة- 

 سوريا من ات/العائدين ات/واللبنانيين ات/السوريين
 

 ومحلية اهلية هيئات 4 لـ طالل بن الوليد مساعدات  •
 وتجهيزه تأهيله: الشوف قضاء في الحكومي الصحي الباروك مركز- 
  الروضات قسم وتجهيز تأهيل: الرسمية الهرمل متوسطة- 
 وتأثيثها محتاجة اسر منازل تأهيل على يعمل الذي" بيتي بيتك "برنامج دعم: واالصالح االرشاد جمعية- 
 وتصوير مخبرية فحوص فيزيائي، عالج من المرضى عالج تأمين في المساهمة: اللويحي التصلب لمرضى اللبنانية الجمعية- 

 المغناطيسي بالرنين
 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  •
 وحاصبيا مرجعيون في الزراعية التعاونيات من عدد الى اسبانية زيتون نصبة عشرين: االسبانية- 
  صور قضاء في صريفا في الزيتون تسبيخ مشروع دعم: الفرنسية- 
 وشمع المنصوري بلدتي في لتوفيرها الحيوية للمصادر الصحيح االستخدام بغرض توعية وبرامج بيئية حملة اطالق: االيطالية- 
 صور قضاء في
 

 قروض وهبات مع جهات دولية مراسيم
 

 تنمية •
 في والمغتربين الخارجية وزارة بين الثانية، المرحلة التنمية اجل من النفط ببرنامج المتعلق االنمائي التعاون اتفاق ابرم- 

. 27/1/2015 بتاريخ بيروت في الموقع االنمائي، للتعاون النروجية والوكالة اللبنانية الجمهورية
 

 2015شهر حزيران علم وخبر 
 

U1 أد 1076- جمعية باسم "شبيبة السيدة- القبيات"- علم وخبر رقم/ 
- وقف سيدة الغسالة العجائبية للطائفة المارونية في القبيات- قضاء عكار 820: القبيات- شارع السيدة- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
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 تربية المواطن على حب وطنه والتجذر بأرضه .1

 تربية المواطن على حب الطبيعة والمحافظة على البيئة من خالل تنظيم حمالت مختلفة .2

 إنعاش المنطقة سياحيًا من خالل تنظيم ننشاطات متعددة .3

 العمل على تثقيف المواطن ليكون فعاًال في المجتمع عامًال بمبدأ التنمية المستدامة .4

 تربية الحس اإلنساني عند المواطن من خالل اإلهتمام بأخيه المحتاج .5

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

جوزف جورج البيسرة- دوري طوني سركيس- انطوني جوزيف الخوري- ماريا انطوان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
عبداهللا- سمر جورج البيسره 

  انطوني جوزيف الخوريالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U2 أد 1087- جمعية باسم "كل العمر"- علم وخبر رقم/ 
- ملك زاهر ناصر حالوي 1/5- القسم رقم470: صور- حي قدموس- مقابل فيال نجيب يوسف- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 تأمين العناية بالعجزة وتأمين الطبابة واألدوية .1

 تأمين عالج فيزيائي للمرضى .2

تأمين سكن للمسنين  .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. عباس فضل خضره- د. علي مصباح ابراهيم- جميله حسن مقبل- فادي حنا المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
رومانوس- طالل خليل شاهين- حسن علي شعيتو 

الدكتور عباس فضل خضره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U3 أد 1090- جمعية باسم "مركز نسيم إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب"- علم وخبر رقم/ 
- قضاء المتن 20- بناية باخوس- الطابق السابع- الشقة رقم 37: البوشرية- شارع أوغست باخوس- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 المساهمة في تقديم خدمات صحية ونفسية .1

 المساهمة في إعادة الدمج االإجتماعي .2
 المساهمة في تقديم مساعدات قانونية .3

المساهمة في تأمين أماكن إقامة آمنة لضحايا التعذيب  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وسام توفيق الخوري- وديع آنج جرجس االسمر- ماري مونيك ميشيل جاك مرسيل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
دوناي 

 وديع آنج جرجس االسمر السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U4 ،جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للمشاهد -Lebanese Landscape Association(LELA) 
U أد 1110"- علم وخبر رقم/ 

- الطابق الثالث- قضاء المتن D- بلوك22- القسم رقم 425: جل الديب- العقار رقم مركزها
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:  أهدافها
إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام باألعمال التالية: 

 المساهمة في تعزيز مفهوم هندسة المشاهد: .1

تطوير سبل التواصل ما بين منظمي المشاهد والباحثين فيه  -
 وتعزيز التعارف فيما بينهم عبر عقد محاضرات وندوات ولقاءات -

المساهمة في تطوير المعرفة، المهارة التقنية وأفضل الممارسات في هذا الحقل عبر ورشات عمل وطنية ودولية، ندوات  .2
 ونشرات إعالمية

خلق منبر لتشجيع التعاون ما  بين كافة برامج تعليم هندسة المشاهد في الجامعات اللبنانية كافة على مستوى كلي  .3
 الطالب والطاقم التعليمي

المساهمة بشكل مباشر من أجل تحسين البيئة وحماية الموارد الطبيعية كما والمحافظة على المشاهد الثقافية والحضارية  .4
 في لبنان وذلك عبر تعزيز وتطوير الخدمات لمنتسبي الجمعية على الصعيد الوطني واإلدارات الحكومية والبلديات

 نشر مفهوم هندسة المشاهد عبر نشرات إعالمية وورشات عمل وندوات في المدارس والبلديات وغيرها .5

 IFLAاإلنضمام الى اإلتحاد الدولي للمشاهد  .6

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

د. جاله محمد مخزومي- د. سلمى فرج سماحه- نائله ميشال العقل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
سلمى فرج سماحه الدكتورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U5 أد 1111- جمعية باسم "العمل الحسن"- علم وخبر رقم/ 
- بناية مجذوب- ملك يوسف- ملك يوسف حسن مجذوب- B- بلوك4497/7: طرابلس- جبل محسن- العقار رقم مركزها

 الطابق األرضي
:  أهدافها
اإلهتمام بالشؤون الثقافية واإلجتماعية والصحية بشكل عام وبكل ما يدخل ضمن اإلطار بهدف تحقيق مجتمع سليم  .1

 والمحافظة على التراث للمواطن عن طريق إنماء الوعي الصحي واإلجتماعي والثقافي لديه

تقوم الجمعية بجميع الجهود والنشاطات المشروعة للحفاظ على إنماء المجتمع وٕاعادة تنظيمه وتخطيطه وتتعاون مه  .2
المهتمين بالشؤون اإلجتماعية والثقافية والصحية والتراثية من أفراد ومؤسسات محليًا وٕاقليميًا ودوليًا ولها أت تعقد ندوات 

 ومؤتمرات وان تشارك بها، وان تصدر نشالات إعالمية هادفة إلنماء الوعي العام على كافة األصعدة

تقوم اللجنة بتزويد الدوائر واإلدارات المختصة بالدراسات واإلحصاءات والتقارير والمالحظات والمشاريع المتعلقة  .3
باإلنماء وذلك دون مقابل تحسسًا منه بواجباتها في دعم اإلنماء الوطني على أسس علمية وسليمة تحقق التوازن بين 
التطور والتقدم اإلنمائ العمراني والتقني والبشري واإلقتصادي من جهة وبين مجتمع سليم وصحيح من جهة أخرى 

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

ايهاب محمد مرعي- محمود حسين العثماني- حسن ظهير ابراهيم عكاري- يوسف المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
عبد الكريم مجدوب 

 حسن ظهير ابراهيم عكاري  السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U6 أد 1112- جمعية باسم "إنجاد"- علم وخبر رقم/ 
- ملك جهاد حسني التوم- الطابق القالث- قضاء المتن 14- القسم رقم 607: الدكوانة- العقار رقم مركزها
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:  أهدافها
: أهداف الجمعية القيام بكافة األعمال الخيرية ةاإلجتماعية والثقافية ال سيما

 المساعدة في معالجة األطفال .1

 مساعدة ذوي المرضى لدى اإلدارة الرسمية .2

المساعدة على نشر ثقافة ومفاهيم التعاون والشراكة والتضامن المجتمعي من خالل، حشد الطاقات وتأطبرها لخدمة  .3
 المجتمع

 مساعدة األطفال وتأمين كافة إحتياجاتهم المعيشية .4

المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة وغسداء النصح واإلرشاد والتوجيه  .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. آدي حسن الثوم- شادي حسني التوم- صالح جان رزق- روي رزق رزق- لورين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
حسني التوم 

  شادي حسني التومالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U7 ،جمعية باسم "جمعية المسؤولية اإلجتماعية اللبنانية -Lebanese Social 
Responsibility أد 1113"- علم وخبر رقم/ 

- شركة الشرق األوسط للضمان وٕاعادة الضمان(مياركو)ش.م.ل.- الطابق 47- القسم رقم 2400: جبيل- العقار رقم مركزها
الثاني 
:  أهدافها
تهدف هذه الجمعية الى نشر ثقافة المسؤولية اإلجتماعية لألفراد والشركات والجمعيات والى توفير الدورات التثقيفية  .1

لألشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضعها و/أو تعدلها األجهزة اإلدارية العائدة والعاملة لحساب الجمعية 
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

الين ميشال الشكر- جورج ايلي سركيس- شيرين كامل فقيه- فؤاد فيليب فريحه- مايا المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الياس نصر 

 جورج ايلي سركيس السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U8 ،(كابانا)جمعية باسم "الجمعية الخيرية للرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة -Charité 
Association Protectrice des Animaux et la Nature أد 1114"- علم وخبر رقم/ 

- ملك ماري قره بت ازمرليان- الطابق األرضي- قضاء المتن 5041/4: برج حمود- شارع كمب طراد- العقا رقم مركزها
:  أهدافها

إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري إجتماعي، بيئي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة 
الشركات، الجمعيات النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اإلدارات العامة والرسمية، البلديات واتحادات البلديات في 

لبنان، كما مع جميع الهيئاتن الشركات، اإلدارات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خص مواضيع الرفق بالحيوان 
والمحافظة على الطبيعة، وهي تسعى الى تحقيق ااألهداف التالية: 

نشر الوعي بقضايا الرفق بالحيوان والمحافظة على حياة الحيوان، وحث الجمهور على معاملة الحيوان بإنسانية،  .1
وتشجيعهم على اإلنخراط في األعمال التطوعية الخاصة بحمايته، وتوعية الجمهور بأهمية الحيوان، ودوره في الحفاظ 
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على التوازم البيئي، وتنظيم طرق وأساليب تطوعية لتقديم العالج للحيوانات بالتنسيق مع جمعيات ومراكز صحية 
 متخصصة

 إيواء الحيوانات المشردة التي تعرضت لإلساءة أو للحوادث المرورية .2

 المساهمة في المحافظة على التراث الطبيعي في لبنان، وتنوعه البيولوجي واالستعمال الدائم لموارده الطبيعية .3

 مساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة غن طريق الحيوانات .4

 توعية وارشاد المجتع األهلي حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة .5

 تاهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات ونشاطات حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة .6

العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعياتوالمنظمات والشركات  والروابط الزراعية  .7
واإلجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة في لبنان والعالم 

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

د. علي محمد خير سعد- ايلي عزات سليمان- حسنين محمد خير سعد- سوزان مكرم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
فرج اهللا مكرم فرج اهللا- مروان ميشال مرقس 

  سوزان مكرم فرج اهللالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U9أد 1116"- علم وخبر رقم  - جمعية باسم المنتدى العاملي الوطني/ 
: بيروت- رأس النبع- شارع عمر بن الخطاب- ملك الجمعية الخيرية اإلسالمية العاملية(الثانوية العاملية) مركزها
:  أهدافها
اإلسهام في تعزيز التالقي والحوار والتفاعل بين اللبنانيين على تنوع إنتماءاتهم ةاستلهام القيم الوطنية التي تميز التراث  .1

 العاملي

 تعزيز الحركة الثقافية والمعرفية في لبنان .2

 إنشاء عالقات وروابط ثقافية وفكرية بين الشباب اللبناني والعمل على إعداده إعدادًا وطنياً  .3

 المحافظة على التراث، والعمل على كشف ما طمس منه .4

 تشجيع النشاطات الفكرية واألدبية والعلمية واإلجتماعية والفنية على أنواعها .5

 العمل علىإصدار نشرات ومؤلفات ودراسات وابحاث فكرية ونشرها .6

العمل على رعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجاالت  .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد يوسف بيضون- نجال صبري بك حماده- مالك كامل مروه- محمد وجيه صبحي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
فانوس- محمد منير النفي- طارق الياس متري- دياب مخايل فارس يونس- اسكندر روجيه نجار- عادل فؤاد حميه- يوسف 

محمد طلعت الزين- سعود نعمه المولى- محمد نمر السماك- سعاد محمد توفيق حكيم- نقوال ايليا خير اهللا- نقوال جان تويني- 
ساسين سيمون عساف- عباس سليم الحلبي 

 محمد يوسف بيضون السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U10 ،جمعية باسم"جمعية فتح اهللا سيوفي الخيرية -Fondation Fathalla Sioufi علم وخبر -"
 /أد 1175رقم 

 - الطابق الرابع40- القسم رقم 423: بيروت- الصيفي- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
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: إن غاية الجمعية هي
 العمل على مساعدة الفقراء والمعوزين واصحاب الحاجة الذين يفتقرون الى الحد األدنى مما يخولهم عيش حياة كريمة .1

 السعي لتحسين ظروف حياة الفقراء والمعوزين يوضع دراسات ونشاطات وخطط تساهم في تحقيق هذه الغاية .2

إعداد وتنظيم وٕادارة كافة أنواع العروض والمعرجانات والتعاقد مع جميع األشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين للقيام بهذه  .3
 النشاطات يصار ريعها الى جهات خاصة تحددها الجمعية

 إتاحة الفرص أمام الفقراء عامة واألطفال بصورة خاصة منهم على االنخراط في المجتمع عبر تأهيلهم لذلك .4

التركيز على الناحية العلمية لدى األطفال ومساعدتهم على التعلم بمنح أكبر عدد منهم المنح بقرار تتخذه الهيئة اإلدارية  .5
للجمعية 

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

ايلي فتح اهللا سيوفي- جوزف فتح اهللا سيوفي- جورج فتح اهللا سيوفي- ماري كريستين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
فتح اهللا سيوفي 

 ة ماري كريستين فتح اهللا سيوفيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U11 أد 1176- جمعية باسم "جمعية الحياة والبركة الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
- ملك حسن قاسم مظلوم- قضاء بعلبك 244: بريتال- حي الشميس- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 إجتماعية: تقديم مساعدات لمن هم بحاجة عب إنشاء مركز لتقديم هذه المساعدة .1

 إنمائية: العمل على إنماء البلدة .2
 صحية: إنشاء مستوصف .3

تربوية: تقديم المساعدات التربوية لمن هم بحاجة  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

علي احمد مظلوم- هيثم محمد مظلوم- مصطفى علي مظلوم- علي زين العابدين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
احمد طليس- حسن قاسم مظلوم- على المرتضى حسن مظلوم 

  حسن قاسم مظلومالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U12 أد 1177- جمعية باسم "لجنة مهرجانات غوسطا"- علم وخبر رقم/ 
- وقف مار سمعان العمودي- قضاء كسروان 398: غوسطا- شارع الميدان- العقار مركزها
:  أهدافها
 إقامة االحتفاالت والمهرجانات .1

 تقديم منح و/أو قروض ألي غرض خيري آخر على النحو الذي تحدده هيئتها .2

 تشجيع العمل الثقافي- الفني- السياحي والبيئي .3

إقامة مشاريع إنمائية خيرية  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سعاد سليم شهوان-ايفونا طنوس كعدو معوض- جهاد محايل شبير- انطوان سمعان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
اسطفان- رامي جورج باسيل- نهال هيكل الخازن- رامونا جوزف ديراني- جاكلين جبرائيل مخايل- ندى شفيق شبير- جان ماري 

يوسف زخيا الدويهي- هال هيكل الخازن- انطوان يوسف سعاده 
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ة نهال هيكل الخازن السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U13 جمعية باسم "الرابطة العالمية لقدامى وطالب األزهر الشريف في لبنان"- علم وخبر رقم -
 /أد 1178
- بناية البساتنة-ملك غاده محمد الغزيري، محمد حبيب 21-القسم رقم 3253: بيروت- برج ابي حيدر-العقار رقم مركزها

الغزيري- الطابق الثامن 
:  أهدافها
 جمع شمل وتنظيم عالقة طالب وخريجي األزهر والدراسات اإلسالمية فيما بينهم وبين المجتمعات .1

 العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي لطالب وخريجي األزهر والدراسات اإلسالمية .2

جمعية لبنانية دولية لخدمة األزهريين على مسوى العام بهدف ترسيخ المنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف  .3
 ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير، ومن أجل تحقيق أهدافها

تنظم الدورات في مختلف المحافظات في لبنان والخارج التدريبية لألئمة والخطباء وطالب الجامعات لتأصيل الفكر  .4
 الوسطي المعتدل

 إصدار مجلة دورية لخدمة أهدافها .5

التعاون مع الروابط واألزهر الشريف ومؤسساته المختلفة وكليات الدراسات اإلسالمية األخرى لخدمة منهج الوسطية  .6
 واإلعتدال والعمل على وحدة الصف والتآلف بين ابناء الوطن الواحد

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، غضافة الى توسيع نطاق نشر العلوم األزهرية .7

التواصل داخليًا وخارجيًا لرعاية طالب الدراسات اإلسالمية واللغة العربية في الخارج والداخل للوافدين الى لبنان عن  .8
طريق عقد إتفاقيات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي إتفاقيات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى 

 بطالب وخريجي األزهر وكليات الدراسات اإلسالمية

تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والدولية لمناقشة القضايا التي تطرأ على الساحة وتمس الواقع الغسالمي  .9
المعاصر التي تدعم منهج الوسطية واإلعتدال الذي يقوم على مجابهة التطرف 

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

د. طارق محمد نجيب اللحام- يحي احمد خالد الرفاعي- كريم محمد نبيل شطح- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
محمد يوسف سليمان- محمد سمير فهمي دبليز- خليل خضر دريان- هادي منير منيمنه- احمد عدوان الغندور 

 كتور طارق محمد نجيب اللحامالدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U14أد 1179"- علم وخبر رقم  - جمعية باسم جمعية سالم عكار/ 
- ملك عبد الغني محي الدين محمود- قضاء عكار  392: الدوسة- الشارع العام- العقار رقممركزها
:  أهدافها
 المساهمة في القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية .1

 المساهمة في الرعاية اإلجتماعية للفقراء واأليتام والمعوزين .2

 المساهمة في اقامة مشاغل ومشاريع إستثمارية لصالح األيتام والفقراء والعمل الخيري .3

المساهمة في تنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على أسس من العلم واألخالق  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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خالد رباح شريتح- خالد محمد شريتح- فواز نايف عبد القادر-غسان عبد الحميد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
شريتح- خالد محمد االحمد- عبد الغني محي الدين محمود- محمد محمود العلي 

 عبد الغني محي الدين محمود السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U15 أد 1180- جمعية باسم "خطوات(للصعوبات التعلمية)"- علم وخبر رقم/ 
 - قضاء زحلة294: تعلبايا- ملك بالل ملحم الحشيمي- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 اإلهتمام بالطالب الذين يعانون من صعوبات تعلمية واصحاب الحاجات الخاصة وبطيئي التعلم وما شابه .1
 افتتاح مراكز متخصصة للصعوبات التعلمية وألصحاب الحاجات الخاصة ولبطيئي التعلم وما شابه .2

 افتتاح مراكز خاصة للمتميزين والمبدعين من التالمذة .3

 إفتتاح مراكز صحية لمساعدة المجتمع األهلي .4

 إقامة الندوات والمحاضرات وورش التعليم في كافة المواضيع التي تعنى بالمواضيع التربوية أوًال وبالتنمية المجتمعية ثانياً  .5

العناية بأولياء اموال طالب الصعوبات التعلمية ولبطيئي التعلم وما شابه وتقديم كافة الخدمات لهم التي تساعدهم على  .6
 تخطي المصاعب في تربية أبنائهم

دعم فردي ودعم جماعي لكل فرد في المجتمع يحتاج الى طريقة تعلم مختلفة لكل يحصل على حقه في التعليم االساسي  .7
 والثانوي والجامعي والمهني

 تأمين المعدات الالزمة واأللعاب التربوية والتكنولوجيا المساعدة في تحقيق األهداف المرجوة .8

 القيام بمشاريع تربوية وثقافية وصحية تساعد على التنمية المجتمعية .9

مساعدة طالب الصعوبات التعلمية والبطيئي التعلم وما شابه أينما كانو واينما وجدوا والعمل على التدخل المبكر  .10
واإلجراءات المصاحبة له، وسرعة تقديم الخدمات الوقائية والعالجات الشاملة والرعاية الصحية األولية، وكذلك البرامج 

 التأهيلية والتربوية والنفسية الالحقة، وٕازالة الحواجز أو العوائق المتواجدة في البيئة المحلية

 التواصل مع الدولة في كافة وزاراتها ومع المؤسسات التربوية في لبنان والعالم العربي والعالم .11

التواصل والتشبيك مع كل الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس األهداف والتي تهتم بالتنمية المجتمعية بشكل عام من  .12
داخل وخارج لبنان وٕاقامة مشاريع معهم في سبيل تحقيق األهداف المرجوة 

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

د. بالل ملحم الحشيمي- زكيه عيد موسى- سوزان علي ترشيشي- بسام علي سالمه- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
خلود عيسى المعلم- علي محمد وليد الحشيمي- علي بسام سالمه 

  بسام علي سالمهالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U16 أد 1181- جمعية باسم "رابطة آل تلج العائلية في الوطن والمهجر"- علم وخبر رقم/ 
- ملك سامي متري تلج- قضاء المتن Bloc A- 4- القسم رقم1046: بعبدات العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 جمع شمل عائلة تلج وجذور أبنائها من والدهم في الوطن والمهجر ورعايتهم .1

القيام بأي عمل أو مشروع لمساعدة المهاجرين منهم على العودة الى الوطن األم  .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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يوسف جرجس ثلج- جورج فوزي ثلج- هال يوسف ثلج- ماري تشارلي ثلج- كمال المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
بولس اسعد- شارل متري ثلج- سامي يوسف ثلج- سامي متري ثلج- جاك يوسف ثلج- نوال بشاره ثلج 

  سامي يوسف ثلجالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U17 ،جمعية باسم "جمعية ورلد هيومان فند -Word Human Fund أد 1184"- علم وخبر رقم/ 
- بناية عيسى- ملك حنا جبران عيسى والياس جبران عيسى- الطابق 47: فرن الشباك- الطريق العام- العقار رقم مركزها

االول- قضاء بعبدا 
:  أهدافها

: تهدف الجمعية على سبيل التعداد
 نشر الوعي بمفهوم المواطنة وحقوق اإلنسان عبرتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وخالفه .1

إغاثة وٕاعانة وٕاعادة تأهيل الفقراء والمشردين والمنكوبين والمسنين واأليتام كما والمعوقين وذوي اإلحتياجات الخاصة  .2
 بشكل عام، عبر تقديم الدعم المادي واللوجستي والمعنوي والنفسي وخالفه

 إنشاء والمشاركة في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية .3

 إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بنشاط الجمعية .4

 المساهمة في إنشاء مكتبات للمساعدة في ترويج الثقافة والتعليم المجاني ومحو األمية .5

كل ما من شأنه مساعدة على تحقيق اهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة واإلختصاص والمؤسسات  .6
واألفراد في لبنان والخارج 

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

هيام روبير عيسى- محمد شريف بيضون- ندى جهاد قزعون- انطوان جبران عيسى المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ة هيام روبير عيسىالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U18،جمعية باسم جمعية رافي لمساعدة األطفال ذوي العاهات -Rafi Organisation for Helping 
Children with Defects(ROhCD)  أد 1188"- علم وخبر رقم/ 

- بناية المحبة- ملك سهيل سليمان مرتضى- A- بلوك 14- القسم رقم 89: حارة حريك- شارع المقداد- العقار رقم مركزها
الطابق األول- قضاء بعبدا 

:  أهدافها
الغاية األساسية هوٕانشاء جمعية مستقلة تعنى باألطفال ذوي العاهات الخلقية ومساعدتهم وذويهم على أكثر من صعيد لناحية 

المساعدة النفسية لألهل، أو التوعية الطبية بما يخص حالة الطفل، أم لتقديم المساعدات المالية من أجل عالج حاالت العاهات 
الخلقية 

ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصر: 
تشجيع ودعم األهل على االكتشاف المبكر لحاالت أطفالهم خالل مرحلة الحمل وذلك من خالل الصور الصوتية  .1

الثالثية األبعاد، وتقديم الدعم المالي لألم الحامل إلجراء هذا النوع من الفحوصات في حال تبين وجوب ذلك بحسب 
 نصح الطبيب المتابع

 تحت إشراف اختصاصيين نفسيين )support group(تقديم الدعم النفسي والمعنوي لألهل وذلك من خالل حلقات دعم  .2
 تسمح لألهل بتشارك الخبرات
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توعية األهل حول حاالت اطفالهم وطرائق العالج والمدة المتوقعة تحت إشراف اختصاصيين وذلك لضمان  أن األطفال  .3
 سيتلقون أفضل عالج ممكن

تقديم المساعدات المالية لعالجات العاهات عند االطفال ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار  .4
موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصًا على موقعها اإللكتروني وتنظيم إجتماعات 

وحلقات وحمالت تبرع وٕاصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال 
الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باإلشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات 
رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في 
 لبنان وخارجه، والقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية

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

خديجة سهيل مرتضى- فاطمه سهيل مرتضى- عباس حسين رسالن المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
ة خديجة سهيل مرتضى السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U19 ،جمعية باسم "القيادة من اجل تنمية مستدامة -Leadership for Sustainable 
Development-LSD أد 1189"- علم وخبر رقم/ 

- مبنى سيمون حجار- الطابق الخامس- قضاء 20- القسم رقم 2652: البوشرية- شارع األخطل الصغير- العقار رقم مركزها
المتن 

:  أهدافها
: تهدف الجمعية الى

 تعزيز التبادل الفكري والثقافي ونشر التوعية بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني .1

 توعية المواطن اللبناني على حقوقه والدفاع عنها .2

 تبادل الخبرات مع الخارج في مجاالت التنمية المستدامة .3

 التأهيل اإلجتماعي، تحفيز الطاقات الشبابية وتمكين المرأة .4

 دعم المشاريع اإلنتاجية وٕارشاد الشباب الى فرص العمل .5

 المساعدة في المجال الصحي، الغذائي والخدمات .6

دعم وتنظيم مشاريع هادفة لتحسين الظروف البيئية والثروة الطبيعية من خالل المحافظة على التراث والموارد البيئية في  .7
 لبنان

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً : تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات 
علمية ودورات تثقيفية، وٕاصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات 

واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة 
والجامعات ووسائل اإلعالم والمستشفيات ومراكز األبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات األهلية 

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

زخيا أنطوان الدكاش- أمطانس مارون عطيه- داريو كميل نجم- جو الياس حموره المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 داريو كميل نجم  السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 
 



16 
 

U20 ،(لوك فوروورد)جمعية باسم "جمعية سارة خطيب للكانسر واألمبيوتي -The Sarah Khatib 
cancer and amputee association(LOOK Forward) أد 1190"- علم وخبر رقم/ 

- بناية غالييني وجمال- ملك روال ابراهيم 8- القسم رقم 4969 العقار رقم –: بيروت- تلة الخياط- شارع أميل بستاني مركزها
 الجمال- الطابق السادس

:  أهدافها
التواصل مع مدربين، منهم  مرضى سرطان تعافوا من المرض، وغيرهم من مبتوري األطراف، أو فاقدي أي من اعضائهم،  .1

 يكونوا بمثابة موجهين خالل رحلة المرضى الحاليين

 تنظيم جلسات افرادية بين المريض ومندوبين طبيين للجمعية لإلجابة عن كافة التساؤالت .2

تنظيم جلسات جماعية لخلق الثقة بالنفس وتطوير الذات، مثل ندوات الحوار ونشر حاالت الشفاء من مرض السرطان  .3
 وغيره

 تنظيم نشاطات جماعية لخلق روح التضامن مثل عروض سينمائية، نشاطات ترفيهية، جلسات حوارية .4

 توفير إمكانية لنشر وتعميم قصص المرضى ليصبحوا بدورهم مدربين لغيرهم .5

 تنظيم جلسات استشارية مجانية مع إختصاصيين .6

 - لعائالت المرضى:
تنظيم جلسات افرادية مع عائالت سبق وواجهت أمراض سرطانية و/أو بتر أطرافها ولديها الخبرة أو التجربة لمواجهة  .1

 المصاعب اليومية المرافقة

توفير دعم يومي لبعض الحاالت االستثنائية مثل نقل األبناء من وٕالى المدرسة، ومساعدتهم في فروضهم المدرسية وغيرها  .2
 من الخدمات

 خلق تواصل بين عائلة المريض ومندوبين طبيين للجمعية لإلجابة عن كافة التساؤالت .3

 تنظيم نشاطات جماعية لخلق روح التضامن والتكافل .4

 تنظيم حمالت تبرع في بعض الحاالت الخاصة مثل توفير األطراف اإلصطناعية .5
تنظيم جلسات إستشارية مجانية مع إختصاصيين  .6

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

روال ابراهيم الجمال- احمد ابراهيم الجمال- حلمي عبد الرحمن الخطيب- نجالء اديب المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الخطيب- اديب اكرم الخطيب- حلمي عبد الرحمن الخطيب- فيفات ابراهيم الجمال- توفيق محمد جمال الخطيب 

  توفيق محمد جمال الخطيبالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U21 أد 1191- جمعية باسم "جمعية المجتمع الصحي"- علم وخبر رقم/ 
- ملك زهرة شحادة- الطابق األرضي- قضاء الشوف 484: مزبود- الشارع العام- قرب مدرسة المهل- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
أهداف الجمعية محض اجتماعية- صحية تعليمية، وغايتها العناية ورفع مستوى الحياة الصحية واالجتماعية والثقافية،  .1

 وال تتوخى الربح

الموضوع: إن الموضوع األساسي للجمعية هو تخفيض الفاتورة الصحية واإلرشاد الصحي والثقافي واإلجتماعي والتعليمي للمواطن 
إنطالقًا من بلدة مزبود اساسًا وٕالى البلدات المجاورة قدر المستطاع عبر أولوية تطوير المستوصف في مزبود وتشغيله والنهوض به 

للقيام بدوره على أفضل وجه وٕانشاء ندوات تعليمية تثقيفية للجمهور، لبناء مجتمع مدني صحي. 
ويمكن للجمعية تملك العقارات واألبنية والسيارات لتحقيق غاياتها وموضوعها 
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عبداهللا محمد عبد الرحيم- ناجي منير يونس- وسام سمير الشيب- نبيل محمد عبد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الرحيم- صالح محمد خالد- توفيق محمد شحاده 

 نبيل محمد عبد الرحيم السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U22  ،جمعية باسم " التنمية المتسدامة من أجل المتوسط -Sustainable Development for 
the Mediterranean: SDAMED أد 1192" - علم وخبر رقم/ 

 - ملك توما سالمي- الطابق األول- قضاء مرجعيون9639: القليعة- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 التنمية المستدامة والفعالة لمنطقة حوض المتوسط .1

 الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر تحفيز استخدام الطاقة المتجددة من الطبيعة .2

عقد المؤتمرات والدورات التدريبية ووضع برامج مهنية تعنى بشؤون التنمية المستدامة، البيئة النظيفة، الطاقة المتجددة  .3
 وتأثيرهم على تنمية المجتمعات

 إصدار منشورات من كتب ومجالت ودوريات لتعزيز المعرفة التقنية حول التنمية المستدامة .4

التعاون وتبادل المعرفة العلمية وتنمية المهارات مع الجامعات والمؤسسات التربوية والمهنية في جميع التخصصات  .5
 لبحوث التنمية المستدامة، البيئة الصحية والطاقة المتجددة

التوعية بالفرص المتوفرة في الصناديق والبرامج الدولية المخصصة لمساعدة الدول النامية، ومنها لبنان، من أجل تنمية  .6
مستدامة عبر إستخدام الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة النظيفة 

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

د.شفيق توما سالمي- د.ميراي توما سالمي- مايا ريمون جليان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 شفيق توما سالمي الدكتورممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U23 ،جمعية باسم "ذا اليت هاوس كيبرز اوف بيروت -The Light house Keepers of 
Beirut أد 1193"- علم وخبر رقم/ 

- ملك ايلي بطرس ابي عاد ونتالي ارتين بهاريان 988/16: بيروت- االشرفية- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
توثيق الروابط والصالت بين ابناء بيروت والمحافظة على عالقتهم بمدينتهم وتنمية روح التعاون والتضامن والتآلف بينهم  .1

 ورفع المستوى االجتماعي والثقافي

 إقامة مشاريع تربوية وثقافية وفنية للعودة الى التراث والحفاظ على اإلرث الثقافي لمدينة بيروت .2

القيام بمشاريع ثقافية ومهرجانات فنية ضمن نطاقها وتحت سقفها والعمل على إعادة دور بيروت الريادي في الشرق من  .3
خالل اإلضاءة على معالمها التراثية والسياحية 

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

نتالي ارتين بهاريان- فرح محمد شبارو- خالد محمد شبارو- لميس محمد قبيسي- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
بيتر ايلي ابي عاد 

لميس محمد قبيسي المحامية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U24 أد 1199- جمعية باسم "جمعية صون تراث الجنرال دي غول في لبنان"- علم وخبر رقم/ 
 ESA شارع كليمنصو- مجمع المعهد العالي لألعمال 289: بيروت- مركزها

 : أهدافها

 السهر على صون تراث الرئيس الجنرال شارل دي غول في لبنان .1

 السهر على استحداث متحف او معارض صور تخليدًا لذكر الجنرال دي غول .2

القيام باي نشاط أو استحداث أي ملتقى مرتبط بتراث الجنرال دي غول ونشر أية كتب أو دراسات أو إنتاج أية أفالم  .3
 تتعلق بهذا الموضوع

 جمع التبرعات والهبات من اجل تمويل المشاريع التي ستقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية .4

 القيام بأي نشاط في لبنان والخارج من أجل التعريف بالجنرال دي غول وبفترة تواجده في لبنان وبمسيرته ومؤلفاته .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جيرار بيير بطرس ملحمه- جورج أنيس نور- اسكندر روجي نجار المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  جورج أنيس نورالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U25أد 1201"- علم وخبر رقم  - جمعية باسم المنتدى اإلقليمي لإلستشارات والدراسات/ 
- بناية سالم- الطابق الثاني 971: بيروت- الحمرا- شارع ليون- العقار رقم مركزها
:  أهدافها

إجراء الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة باإلستقرار اإلقليمي والرفاه االجتماعي واالقتصادي والتطور العلمي  .1
 لمنطقة الشرق األوسط، والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية عموماً 

تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية، مثل المعارض والندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة والحلقات  .2
الدراسية والتي تبحث في الموضوعات المتصلة بعمل المنتدى واهتماماته البحثية. كما يساهم المنتدى بفعالية في تطوير 

 المهارات الوظيفية للكوادر البحثية من خالل البرامج التدريبية

تقديم المقترحات لدوائر صنع القرار الحكومية من خالل إعداد التقارير بشأن أفضل البدائل ذات الصلة، وكذلك توفير  .3
 البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار

تأمين مساحة حرة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين باحثين وأكاديميين ودبلوماسيين حول قضايا إستراتيجية، مطروحة  .4
على مستوى المنطقة العربية والشرق األوسط برمته، من أجل تعميم ثقافة معتدلة، تستند الى القيم اإلنسانية، بين 

 المجتمعات والثقافات المختلفة والحد من النزاعات العدائية المتوقعة

 جمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار .5

دراسة القضايا اإلقتصادية الدولية خاصة تلك التي تتعلق بالنفط، والتجارة الدولية، والتكتالت اإلقتصادية، والقضايا المحلية  .6
المرتبطة بالسياسات اإلقتصادية، وتنظيم سوق العمل، والتركيبة السكانية، وتنمية الموراد البشرية الوطنية، وزيادة مساهمتها 

 في سوق العمل

متابعة ودراسة القضايا والتطورات السياسية واإلقتصاية واإلجتماعية والمعلوماتية المختلفة المستجدة على المستويات  .7
المحلية واإلقليمية والدولية، والتي من شأنها أن يكون لها إنعكاسات على االستقرار في الشرق األوسط والعالم العربي 

 ومصالحهما ذات األهمية واإلستراتيجة المتزايدة

إعداد الدراسات المستقبلية التي تعتمد على معطيات عالمية واقعية من أجل إختيار البدائل والحلول التي تستجيب  .8
 لمقتضيات العصر

إعداد المذكرات والدراسات والخالصات الهادفة ونشرها عبر وسائل اإلعالم واإلنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي  .9
 لوضعها بتصرف الجهات المتخصصة من اجهزة ومؤسسات حكومية ومراكز بحثية وجامعات
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التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات الصلة في كافة النشاطات المتعلقة بمهام وأهداف المنتدى  .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده- العميد الركن المتقاعد محمد سعيد منير المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
حبلي- د. ناجي الياس ابي عاد- د. رينه رامز يعقوب خليل الراسي- سوزان رامز ابو شقرا- فاروق عبد الباسط ابو ظهر- روال 

شاهين طربيه- د. خطار حسين ابو ذياب 
 العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة:

 

U26 أد 1202- جمعية باسم "جمعية هيئة إنماء الغبيري"- علم وخبر رقم/ 
 - الطابق الثاني- قضاء بعبدا180: الغبيري- شارع الدكتور قاسم خليل- وقف الطائفة اإلسالمية الشيعية- العقار رقم مركزها
:  أهدافها

 تقديم المساعدات االجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وٕانشاء المؤسسات الالزمة لذلك .1

 العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والتدريب ودعم المدارس والمعاهد الرسمية .2

 إقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والمهنية واإلجتماعية وغيرها .3

 إنشاء مكتبات (دراسات وابحاث ومكتبات إلكترونية) من أجل تطوير الفكر التكنولوجي واإلجتماعي .4

 إنشاء مكتب مجاني متخصص لتأمين فرص العمل في القطاعين العام والخاص .5

 إنشاء مراكز ترفيهية مجانية وغير مجانية لمختلف النشاطات من الفنية والترفيهية وغيرها .6

 تأمين فرص التعليم لمختلف المراحل ومستلزماتها .7

 تقديم الخدمات بجميع أنواعها ومنها العلمية والتقنية والطبية وٕانشاء مراكز لهذا الغرض .8

القيام باألعمال الخيرية وتقديم التنمية اإلجتماعية بجميع أنواعها  .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

يوسف عقيل خليل- ماهر عفيف سليم- قاسم محمد كنج- فاروق يوسف الحركه- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
حسام نجيب فرحات- علي محمد بيلون- محمد ابراهيم عمرو- علي كامل رعد- بهاء فضل احمد الحاج- زهير موسى وزنه- 
صالح محمد شحرور- تيسير محمد رميتي- عبد الوهاب فضل حمدان- محمد علي شمص- غسان على الكزما- جهاد مرعي 

درويش- عامر علي شاهين 
  بهاء فضل احمد الحاجالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U27 ،جمعية باسم "الجمعية اللبنانية إلقتصاديات الدواء ونتائج األبحاث -Lebanese Society 
For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (LSPOR)  علم وخبر رقم -"

 /أد 1204
- سنتر المتحف- ملك محمد وليد عبداهللا 36- القسم رقم 1001: بيروت- األشرفية- شارع أوتيل ديو- العقار رقم مركزها

ناصر- الطابق السابع 
:  أهدافها

 تشجيع البحث العلمي الصيدلي ونشر وتأكيد أهمية اإلقتصاد ونتائج األبحاث في لبنان .1

ضمان تمثيل الباحثين وٕاختصاصي الرعاية الصحية والممارسين وصناع القرار الذين يعملون في االقتصاد الدوائي في  .2
 الجمعية الراهنة
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تأمين مجال لتالقي الباحثين وٕاختصاصي الرعاية الصحية والممارسين وصناع القرار والمصنعين والهيئات الطبية  .3
 والمنظمات ذات الصلة بالصحة، واألوساط األكاديمية

تسهيل وتشجيع تبادل معلومات الخبراء والتواصل فيما بين الباحثين وٕاختصاصي الرعاية الصحية الممارسين وصناع القرار  .4
 والمصنعين والدافعين وصانعي السياسات والمعلمين حول العالم

التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة اإلقتصاد والتجارة ونقابة الصيدلة ونقابة األطباء أو اية مؤسسات مشابهة في لبنان بغية  .5
 الحصول على توجيهاتها

تأسيس أو تسهيل تأسيس وٕاقامة نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر واألفكار والعمل جماعيًا  .6
 ضمن نطاق أهداف الجمعية

إصدار نشرات وتقارير وغيرها للتداول بين األعضاء المنتسبين واألشخاص الثالثين وفقًا لما تراه الهيئة اإلدارية  .7
على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وشرط أن تلتزم 

 الجمعية معايير الشفافية وان تفصح عن الجهة التي تمول اية دراسة تقوم بها أو تنشرها.

د. غسان نعمه حماده- د. ماري تيريز مارون اسطفان- د. سومانا اسعد شمعون- د. المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
ميرنا نخله متني- د. ريتا جبرائيل يزبك كرم- ماهر فضل حسون 

 ماهر فضل حسون  السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U28 ،جمعية باسم "نحن المجتمع -We are Society أد 1207"- علم وخبر رقم/ 
- ملك محمد علي قاسم طراف- الطابق األرضي- 29- القسم رقم 966: الطيبة- حي الجامع- الشارع العام- العقار رقم مركزها

 قضاء بعلبك
:  أهدافها

النهوض بمجتمع مدني فعال دون الربح المادي من خالل: 
 اإلستفادة من قدرات الجميع دون استثناء في النهوض بمجتمع مدني عريق .1

 العمل في سبيل التطور الشامل للمجتمع .2

نشر ثقافة اإلحكام للقانون بين الشباب وتسليط الضوء على مواهبهم والعمل على تعزيزها عبر إقامة النشاطات التربوية  .3
والتعليمية والثقافية ومحاربة التاثيرات الخطيرة مثل السرقة والمخدرات وما الى ذلك من آفات 

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

تغريد قاسم طراف- عالء خليل مدني- زينب حيدر وحود- محمد علي مسلماني- علي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
قاسم طراف 

  تغريد قاسم طرافالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U29أد 1208"- علم وخبر رقم  - جمعية باسم ملتقى االلوان الفني/ 
- بلوك ب- الطابق األرضي- ملك السيد احمد قاسم عجور- 647: سبلين- قرب مهنية سبلين االمم المتحدة- العقار رقم مركزها

قضاء الشوف 
:  أهدافها
خلق تفاعل بين مختلف الفنانين من كافة الطياف الفنية واستنهاض المواهب الشابة واإلرتقاء بالمجتمع اللبناني الى  .1

اسمى درجات التذوق الفني واألدبي 
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العمل على تنمية ثقافة الفن في مختلف شرائح المجتمع من خالل إقامة الندوات والدورات والمعارض والمؤتمرات والورش  .2
األدبية والفنية 

المحافظة على التراث وتشجيع اإلبداع واصدار الكتب والنشرات وٕاحياء المناسبات الوطنية  .3
التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجاالت الفنية واالدبية والعلمية  .4

 من أجل نشر ثقافة الفن واألدب
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد عفيف علوش- روال عفيف شقير- محمد عيى خريس- بسكال ريمون مسعود- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
االء محمد كركي- احمد عبداهللا عبداهللا- محمد علي الطقش 

 محمد عفيف علوش السيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U30 أد 1210- جمعية باسم "الجمعية الزراعية للتنمية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك وليد سالم القنطار- قضاء المتن2739: المتين- شارع مار جرجس- العقار رقم مركزها
:  أهدافها
 تنمية الزراعة في البلدة .1

 مساعدة المزارعين .2

 تأمين كافة المساعدات الزراعية من بذور وشتول وسواها .3

تشجيع االهالي على العمل الزراعي  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وليد سالم القنطار- راغدة يوسف االشقر- حكمت بشير القنطار- بيار حسيب فرح- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
نزار خالد القنطار- نعيم صالح القنطار- ماهر وليد القنطار- ايوب عفيف القنطار- سامي توفيق هاني- روان نبيه طربيه 

  وليد سالم القنطارالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U31أد 1211"- علم وخبر رقم  - جمعية باسم البالغ الخيرية/ 
: برقايل- الشارع العام- ملك فاطمة مروان- الطابق األرضي- قضاء عكار مركزها
:  أهدافها

 فتح مدارس خيرية لمساعدة الطالب المحتاجين .1
 رفع مستوى المنطقة في جميع النواحي والمجاالت العلمية والثقافية والمالية والعمرانية .2

تعليم الطالب على نبذ العنف واإلرهاب من كافة جوانبه لرفع مستوى الطلبة وحثهم على العيش المشترك  .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ميرة عبد الرزاق قرحاني- فاطمة مروان شديد- عبد العزيز عبد الرزاق قرحاني- محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
ياسر العمري- احمد محمد الحكيم 

ميرة عبد الرزاق قرحاني  السيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U32 ،جمعية باسم "جمعية اسفودال -Asphodèle أد 1213"- علم وخبر رقم/ 
 )- ملك جاكلين حبيب سلوم- الطابق الثاني- قضاء بعبداA(8- القسم 1229: الحدث- شارع الدكاش- العقار رقم مركزها
:  غايتها
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ان الجمعية هي جمعية ثقافية ال تتوخى الربح: 
:  أهدافها
 اقامة الدراسات والمؤتمرات والبحوث العلمية .1

تنظيم الدورات والندوات وورش العمل، والمعارض، واالمسيات والمسابقات الخ.  .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

آننا وارطوار أوهانسيان- جاكلين حبيب سلوم- لميا مالك شمص المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  جاكلين حبيب سلوم السيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U33 ،جمعية باسم الجمعية اللبنانية للنساء اإلنسانيات -Lebanese Association of 
Philantropic  أد 1235"- علم وخبر رقم/ 

- الطابق الثاني MEDLEADERS LTD: بيروت- الشرفية- شارع مار لويس- ملك شركة مركزها
:  أهدافها
 اإلهتمام بوضع المرأة وتوعيتها ومساعدتها في جميع الحقول اإلنسانية واإلجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والبيئية .1

تنظيم وٕاقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والحفالت التي تعنى بشؤون المرأة ال سيما لجهة حريتها كإنسانة ودورها  .2
 األساسي والفعال في المجتمع وحقوقها وواجباتها كمواطنة ومربية أسرة

التعاون وتنسيق النشاطات وٕاقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكاالت الدولية والهيئات الوطنية واألجنبية  .3
 والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تعنى بشؤون المرأة وال تتعارض أهدافه مع أهداف الجمعية

 اإلهتمام باألطفال واأليتام والمسنين ورعايتهم وتقديم مساعدات معيشية وطبية وتربوية .4
 المحافظة على البيئة جماًال وصحة ونظافة والتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات البيئية الوطنية واألجنبية .5

إصدار نشرة دورية وكتب باألمور النسائية  .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

لودي ادوار نجيم- مارت ادوار نجيم- اندره ادمون نجيم- فاديا مارون كيروز- ساميه المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
سليمان جعجع- ليندا زكريا شاكر 

 لودي ادوار نجيم السيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U34 ،جمعية باسم "دوائر -Circles أد 1236"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك لمى ايلي العوض- الطابق الثامن35- القسم رقم 5977: بيروت- شارع بدارو- العقار رقم مركزها
:  أهدافها

 تمكين مختلف فئات المجتمع على التواصل وحل النزاعات بطرق سليمة .1

 العمل على إيجاد مساحات للتعبير والتواصل والتفاعل من خالل الفنون .2

تطوير المهارات القيادية، المواطنية الفاعلة، حقوق اإلنسان وغيرها من المواضيع التنموية لجميع أفراد المجتمع  .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جنا محمد ابي مرشد- رودلف اميل حداد- ربا مصطفى ابو عموا- لمى ايلي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
العوض- رانيا فاروق زعتري 

جنا محمد ابي مرشد  السيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 



23 
 

U35أد 1240"- علم وخبر رقم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان" - جمعية باسم/ 
- ملك كاسترو عبداهللا- G4 - القسم رقم 2075: الشويفات- العمروسية- شارع مدرسة الشرق األوسط- العقار رقم مركزها

 الطابق األول- قضاء عاليه
:  أهدافها
 الدفاع عن حقوق المستأجرين عبر تنظيم العالقة القانونية بين المالكين والمستأجرين .1

 المساهمة في وضع وتنفيذ برامج سكنية عامة تؤمن حق كل مواطن في امتالك مسكنه .2

 إنتداب من يمثل الجمعية في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي .3

 تشجيع ودعم إنشاء مشاريع المساكن الشعبية .4

 اإلتصال بالهيئات والمؤسسات والمنظمات التي تهتم باإلسكان بغية التنسيق معها واإلستفادة من خبراتها وتجاربها .5

التعاون مع اإلدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف الجمعية  .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. ماري نقوال ناصيف- زكي قاسم طه- كاسترو محمد عبداهللا- مرسل حسين مرسل- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
عبد علي عبد فتوني 

  كاسترو محمد عبداهللالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

 2015 حزيران  شهر للعلم والخبر  تعديل •
 

U1 للجمعية المسماة: 21/11/1985/أد، تاريخ 162 لبيان العلم والخبر رقم 1200- تعديل رقم 
 «آرك ان سيال»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «ارك ان سيال» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة 
  21/11/1985/أد تاريخ 162

وأصبحت على الشكل التالي: 
جسر الباشا- سن الفيل- شارع جون كنيدي- بناية ارك سيال- قضاء المتن مركزها: 

 نهر الموت- بناية جميل- قضاء المتنبدًال من: 
غايتها: 

إن هدف الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع االشخاص الذين هم بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل 
التالي: 

 إنشاء أماكن سكن لهم .1

 إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجددًا في المجتمع وٕايجاد سبل العيش .2

 إنشاء مكتب استقبال .3

 إنشاء نوادي .4

 تأمين المساعدة المنزلية لهم .5

 تأمين المساعدة اإلجتماعية للذين بحاجة لها .6
بصورة عامة، تأمين كل المساعدة الالزمة ومساعدتهم كي ينالو كل ما قد يحتاجو اليه كي يعيشوا حياة عادية: 

 إنشاء وٕادارة مستشفيات ومستوصفات ودور عجزة وحضانات ومدارس ونواد وفنادق وغيرها .1

 إنشاء وٕادارة وحدات لمعالجة وٕاعادة تدوير النفايات على أنواعها بما فيه: إدارة ومعالجة النفايات الطبية .2

 دعم وتنمية الزراعة .3
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 مساندة المؤسسات والجمعيات في القطاعات العامة والخاصة .4

 إنشاء فروع للجمعية في لبنان والخارج بحسب الحاجة .5

وبصورة عامة إنجاز أي نشاط يستفيد منه االشخاص المحتاجين الى دعم ومساندة ويعود بالمنفعة على بيئتهم اإلجتماعية 
والصحية والبئية والتراثية والزراعية والتدريبية والتعليمية والترفيهية واإلدارية وحماية التراث الوطني. 

وبذلك تعمل الجمعية وم أجل كل شخص يعاني من صعوبات وكل الفئات المهمشة، بهدف إشراكهم في التنمية المستدامة 
يستفيد من نشاطات الجمعية المفصلة أعاله الى جانب الشخاص المعوقين، جميع االشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة من: 
اشخاص مرضى، عقليين، مدمنين، ومدمنين سابقين، فقراء، شباب معرضين لالنحراف، ، مساجين ومساجين سابقين، مزارعين 
صغار، عاطلين عن العمل، الجئين، عاملين أجانب وغيرهم من الذين يحتاجون الى دعم ومساعدة للعيش بكرامة وٕاستقاللية. 

وللجمعية الحق بأن توسع نشاطاته كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجددًا في المجتمع 
كي يعيشوا حياة عادية وذلك بموجب قرار من مجلس اإلدارة. 

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

إن غاية الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع االشخاص الذين هم بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل 
التالي: 
 إنشاء أماكن سكن .1

 إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجددًا في المجتمع وٕايجاد سبل العيش .2

 إنشاء مكتب إستقبال .3

 إنشاء نوادي .4

 تأمين المساعدة المنزلية لهم .5

 تأمين المساعدة اإلجتماعية للذين بحاجة لها .6

بصورة عامة، تأمين كل المساعدة الالزمة ومساعدتهم كي ينالو كل ما قد يحتاجوا اليه كي يعيشوا حياة عادية، وللجمعية الحق 
بأن توسع نشاطاتها كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجددًا في المجتمع كي يعيشوا 

 حياة عادية، وذلك بموجب قرار مجلس اإلدارة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 

U2للجمعية المسماة: 4/4/2009/أد، تاريخ 471لبيان العلم والخبر رقم  1203 - تعديل رقم  
 «المرأة والعمل التنموي»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «المرأة والعمل التنموي» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 
  4/4/2009/أد تاريخ 471

وأصبح على الشكل التالي: 
 بيروت- شارع المقدسي- بناية متى- فوق ليبان بوست بيروتمركزها: 

بيروت- شارع مدام كوري- بناية برج الصنوبرة- ملك مهى اسكندر ملكي- الطابق الخامس غربي بدًال من: 
 

U3للجمعية المسماة: 23/1/2009/أد، تاريخ 120لبيان العلم والخبر رقم  1209  - تعديل رقم 
 «مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية»
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الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «مؤسسة الوليد بن طالل» اسم الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  23/1/2009/أد تاريخ 120

وأصبحت على الشكل التالي: 
 «مؤسسة الوليد العالمية لإلنسانية»اسمها: 

 «مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية»بدًال من: 
 

U4للجمعية المسماة: 10/12/2011/أد، تاريخ 2006لبيان العلم والخبر رقم  1212 - تعديل رقم 
 «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية»

الحائزة على «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» اسم الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  10/12/2011/أد تاريخ 2006بيان العلم والخبر رقم 

وأصبحت على الشكل التالي: 
 «جمعية المركز الحضاري العربي للبحوث والدراسات»اسمها: 

«مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» بدًال من: 
 

U5للجمعية المسماة: 17/11/2008/أد، تاريخ 1666لبيان العلم والخبر رقم  1228 - تعديل رقم 
 «جمعية النور التربوية الخيرية»

الحائزة على بيان العلم «جمعية النور التربوية الخيرية» اسم وغاية الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  17/11/2008/أد تاريخ 1666والخبر رقم 

وأصبحت على الشكل التالي: 
 «جمعية النور التربوية الخيرية اإلجتماعية»اسمها: 

«جمعية النور التربوية الخيرية» بدًال من: 
غايتها: 

أهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين أفراد المجتمع عبر: 
 إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات .1

 مساعدة التالميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية .2

 مساعدة المتسربين من المدارس، االيتام وعائالتهم والمسنين .3

 مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربويًا في المدارس المنشأة .4

 مساعدة األيتام واألرامل والفقراء .5

 إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات اسعاف .6

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

 أهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين أفراد المجتمع عبر:
 إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات .1

 مساعدة التالميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية .2

 مساعدة المتسربين من المدارس، االيتام وعائالتهم والمسنين .3

مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربويًا في المدارس المنشأة  .4
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على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 
 

U6للجمعية المسماة: «رابطة 17/3/1986/أد، تاريخ 40لبيان العلم والخبر رقم  1232 - تعديل رقم 
 شباب آل فخري الخيرية»

الحائزة على «رابطة شباب آل فخري الخيرية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة 
  17/3/1986/أد تاريخ 40بيان العلم والخبر رقم 

وأصبحت على الشكل التالي: 
 «رابطة شباب آل فخري في لبنان»إسمها: 

 «رابطة شباب آل فخري الخيرية»بدًال من: 
  دير األحمر- ملك جورج حنا فخري- قضاء بعلبك الهرملمركزها: 

دير األحمر- قضاء بعلبك الهرمل بدًال من: 
 تهدف الجمعية الى:غايتها: 

 األعمال الخيرية واالجتماعية .1

 رفع المستوى اإلجتماعي والعائلي وربط ابناء العائلة في عمل موحد وتعزيز التعاون األخوي بين أبناء العائلة .2

 ترسيخ مبادىء الحرية والمحبة والفخر في كل فرد من أفراد العائلة في لبنان وبالد اإلغتراب .3

جمع شمل ابناء العائلة من آل فخري ونداف وتوثيق روابط األلفة والمحبة وبث روح التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة  .4
 ورعاية شؤونهم ورفع مستواهم الفكري واإلجتماعي والتربوي

تقديم الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين وتبادل الخدمات والمساعدات اإلنسانية واإلجتماعية والثقافية وغيرها من أفراد  .5
 العائلة

 جمع أفراد العائلة في بوتقة من األخوة الصادقة وٕابراز طاقات العائلة وحشد وجودها على الساحة الوطنية .6

 إنشاء صداقة مع باقي العائالت اللبنانية في محيطهم الوطني والتعاون في سبيل الخير .7

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

 األعمال الخيرية واإلجتماعية .1

 رفع المستوى االجتماعي والعائلي وربط ابناء العائلة في عمل موحد وتعزيز التعاون األخوي بين ابناء العائلة .2

 مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدات للفقراء .3
 تنشر روح األلفة والمحبة وتمتين الروابط وبعد موافقة جميعاً  .4

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

U7للجمعية المسماة: 16/2/1998/أد، تاريخ 29لبيان العلم والخبر رقم  1233 - تعديل رقم 
 «محموعة اقرأ»

/أد تاريخ 29الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «مجموعة اقرأ» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم الجمعية المسماة 
16/2/1998 

وأصبحت على الشكل التالي: 
 »ANA AQRA«أنا اقرأ، إسمها: 

«مجموعة اقرأ» بدًال من: 
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 .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
 .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع اال/كِ  تتلقى هذه النشرة ألنك/ِت أنت

 Uinfo@crtda.org.lbUالرجاء إرسال أي تعليق إلى
 /كِ  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك/كِ  تريد إلغاء تسجيلك/ِت إذا كنت

 إلى"  التسجيلمعنون بعبارة “إلغاءالنشرة إليه مع 
Uinfo@crtda.org.lbU  

 ن األخطاء تحصل بعض األحيان)إ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلبات(الرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية 
 

 

الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات 
مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي  

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

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

 Uwww.crtda.org.lbU - Uwww.lkdg.orgU مواقع الكترونية:
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