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   2015 ايلول/143العدد 
في هذا العدد 

 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 

 القطاعيةوالتنمية الكلية  في
 2010 منذ لبنان في االسوأ هو 2015 في االقتصادي االداء •

 عربية مدينة اغلى رابع بيروت •

 

 مشكلة النزوج والطوارىء
 ات/النازحين لتشغيل لبنان وتدعو المساعدات تخفض العالمي االغذية •

  تدخلها يستنكر العمل ووزير...... •

  2ت في الدولية المساعدات وقف تداعيات من امنية مخاوف •

 البيئي للتلوث بؤراً  باتت النزوح ومخيمات العنصرية تهمة يرد بوصعب •

 "امنية السباب "البلدة تخوم إلى القاع مشاريع من ات/السوريين ات/النازحين نقل •

 الحالية السنة نهاية حتى سوريا من ات/الفلسطينيين ات/لالجئين الغذاء توفر االونروا •

 

 التنمية المحلية والبيئيةفي 
  اوروبي بدعم الطاقة استهالك ترشيد مشروع تطلق معوض مؤسسة •

 بعلبك غرب بلديات اتحاد وبلدات قرى في المحلية التنمية لتعزيز تفاهم مذكرة •
 

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 والعالم لبنان في متنوعة ردوداً  تثير الدعارة لتشريع الدعوة •

 للنساء بعبدا سجن في المزرية واألوضاع" القانونية المساعدة" •

 الحزاب قبل من مصادر لبنان في الشبابي العمل: شبابية وثيقة •
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  2015 العام من االول النصف خالل الجرائم عدد في تراجع •
 للهجرة مستعدة لبنان في الفلسطينية الشبيبة من 70% •

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

  متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات •

  محلية لهيئة طالل بن الوليد من مساعدات •
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات •
 

 2015  آبشهر علم وخبر 
 2015 شهر آبتأسيس جمعيات جديدة  •

 2015آب تعديل للعلم والخبر شهر  •

 2015سحب للعلم والخبر شهر آب  •
 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 والقطاعية الكلية التنمية في
 

 2010 منذ لبنان في االسوأ هو 2015 في االقتصادي االداء  •
 تراجع مع ،وخطرة مفصلية مرحلة 2015 العام في اللبناني االقتصاد دخول عن ،نشرته تحقيق في الديار صحيفة كشفت

 فان اللبناني االقتصاد مسار في والباحثين الخبراء وبحسب انه الى الفتة كبيرًا، تراجعاً  االساسية االقتصاد محركات مؤشرات
 والجـمود االنكــماش مربـع في السـنة بداية منذ االقتصاد" يقبع "حيث ،2010 العام منذ االسوأ هو 2015 في االقتصادي االداء
 .الحالي العام من المتبقية الفترة في االقتصادي الوضع بتحسن االمل تعطي التي المؤشرات من اي غياب وسـط

 يهدد االنهيار ان اال عام، اقتصادي انهيار حصول امكانية الساعة حتى يستبعدون الخبراء كان اذا: "قائلة الصحيفة واضافت
.  البالد في السائد السلبي السياسي المسار استمرار حال في ذلك خصوصًا، العقاري القطاع منها اساسية اقتصادية قطاعات بقوة
 في اقتصادي انهيار وجود عن الحديث غبريل، نسيب ،"بيبلوس "بنك في واالبحاث الدراسات قسم رئيس يرفض جهته، من

 ال هذا ولكن ،2015 في الخسائر وستزداد 2014 الى 2011 من متراكمة خسائر وهناك جمود حالة في نحن "ويقول ،لبنان
 المودع ثقة على مبني االستقرار: "قائال غبريل واوضح". جمود ليس ولكن اقتصادي استقرار لدينا النه انهيار الى يؤدي

 القطاع احتياجات تمويل يخولها بشكل ،السيولة من مرتفعة نسبة ولديها ودائع تستقبل تزال ال التي ،اللبنانية بالمصارف
 تلبية على قادرة نفسه الوقت في ، كما انهاالماضي حزيران نهاية في دوالر مليار 52 الى قيمتها وصلت باموال ،الخاص
 انه الى غبريل لفت كما ."االلزامي االحتياطي خالل من االجنبية بالعمالت لبنان مصرف قدرات وتدعم لالستدانة الدولة حاجات

 سياسة ارادة وجود عدم من ايضا بل وامنية سياسية تبعات من فقط ليس االقتصاد يعاني 2011 العام منذ الخامسة للسنة"
 التوالي، على الخامسة للسنة لبنان يواجه فيما االقتصاد في المنافسة تزيد ان شأنها من التي البنوية االصالحات لتطبيق

 للصراعات الجانبية االثار الى اضافة سورية في الدائرة الحرب عن الناجمة السلبية واالجتماعية االقتصادية والتأثيرات التحديات
 ". ككل المنطقة في الدائرة
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 عربية مدينة اغلى رابع بيروت  •
 بيروت مدينة أن العالمي، المعيشة كلفة مؤّشر إحصاءات تنشر التي" Numbeo نوميبو" العالمية البيانات لقاعدة تقرير كشف
 حول من مدينة 516 يضم الذي ،2015 العام من األول للنصف العالم مدن أغلى تصنيف في عالمياً  239 المركز تحتل

 106 بين من العالم في مدينة أغلى ثالث اللبنانية العاصمة صنفت كما ات،/للمستهلكين األسعار مؤشر الى واستناداً  العالم،
 تصنيفها في تعتمد" نوميبو "ان ذكره والجدير .عربية مدينة 22 بين من مدينة أغلى ورابع العالي، المتوسط الدخل ذات مدن
 األسعار مؤشر أن علماً  اإليجارات، أسعار ومؤشر ات/للمستهلكين األسعار مؤشر إلى استناداً  مدينة كل في المعيشة كلفة على

 .النقل ومراكز والمطاعم البقالة محال اسعار تشمل التي اإلستهالكية السلع ألسعار النسبي المؤشر هو ات/للمستهلكين
 تلك من% 33.3 بنسبة أقل فيها اإلستهالكية السلع أسعار أن يعني مما التصنيف في نقطة 66.7 على بيروت حصلت وعليه،

 أما. قبرص في والرنكا كندا في وكيتشنير المتحدة الواليات في البيكيركي مدينة من اعلى لكنها ،األميركية نيويورك مدينة في
 صنف فقد نيويورك، في اإليجارات بقيمة مقارنة معينة مدينة في الشقة إيجار قيمة وهو اإليجارات، أسعار مؤشر الى بالنسبة
 احتلت الذي الوقت في العربية، الدول بين كذلك العالي المتوسط الدخل ذات المدن بين والرابع عالميًا، 91 الـ المركز في بيروت

 في نقطة 34.9 على اللبنانية العاصمة وحازت. األخير المركز الهندية أمريتسار ومدينة عالمياً  األول المركز موناكو مدينة فيه
 كانت بيروت أنّ  ذكره، والجدير. نيويورك مدينة في تلك من% 65.1 بنسبة أقل فيها اإليجارات أسعار أن يعني مما التصنيف،

. 2015 من األّول النصف خالل العربّية العواصم بين) 69.94 (المطاعم ألسعار مؤّشر أعلى ثاني سّجلت قد
 خالل تراجع قد بيروت مدينة في االستهالكية األسعار مؤّشر أنّ  فيتبّين لبنان، في االستهالك أسعار تطّور الى بالنسبة أّما

 من األّول النصف نهاية مع 66.74 و 2014 العام في 73.62 إلى 2013 العام في 79.27 من المنصرمة القليلة األعوام
 إنخفاضاً  بيروت مدينة في المطاعم أسعار ومؤّشر السلع أسعار ومؤّشر اإليجار أسعار مؤّشر من كلٌّ  سّجل كذلك ،2015
 42.19 من المحلّية الشرائّية القدرة مؤّشر تحّسن حين في ،2015 حزيران ونهاية 2013 العام بين الممتّدة الفترة خالل مستمّراً 

.  2015 من األّول النصف في 72.75 إلى 2013 العام في
 

 والطوارىء النزوح مشكلة
 

 ات/النازحين لتشغيل لبنان وتدعو المساعدات تخفض العالمي االغذية  •
 الى واضحة رسائل لبنان، زيارتها خالل كازين، إرثارين المتحدة، لالمم التابع العالمي االغذية لبرنامج التنفيذية المديرة نقلت

 للنقص نتيجة السوريين ات/لالجئين المخصصة المأكل حصص حجم خفض الى  (WFP)   البرنامج" توجه تضمنت المسؤولين
 التزام مؤكدة، الخطوة، تداعيات درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير مع اجرته لقاء خالل كازين شرحت وقد  .التمويل في

 انه الى الفتة الطوعية، المالية المساعدات على% 100 بمقدار تعتمد  "WFP" الـ ان اوضحت لكنها مهمته،" العالمي البرنامج"
 شريحة الى بالنسبة سيما وال المطلوب، المساندة مستوى توفير عن المؤسسة فستعجز الالزمة، المساهمات تتأمن لم اذا

 فرص كازين تناولت االجتماعية الشؤون ووزير محادثاتها وفي  .المقبل االول تشرين من بدءا وذلك عوزا، االكثر ات/الالجئين
 وافادت ن،/عائالتهم اعالة من ن/ليتمكنوا ن/منهم الكفايات اصحاب سيما وال لبنان، في ات/للسوريين توفيرها يمكن التي العمل
".  اللبنانية العاملة اليد مع فيها تنافس ال التي المجاالت في ن/بتوظيفهم يتعلق الحكومة الى رسالتي من جزءاً  ان: "قائلة

 

 تدخلها يستنكر العمل ووزير....  •
 المتحدة، لالمم التابع العالمي االغذية لبرنامج التنفيذية المديرية رئيسة من درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير تبلغ ان بعد

 صحيفة مع حديث في اكد المقبل، االول تشرين في ات/لالجئين الغذاء بطاقات تقديم عن البرنامج توقف كازين، ارثارين
 كل من به المحيط المناخ ظل في لبنان، على وخطير ضخم واجتماعي وسياسي امني حدث هو السوري اللجوء "ان ،"النهار"

 حديث في اكد كما. حل افق اي غياب في االقل على شخص مليون ات/الجائعين عدد اجمالي سيزداد بذلك انه معتبراً  ،"جانب
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 أعباء تحمل على قادراً  يعد لم لبنان أن اذ اللبنانية، الدولة أبواب تقرع كلها الخطر أجراس "ان على الديار، لصحيفة
 يتطلب ذلك أن إال إضافية، أعداد إستقبال من بدالً  ات/النازحين ترحيل األفضل من انه "الى مشيراً  ،"ات/السوريين ات/الالجئين

 بسابع "وصفه الذي ات/السوريين ات/لالجئين القانوني التوطين باستبعاد وخاتماً  ،"مجتمعاً  الوزراء مجلس من موحداً  موقفاً 
. لبنان في سوريا من ة/الجئ 1.172.753 وجود مع واقعاً  أمراً  بات التوطين ان على اكد لكنه" المستحيالت

 تناولت والتي لبنان زيارتها خالل كازين، اعلنته ما بيان في قزي، سجعان العمل، لوزير االعالمي المكتب استغرب جهته، من
 من والمطاعم والبناء الزراعة قطاعات تحديد حد الى والذهاب لبنان، في ات/للسوريين توفيرها يمكن التي العمل فرص موضوع

 الملف بذلك المعنية الجهة وحدها انها العمل وزارة بيان لفت وقد. والسورية االجنبية بالعمالة المعنية المرجعيات مشاورة غير
 ". القضية تلك لبحث المناسب العنوان على اطالعها لبنان في المتحدة االمم بممثلي االجدى كان لقد: "بالقول خاتماً 

 

  2ت في الدولية المساعدات وقف تداعيات من امنية مخاوف  •
 ابلغت ان بعد وخصوصاً  السوري، النزوح ملف في مفصلياً  سيكون المقبل الثاني تشرين شهر ان الى السفير صحيفة لفتت

 وقف درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير كازين، ارثارين المتحدة، لالمم التابع العالمي االغذية لبرنامج التنفيذية المديرة
 ذلك ان قائلة الصحيفة واستطردت. الالزمة المساهمات تتأمن لم اذ الشهر، ذلك من بدءا ات/السوريين ات/للنازحين المساعدات
 في الوزراء فمجلس مطمئن، وال مشّجع غير الحالي الواقع ان مضيفة حلول، عن للبحث حكومياً  عاماً  استنفاراً  يفرض االستحقاق

 من وخوفها االمنية االجهزة موقف الى الصحيفة نبهت الختام، وفي. عنه الغبار نفض ينتظر النيابي والمجلس قسرّية اجازة شبه
 .االنسانية االوضاع تردي نتيجة باالمن المخلة االعمال تزايد

 

 البيئي للتلوث بؤراً  باتت النزوح ومخيمات العنصرية تهمة يرد بوصعب  •
 وليد النائب اإلشتراكي، التقدمي الحزب لرئيس مقالة في ورد ما على بيان، في صعب، بو الياس العالي، والتعليم التربية وزير رد

 إننا: "قائالً  بوصعب وصرح  .بالعنصرية له االخير اتهام مستغرباً  التعليم، من ات/السوريين ات/الالجئين حرمان حول جنبالط،
 على عملنا الذي اقتناعنا وهذا كانوا، جنسية أي من لبنان إلى ات/للنازحين المساعدات تقديم ضرورة على جنبالط مع نتفق

 مدرسة 144 اليها اضيفت ات،/النازحين التالمذة تستقبل رسمية مدرسة 1014 هناك أن "مضيفاً  ،"والخارج الداخل في تحقيقه
  مدرسة، 259 بمعدل وذلك الجديد الدراسي للعام الدوامين تعتمد مدارس إضافة قررنا أننا كما المزيد، الستقبال الظهر بعد بدوام
 من خارجية تمويل بمصادر ذلك كل تحقيق استطعنا أننا: "قائالً  تصريحه بوصعب وختم. "الشوف قضاء في مدرسة 12 منها
". الدولة خزينة على مالية أعباء أي نرتب أن دون
 ات/النازحين مخيمات معظم يضرب بات الذي البيئي التلوث من نشرته تحقيق في السفير صحيفة حذرت ثانية، جهة من

. المجاورة السكنية المناطق تطال أنً  يمكن والتي األوبئة أنواع لمختلف ومصادر بؤر الى فتحّولت لبنان، في ات/السوريين
 في تجاوزه، الصعب من واضحاً  صحياً  خطراً  أصبحت المخيمات" ان العلي، وليد ادلب، من النازح افاد نفسه، الموضوع وحول
 المياه فمجاري التحتية، البنى لجهة خاصة والسالمة، الصحة شروط من الكثير الى تفتقر فهي المانحة، الجهات إهمال ظل

".  األمراض من يزيد مما المخيم، تنخر
 

 "امنية السباب "البلدة تخوم إلى القاع مشاريع من ات/السوريين ات/النازحين نقل  •
 الجيش مخابرات عن ممثل بحضور بعلبك سرايا في مكتبه في عقده اجتماع اثر خضر، بشير الهرمل، بعلبك محافظ اعلن

 ات/النازحين بنقل يقضي قرار عن االهلية، والمنظمات االجتماعية، الشؤون وزارة القاع، بلدية من كل عن ات/وممثلين
 في ن/حصرهم بغرض وذلك البلدية، ن/لهم خصصتها البلدة في أرض قطعة إلى القاع مشاريع في ات/الموجودين ات/السوريين

 ات/النازحين سالمة على الحفاظ أولها عدة العتبارات خضر، بحسب القرار ذلك جاء. نازح صفة لديه من فقط يضم واحد مكان
 خيم قرب ايضاً  ومنها الحوادث، من عدد عن اسفر مما الرئيسية الطريق جانب الى منصوبة الخيم ان اذ ات،/السوريين
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 انه على خضر اكد الختام، وفي. القاع أهالي مع المشاكل من بالكثير تسبب الذي االمر االهالي سكن اماكن من ات/النازحين
 وبما الجيش مع بالتنسيق خيمة 1238 في ن/يسكنون ة/نازح آالف سبعة نقل الحالي ايلول شهر اوائل في سيتم القرار بمقتضى
 .مناسباً  الجيش يراه الذي االمني الوضع مع يتماشى

 

 الحالية السنة نهاية حتى سوريا من ات/الفلسطينيين ات/لالجئين الغذاء توفر االونروا  •
 سوريا من ات/النازحين بين ات/الجائعين عدد اجمالي تزايد حول درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير تصريحات ظل في
 ماتياس لبنان، في) االونروا (الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة العام المدير اشار لالزمة، حل افق اي غياب في

 للدعم مخصصة األميركية، الحكومة من أميركي دوالر مليون 2.9 الى قيمتها تصل مساهمة على المنظمة حصول الى شمالي،
 أميركيا دوالرا 27 وقيمته الغذاء بدل توفير في باالستمرار للوكالة يسمح ما سوريا، من فلسطين ات/الجئي الى المقدم النقدي
 في المالية المساعدة تقديم استمرار في تأمل الوكالة ان على شمالي وشدد. الحالية السنة نهاية حتى وذلك شهريا الواحد للفرد

. المانحة الجهات توفرها التي االموال بحجم رهن ذلك أن إال ،2016
 

 والبيئية المحلية التنمية في
 

  اوروبي بدعم الطاقة استهالك ترشيد مشروع تطلق معوض مؤسسة  •
 شمال من المختارة المحلية المجتمعات في المستدامة للطاقة إستهالك نحو "بعنوان مشروعاً  معوض، رينه مؤسسة أطلقت
 في الواقعة عبيد، وبيت عوكر، بيت أرده، حرف أرده، وأهالي بلدات من كل منه تستفيدوس األوروبي، اإلتحاد بتمويل من ،"لبنان

 رئيس تحدث بالمناسبة، نظم الذي اإلحتفال خالل. الطاقة إستهالك كيفية حول السكان توعية إلى ويهدف الزاوية، زغرتا قضاء
 إستحداث إعادة: التالية الخطوات اتخاذ خالل من وتقنياً  بشرياً  المشروع لتنفيذ البلدية مواكبة عن نعوم، جورج أرده، بلدية

 في أساسية مناطق 6 إلنارة المحلية السلطة دعم ،)لمبة 800 وعددها (الطاقة لتوفير" ليد" بمصابيح وٕاستبدالها الشوارع مصابيح
 أنظمة لتركيب ودعمها الشمسية الطاقة خدمة لنظام ماّسة بحاجة أسرة 300 إختيار الشمسية، الطاقة خالل من البلدي النطاق
 بعدم يساهم للمياه ونظام" ليد" نوع من مصابيح ومنحها المناخية العوامل من المنازل حماية الشمسية، الطاقة على الساخنة المياه
 شدد جهته، من. للبيئة الصديق ونظامها الطاقة توفير مواصفات مع يتالءم بما البلدي البيت مبنى هندسة أخيرأً  المياه، هدر

 في وخصوصاً  فاشل نموذج الناس لشؤون المركزية اإلدارة أن على معوض، ميشال معوض، رينه لمؤسسة التنفيذي الرئيس
 خطيرة نفايات أزمة المركزي الصعيد على يعاني لبنان أن معتبراً و ذلك، على مثال خير اليوم يحصل ما أن إلى مشيراً  لبنان،

 المحلّية السلطات ُتعطي وان الموّسعة، اإلدارية الالمركزية يطّبق أن للبنان حان الوقت ان بالقول وختم معوض كلمته .جداً 
 . المناطق كل في الفعلي اإلنماء وليتحقق والمحاسبة الشفافية تتطّبق كي أكبر، صالحيات

 

 بعلبك غرب بلديات اتحاد وبلدات قرى في المحلية التنمية لتعزيز تفاهم مذكرة  •
 بناء مكون "بعنوان األوروبي االتحاد يموله الذي البلدي اإلصالح برنامج مع تفاهم مذكرة بعلبك غربي بلديات اتحاد وقع

 االتحاد برنامج وممثل ،الزين زاهي ،االتحاد رئيس بحضور شمسطار بلدة في االتحاد مبنى في عقد لقاء خالل وذلك ،"القدرات
 أصحاب من االتحاد من مكلف فريق مع للبرنامج التابع التقني الفريق يقوم الوثيقة تلك وبمقتضى .فاندام والتر ،األوروبي
 تحديد اجل من ،البلديات نطاق ضمن وٕادارية اجتماعية - اقتصادية حيوية، لمرافق وشاملة عامة دراسة بإجراء الخبرات،
  .واألولويات للحاجات بناء االتحاد نطاق ضمن ينفذ تنموي مشروع
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 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 

 والعالم لبنان في متنوعة ردوداً  تثير الدعارة لتشريع الدعوة  •
 11 و 7 بين دبلن، األيرلندية العاصمة في عقدت التي اجتماعاتها خالل الدولية، العفو منظمة أطلقتها التي الدعوة أثارت

 - باعتبارها أنشطتها، على عقوبات فرض أو الدعارة، ممارسة تجريم بعدم خاللها من العالم دول طالبت والتي الماضيين،
 المنظمات من كبير عدد وّجه فقد .العالمي الصعيد على كثيرة فعل ردود اإلنسان، حقوق من حق - المنظمة زعم بحسب

 في وصدر وفرد، منظمة 500 من أكثر من موقع كتاب خالل من االممية، المنظمة الى الذعة انتقادات واألفراد والجمعيات
 الجنس في العامالت تجريم عدم اقتراح الهيئات تلك فيه أّيدت المسودة، على التصويت قبل أي الماضي، الشهر من 11

 تجريم عدم إلى تدعو سياسة اعتماد الدولية العفو منظمة اقتراح إزاء "العميق قلقها عن أعربت لكنها لحمايتهّن، والسعي
". دوالر مليار 99 تساوي التي العالمية الجنس صناعة ركائز يشكلون الذين الجنس ومشتري الدعارة بيوت مالكي القوادين،
 ،"الزبائن"و القوادين أيدي على له يتعرضن واستغالل النساء على يمارس عنف هي الدعارة أنّ  المعترضة المنظمات واعتبرت

 وتقرير لالختيار الالزمة الفرص وٕاعطاؤهن حمايتهن يجب وبالتالي ،"الموت الى بهن يؤدي قد ونفسيًا، جسدياً  أذاً  بهن يلحق"
 إذ اإلتجار، مواجهة في سيساعد االقتراح ذلك أنّ  معتبرةً  االعتراضات، تلك على المنظمة ردت جهتها، من .عيشهن نمط

 .عملهن ظروف وتحسين بحقوقهن بالمطالبة الجنس في للعامالت سيسمح
 النجدة وجمعية اللبناني، الديموقراطي النسائي التجمع كفى، منظمة: هي لبنانية، جمعيات ثالث وقعت ايضًا، لبنان في

 إذ بالعنف، مدموج المجال هذا "إنّ  فيه، رأت الدولية، العفو لمنظمة العامة األمانة الى قّدم مشترك، كتاب على االجتماعية،
 على متساوية عالقة ليست الطرفين بين العالقة ان على ومشددة ،"المال مقابل يريدنه ال جنسي فعل النساء على ُيفرض

 في بالنساء واإلتجار االستغالل مكافحة قسم مسؤولة جبور، غادة خلصت الموضوع، وحول. سلطوية عالقة وهي اإلطالق
 الفتة وختمت ،"الضحية تجريم عدم على التأكيد مع المعّنف، تجريم هو اعتماده يجب الذي الوحيد التوجه ان "الى ،كفى جمعية

 ان مضيفةو المطلقة، الجنسية وحريتهن النساء بجنسانية اإلطالق على يمس ال الثالث للمنظمات المعترض الموقف أنّ  الى
 . المادي القهر جراء تأتي ال والتي المقهورة غير هي الحقيقية الجنسانية

 

 للنساء بعبدا سجن في المزرية واألوضاع" القانونية المساعدة"  •
 في النساء سجن النقابة، من وفد مع فيعاني، جورج المحامي بيروت، في المحامين نقابة في القضائية المعونة لجنة رئيس زار

 الجمعيات مع بالتعاون السجون في القانونية للمساعدة مراكز بإنشاء القاضي نقابةال مشروع تنفيذ لبدء أولى كمحطة بعبدا،
 الماضي، العام نهاية المحامين نقابة به كلفته المشروع هذا أن إلى" النهار" لصحيفة فيعاني وأشار. السجن ذلك في العاملة

 على القدرة يملكون ال ممن وخصوصاً  القانونية ات/الموقوفين حاجات على اإلطالع يتم أن على ات/محامين مع بالتعاون
 لذلك التمويلي الجانب أن علماً  أخرى، وحاالت ومرضى ات/ومسنين خاصة حاجات أصحاب هؤالء وبين ية،/محام توكيل

 عن النقابة تلقتها عّدة مراجعات بعد اللجنة لرئيس وفقاً  أتى فقد النساء سجن إلى أوالً  اإلتجاه سبب أّما. بعد ينجز لم المشروع
 قليل عدد في يتوزعن سجينة 88 يؤوي النساء سجن أن النهار، وذكرت. فيه السجينات قلة رغم السجن، ذلك في المزري الوضع

 وينام تقريبًا، سجينة 19 منها كل في تقبع مربعًا، متراً  20 على بينها الكبرى مساحة تزيد ال التي ،)تقريباً  ثمان (الزنزانات من
 إّال  تحتوي ال الزنزانات أن قائلة الصحيفة وأضافت .األرض بإفتراش أمرهن فيتدبرن الباقيات أّما أسرة، على نصفهن من أقل

 األمراض لتكاثر مؤاتية بؤرة الزنزانات تلك يجعل مما بالتالي الهواء، أو الشمس أشعة منها تدخل ال مرتفعة صغيرة فتحة على
 براميل في الطعام يقدم إذ الخدمات، من األساسيات تؤمن لم السجن إدارة أن الى تحقيقها في الصحيفة أشارت كذلك. وٕانتشارها
 بعبدا مستشفى من جزء هو العهد والقديم الصغير السجن فان المبنى، لجهة. للنزهات أوقات من محرومات النساء وان الدهان،

 . السجينات إلستيعاب مؤهل وغير الحكومي،
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 الحزابقبل  من مصادر لبنان في الشبابي العمل: شبابية وثيقة  •
 خلص ،"وآمال أعمال: والمرتجى الواقع بين لبنان في الشباب قضايا": بعنوان لقاءاً  جبيل، – اإلنسان لعلوم الدولي المركز نظم
 بالشباب، الخاصة النيابية اللجنة مع الحقيقية الشركة غياب والرياضة، الشباب وزارة في الرياضية البرامج تغليب ان الى فيه

 تنفيذ حتى أو شبابية سياسة باعتماد الدولة اللتزام حقيقية إرادة أي كلياً  أسقطت كلها الشبابي، للعمل الحزبية المنظمات ومصادرة
 الشبابية والجمعيات المنظمات دليل اطالق المذكور، الشبابي اللقاء تخلل وقد. 2012 عام صدرت التي" الشبابية السياسة وثيقة"

 المنفذ" المتوّسط األبيض البحر شباب شبكات "مشروع اطار في األونيسكو، مع بالتعاون اعد الذي ،2015 – لبنان في
 السياسة لوثيقة تقويمية بمراجعة القيام على ركزت االولى لدراستين، نتائج عرض خالله جرى كما األوروبي، اإلتحاد مع بالتعاون
 .السياسية لألحزاب الشبابية والمكاتب الشبابية الجمعيات عمل واقع الى تطرقت والثانية الشبابية،

 الى مشيرة متدّرج، وغير عرضي بشكل تنشط زالت ما التي الشبابية والمنظمات الجمعيات عدد تزايد عن الثانية الدراسة كشفت
 في مسؤول عن رشح وقد. والنبطية الجنوب في عدداً  أقلها وان والشمال بيروت تليها ثم البقاع في تقع الهيئات تلك أكثرية أن"

 الشباب ومكاتب المدنية المنظمات بين حادة نقاشات شهدت الدراسة، إعداد رافقت التي المركزية اإلجتماعات ان الدولي، المركز
 صحيفة خلصت وقد ".فعال غير شكلياً  إطاراً  أصبح "الذي اليوم الشباب منتدى عند وتوقف القرار، مصادرة لجهة األحزاب في
 الفعل، موقع في تكون مستقلة شبابية حركة أي تنشأ لم: "التالي االساسي االستنتاج الى اللقاء، على الضوء سلطت التي" النهار"

 الفساد ومكافحة اإلصالح عناوين تحت الضغط على قادرة حركة البلد، في السياسية الحياة في للتأثير فعلها مستوى يصل قد
 ". ضيقة لحسابات تخضع وال طائفية او سياسية قوى تسيرها ال المؤسسات، في العمل واعادة

 

  2015 العام من االول النصف خالل الجرائم عدد في تراجع  •
 الجرائم عدد اجمالي في تراجعاً  فيه بينت احصائياً  جدوالً  الداخلي األمن لقوى العامة المديرية في العامة العالقات شعبة أصدرت

 ان فبعد. الماضي العام من األول بالنصف مقارنة 2015 العام من األول النصف في لبنان في سجل الذي) وجنح جنايات(
 6.6 قدره بتراجع أي قتل، جريمة 99 الى الحالي العام في العدد انخفض قتل، جريمة 106 الماضي العام منتصف في ُسجلت

 تاريخ حتى العام هذا هبطت سلب، عملية 747 الماضي العام منتصف في تسجيل فتم األشخاص، سلب حاالت أما. المئة في
 .المئة في 69.07 بلغ بتراجع أي حالة، 231 الى التقرير صدور

 نفسها للفترة  العام هذا انخفضت سرقة، حالة 1431 ،2014 تموز حتى بلغت الموصوفة، السرقات ان االحصاءات بينت وقد
.  المئة في 28.3 تراجع السرقات مستوى أن يعني مما حالة، 1026 الى
 الى نفسها للفترة العام هذا انخفضت سيارة، 321 ،2014 تموز حتى بلغت المسروقة، السيارات ان االحصاءات بينت كما

.   المئة في 37.5 تراجع المسروقة السيارات مستوى ان يعني مما سيارة، 288
 عملية، 350 الى نفسها للفترة العام هذا انخفضت عملية، 392 ،2014 تموز حتى بلغت فقد النشل، عمليات الى بالنسبة اما
.  المئة في 10.7 تراجع النشل عمليات مستوى ان يعني مما

 

 للهجرة مستعدة لبنان في الفلسطينية الشبيبة من 70%  •
 على ركزت ميدانية دراسة نتائج ،"اإلجتماعية للتنمية اإلسراء جمعية"و" شاهد - اإلنسان لحقوق الفلسطينية المؤسسة" اعلنت

 يشكل اذ الفلسطيني، المجتمع مكونات من األكبر العنصر تشكل التي الشابة الفئة وهي لبنان، في الفلسطيني الشباب واقع
 اليه اشارت ومما. ات/الفلسطينيين ات/الالجئين عدد اجمالي من% 46.5 نحو سنة 45-19 من العمرية الفئة في ات/الشباب
 الدراسة متابعة من فقط% 8و الثانوية، الدراسة إكمال من تمكن لبنان في الفلسطيني الشباب فئة من فقط% 14 أن الدراسة

 أتيحت ما إذا الهجرة على ن/يقدمون سوف 20-18 بين العمرية الفئة من ات/الالجئين من% 70.3 ان ايضاً  كاشفة الجامعية،
 تحقيق أمام حقيقياً  عائقاً  تشكل الفلسطينية الهوية أن يرى لبنان في الفلسطينية الشببية من% 59 ان ومبينة الفرصة، ن/لهم

.  المجتمع تطوير في الفعال واإلسهام األسرة بناء في الطموحات
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 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

  متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  •
 طارئة غذائية كمساعدات دوالر مليون 20: المتحدة لالمم التابع لبنان في العالمي االغذية لبرنامج االميركية المتحدة الواليات- 

 ات/السوريين ات/لالجئين
 ات/الالجئين ازمة تداعيات لمواجهة االنسانية المساعدات من يورو مليون 17: سوريا من ات/للنازحين االوروبي االتحاد- 

 لبنان في ات/السوريين
 المحدد الوقت في 2015/2016 الدراسي العام بدء لضمان دوالر مليون 15: لالونروا الكويت دولة حكومة- 
 بلدة من لكل القمامة لجمع شاحنة 14: البقاع في بلديات لثالث) اليونيسف (للطفولة المتحدة االمم ومنظمة االلمانية السفارة- 

 سعدنايل الغزة، تعنايل،
 ) صغيرة جرافة (كات وبوب شاحنتين: البداوي لبلدية االوروبي االتحاد- 
 في النجارين سوق في التراثية الخشبية الحرف لصناعة حوانيت اربعة وتأهيل ترميم: صيدا في لحرفيين الحريري مؤسسة- 

 القديمة المدينة
 

  محلية لهيئة طالل بن الوليد من مساعدات  •
 ارتوازي لبئر تجهيز: راشيا قضاء في بكيفا بلدة- 
 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  •
 صور قضاء في يانوح ببلدة معركة بلدة تربط رئيسي لطريق تأهيل تعبيد: االيطالية- 
 صور قضاء في طورا بلدة في رئيسي لطريق وتأهيل تعبيد: االيطالية- 
 صور قضاء في الضهيرة بلدة في لطريق وتأهيل تعبيد: االيطالية- 
 جبيل بنت قضاء في رميش بلدة في طريق وتأهيل تعبيد: االيطالية- 
 صور قضاء في يارين لبلدة العام للطريق الشمسية الطاقة على انارة مشروع: االيطالية- 
 صور قضاء في البازورية بلدة في الشمسية الطاقة على انارة مشروع: االيطالية- 
 صور في اللبنانية الجامعة في العلوم لكلية ومعدات تجهيزات: االيطالية- 
  صور مدينة في كاريتاس لجمعية انسانية مساعدات: االيطالية- 

 
 2015شهر آب علم وخبر 

 

U1 ،جمعية باسم "المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق -Lebanese Organization 
United to Defend Equity and Rights(LOUDER)-" أد 1557 علم وخبر رقم/ 

 - ملك السيد عيسى خليل سعد الدين- الطابق الثالثc- بلوك 35- القسم رقم 1431: عاليه- القبة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 العمل على صيانة كرامة اإلنسان واحترام كافة حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والنهوض بها .1

 التعريف بحقوق اإلنسان وترسيخ مبادىء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك األساسية لحقوق اإلنسان .2

 بناء شبكة من المدافعين عن حقوق اإلنسان .3

 رصد وتوثيق قضايا وانتهاكات حقوق االنسان .4
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 الحماية والنهوض بحقوق اإلنسان وتنظيم التدريبات على اآلليات الالزمة الدولية واإلقليمية للدفاع عن حقوق اإلنسان .5

 تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومؤتمرات محلية وٕاقليمية ودولية .6

 إنشاء مكتبة الكترونية من الدراسات واألبحاث والتدريبات المتخصصة في مواضيع حقوق اإلنسان وتدريبات القادة .7

 الدفاع عن حقوق اإلنسان والمواطنة من خالل العمل الفني واألفالم الهادفة .8

 التعاون والتشبيك مع مؤسسات حكومية وغير حكومية محلية وٕاقليمية ودولية .9

 إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إحصائية متعلقة باإلعالنات واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان .10

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

أحمد خليل سعد الدين- د. خلود وليد الخطيب- ديانا محمد سعيد الحريري- رين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 مخايل صعب

  خلود وليد الخطيبالدكتورةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U2 أد 1558- جمعية باسم "حواس"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك عبد الحليم عبداهللا الحمود- قضاء عاليه36- القسم رقم 1386: العمروسية- شارع الموقف القديم- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 إقامة معارض فنية .1

 إحياء امسيات شعرية .2

 تكريم شخصيات فكرية .3

 تنظيم مؤتمرات .4

 تنمية الوعي االدبي والفكري بين شرائح المجتمع اللبناني .5

 تنظيم ورش عمل ذات اهداف ثقافية اجتماعية توعوية تربوية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ايمان محمود زين الدين- زينب محمود فياض- عبد الحليم عبداهللا الحمود- رنا اسعد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 حيدر

  ايمان محمود زين الدينالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U3 ،جمعية باسم "جمعية ابحاث أمراض السرطان في افريقيا والشرق األوسط -Africa & Middle 
East Cancer Inter Group – Research Network AMCI - RN  أد 1559"- علم وخبر رقم/ 

 : الحازمية- شارع سعيد فريحة- بناية فرانيا- الطابق الثاني- قضاء بعبدا مركزها
 : أهدافها
 توفير الدعم اإلستراتيجي لألطباء وأخصائي أمراض األورام .1

 إقتراح مشاريع األبحاث والتجارب الطبية السريرية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي .2

التعاون مع المراكز الطبية المحلية، اإلقليمية والدولية، والمنظمات الغير حكومية التي ال تبغي الربح والتي تدعم  .3
 األبحاث الطبية لتطوير أدوية جديدة تساهم في خدمة مرضى السرطان واألورام

 المساهمة في تطوير نوعية جياة المرضى المصابين بهذه األمراض .4

 المساهمة في تطوير طرق مبتكرة للتعليم من خالل هذه البحاث .5

تنظيم مؤتمرات سنوية تساهم في تبادل أحدث الطرق واإلبتكارات العلمية والطبية والدوائية خدمة للمرضى والكادر الطبي  .6
 والعلمي في المنطقة 
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. فادي سامي فرحات- د. ناديا محمد شعيب- د. ناجي سعيد الصغير- د. سليم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
موريس اديب- د. محمد علي الجالودي- د. حمدي عبد العظيم عبد المنعم يسن عبد العظيم- د. مروان جورج غصن- بوليت 

 سيراكان ياغوبيان- سالين روفائيل دبانه- جويل يوسف الشكر
  مروان جورج غصنالدكتورممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U4)جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للتصلب الجانبي الضموري -ALSلبنان - ،(ASSOCIATION 
LIBANAISE DE SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE(ALS-LIBAN) علم -"

 /أد 1562وخبر رقم 
 - بناية طايع- قضاء كسروان18- القسم رقم 1091: زوق مصبح- ادونيس- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 توفير الدعم للمرضى وأسرهم مع احترام تنوع واوضاع ورغبات كل منهم .1

دعم الحوث العلمية الخاصة بالتصلب الجانبي الضروري، وتشجيع جميع المبادرات ضد هذا المرض واإلعاقة التي  .2
 يسببها

 تشجيع التفكير والتعاون مع الجسم الطبي .3

 تعزيز التبادل والمشاريع المشتركة مع جميع الجمعيات األخرى لمحاربة األمراض العصبية وعواقبها .4

 رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام حول هذا المرض .5

 السعي للحصول على تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق األهداف المحددة أعاله .6

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

د. جميل يوسف زغيب- صباح ابراهيم عون- نلي الياس ابي كرم- دانيال انطون المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
القسيس- نورما سليم حرب- ميرنا ميالد األسمر- نديم ميشال زهار- حال كميل شمعون- سمر كميل شمعون- منى ادمون 

 المزوق- كارن بياتريس ريمون البستاني
 المحامي دانيال انطون القسيسممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U5، ،جمعية باسم "كي.ان.اكس بوزر كلوب ليبانون -KNX USERCLUB LEBANON علم -"
 /أد 1572وخبر رقم 

- المعروف بدانسكيان- 171- مبنى رقم 864- العقار رقم 11: سن الفيل- المكلس- طريق عام المنصورية- شارع رقم مركزها
 قضاء المتن

 : أهدافها
ادراكًا من المؤسسين ألهمية نشر وتوعية وتبادل المعلومات حول أنظمة وبرامج كهربائية توفر السالمة والمرونة في استخدام 

الطاقة، وادراكًا منهم بحاجة الى ادخال ونشر انظمة برامج رائدة عالميًا في مجال التحكم الذكي والكهربائي داخل المباني ضمن 
نظام واحد يعتمد على ناقل رئيسي وحيد يتيح التوافق الكامل لألجهزة  المستخدمة ال سيما أنظمة وبرامج أو المنهج المعرف 

 ، كان أن تأسست هذه الجمعية التي تساهم ذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:KNXعالميًا بإسم 
مشاركة التجارب وتوجيه قنوات تداول المعلومات من وٕالى العاملين والمختصين في هذا الشأن في الداخل والخارج من  .1

 خالل إجتماعات ومنتديات الى ما خالفه
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 وذلك مع الهيئات والمرجعيات KNXتوفير المعلومات والخبرات لتبادلها حول نظام التحكم الذكي داخل األبنية ال سيما  .2
 التي تعتمد وتعمل على هذه األنظمة والبرامج ان كان داخل أو خارج االراضي اللبنانية

 تعريف ونشر مفاهيم هذه األنظمة الذكية لسائر الهيئات واألفراد العامة أو الخاصة في لبنان .3

اشاعة مناخ عام محفز ومشجع على استعمال هذه األنظمة والبرامج وتحفيذ المعنيين في هذا المضمار الى أخذ  .4
الدورات التدريبية على هذه األنظمة الذكية وتوفير لهم كافة المعطيات والمعلومات التي هم بحاجة إليها لتطبيق هذه 

 األنظمة

شرح وتفسير وٕاعطاء كافة المعلومات عن البرامج المستخدمة لتخطيط المشاريع ووحدة تشغيلها وتنفيذها عبر نظام  .5
KNXال سيما في مجال ادارة الطاقة والحماية واإلنذار ودخول األبواب والوظائف السمعية والبصرية  

 القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطالق ونجاح موضوع الجمعية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

هراير كيغام دنسكيان- يوسف سليم عازوري- شحاذه مخايل الخوري- يوسف انطوان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عبسي- جاد طوني بعقليني

  هراير كيغام دنسكيانالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U6 ،جمعية باسم "اإلتحاد اللبناني للطيور Fédération Ornithologique Libanaise, 
Lebanese Ornithological Federation أد 1574"- علم وخبر رقم/ 

- بناية ملكارت- ملك القاضي عبد العزيز احمد 17- القسم رقم 600: بيروت- الظريف- شارع البحتري- العقار رقم مركزها
 الشافعي- الطابق الثامن

 : أهدافها
تنظيم وتطوير وتشجيع هواية تربية الطيور، والمحافظة على الطيور البرية المقيمة والمهاجرة، وتعمل الجمعية في سبيل  .1

ذلك على إقامة األبحاث والندوات والمحاضرات، طباعة النشرات والكتب العلمية والتثقيفية المتعلقة بتطوير تربية الطيور، 
 كما تعمل على تنظيم المعارض وغيرها من النشاطات التي تخدم أهدافها

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

عبد العزيز احمد الشافعي- عماد عزت شقير- جاك حنا خوري- عفيف غسان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الصايغ- أوهانس اغوب كاتورجيان- نادر حسين جابر- هشام علي نور الدين

 السيد نادر حسين جابرممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U7 أد 1575- جمعية باسم "المجمع العالمي ألهل البيت(ع)"- علم وخبر رقم/ 
- بناية الغفران- الطابق B/8- القسم رقم 61: حارة حريك- شارع دكاش- مفرق محطة عالمة للمحروقات العقار رقم مركزها

 االول- قضاء بعبدا
 : أهدافها
نشر وتعزيز المثل والقيم والمبادىء اإلنسانية والخلقية والدينية، وتمتين أواصر العيش المشترك بين مختلف الطوائف  .1

 والشرائح والطبقات التي يتكون منها المجتمع

 إنشاء المكتبات وتاسيس دور النشر والمواقع اإللكترونية وٕاصدار الكتب والدوريات والنشرات الثقافية والمعرفية .2

 عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الفكرية والتربوية، وٕاقامة المعارض المحلية والدولية .3

تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات اإلهتمامات المماثلة من محلية واجنبية حكومية وغير حكومية،  .4
 والوكاالت والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

الشيخ محمد علي المقداد- السيد سامي حسن خضرة- د. عباس محمد مزنر- الشيخ المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 سيد حسن سيد محسن اجاقى- د. حيدر حسن دقماق- د. علي مهدي زيتون

  الشيخ سيد حسن سيد محسن اجاقىالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U8 أد 1577- جمعية باسم "حركة حماة الديار"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك انطوان فرنسيس الشمالي- قضاء كسروان124: درعون- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 اإلهتمام بتوجيه المجتمع المدني لدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية .1

 تفعيل وتنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في مناسبات وأعياد الجيش والقوى األمنية الرسمية للبنان .2

 تنظيم النشاطات الثقافية واإلجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية بإقامة النشاطات التثقيفية واالجتماعية .3

 التعاون مع كافة الجمعيات األهلية والخيرية التي لها نفس األهداف .4

 التعاون مع بعض االطباء لتأمين اإلستشارات الطبية المجانية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ايزاك نعمان عواد- صوفي رياض محاسب- شربل ابراهيم المير- جرمان سامي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
مطر- كارل البر بواسطفان- طوني بيير شحود- جاك نعمان عواد- الياس لويس رزق- شربل عبدو سالمه- يوسف فريد 

 باسيل- الياس معين ايوب- رالف انطوان الشمالي
  رالف انطوان الشماليالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U9جمعية باسم "بيروت آرت وورلد - ،Beirut Art World أد 1579"- علم وخبر رقم/ 
- ملك حنا شكيب كرباج وغادة جرجس ايوب- مقابل كنيسة السيدة- قضاء 104/6: الفنار- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 المتن

 : أهدافها
 منصة تجمع الفنانين، الكتاب، الصحافيين والمصورين .1

 جمعية تسعى لتعزيز الالعنف بين لبنان والعالم من خالل الفن والثقافة والتربية، وتسليط الضوء على حقوق االنسان .2

 تسليط الضوء على المشاكل البيئية في لبنان والحفاظ على المواقع األثرية .3
 تنظيم المعارض الفنية في لبنان والخارج واإلضاءة على المواقع الفنية والفكرية الناشئة .4

 العمل مع جمعيات عالمية للمساعدة في تفعيل المشاريع وتبادل الخبرات فيما بينها .5

 تنظيم المؤتمرات والقاءات والندوات التي تخدم تحقيق اهداف الجمعية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

روال جوزيف شريم- أولغا محمود صفا- حنا شكيب كرباج- حياة حبيب عون- ريما المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 جميل ابو رحال

  حياة حبيب عونالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U10 أد 1588- جمعية باسم "منظمة اإلنماء الشبابي"- علم وخبر رقم/ 
 : بقعاتا- بناية فوزي جعفر- ملك منا البيطار- الطابق األرضي- قضاء الشوف مركزها
 : أهدافها
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 :تعمل الجمعية على تحقيق األهداف التالية
 التنمية اإلجتماعية في جميع المجاالت: الصحة العامة، اإلقتصاد، فرص العمل، البيئة، السياحة .1

التواصل مع المؤسسات اإلجتماعية في منطقة الشوف والعمل على بناء عالقات إيجابية بين المريض والطبيب وذلك  .2
 من خالل تعزيز وتنمية جوانب الثقة واالطمئنان بينهما

 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية ذات العالقة والنقابات ذات اإلختصاص والسلطة .3

نشر الوعي البيئي حول قضايا حماية الطبيعة بين فئات المجتمع المختلفة، بالتركيز على طلبة المدارس من خالل  .4
 إقامة نشاطات بيئية، وٕادارة شبكة من أندية حماية الطبيعة في المدارس

التأكد من تحقق منافع إقتصادية وٕاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تعيش حول المحميات الطبيعية من خالل تطوير  .5
فرص عمل من برامج السياحة البيئية والحرف اليدوية والمشاريع اإلقتصادية المنوعة التي تطورها الجمعية حول 

 المحميات

 تشجيع المشاركة الشعبية في أنشطة الجمعية من خالل حزمة من نشاطات العضوية .6

الترويج للمشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة من خالل الحمالت التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع لجان تاييد  .7
 السياسات البيئية التطوعية

 التواصل االجتماعي بين قرى وبلديات وأهالي وسكان الشوف .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وسام رفعت عبد الصمد- اشرف بديع الحسنية- روال فوزي جعفر- هشام رمزي زين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الدين- منا فارس البيطار

 روال فوزي جعفراآلنسة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U11 ،جمعية باسم "نربي -WE RAISE أد 1589"- علم وخبر رقم/ 
 - دير مار سمعان- قضاء المتن101: وادي الكرم- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتفعيل الحقوق المحلية والدولية للطفل بشكل خاص .1

تأمين توعية صحية وجنسية وٕاجتماعية وحقوقية لألطفال واألحداث من خالل ندوات ومؤتمرات ولقاءات ودورات  .2
 متخصصة

تأمين التمويل الالزم للجمعيات الناشطة والعاملة في مجال "حماية الطفل" بعد إجراء الدراسات الالزمة والتحقق من  .3
 شروط اإلستفادة المطلوبة

 السعي الى تأمين بيئة أكثر حماية لألطفال المعرضين للخطر .4

 تنظيم حفالت في المناسبات لألطفال في الجمعيات أو المدارس أو المياتم أو الحركات الرسولية واإلجتماعية، الخ. .5

 تأمين مساعدات مادية ومعنوية وٕاجتماعية وثقافية وتربوية لكل طفل بحاجة الى أّي من هذه المساعدة .6

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية لتحقيق أهداف الجمعية .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

األب نادر يوسف معلوف- نقوال يوسف معلوف- شادي فيليب يونس- نايله نقوال المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 سماحه- نيقول موسى غانم

 األب نادر يوسف معلوفالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U12 أد 1590- جمعية باسم "مالئكة مريم"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك نجيب فؤاد عزقول- الطابق الثاني- قضاء المتنVI B- القسم رقم 1900: المنصورية العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 القيام بنشاطات تنشئة روحية من قبل رجال دين .1

 تنمية الثقافة الدينية لدى األعضاء .2

 مساعدة جميع المحتاجين من كافة الفئات .3

 تمويل رحالت حج ضمن األراضي اللبنانية .4

 تمويل رحالت حج الى الخارج للمحتاجين .5

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

المونسنيور د. شربل انطوان انطوان- كريستيانن حميد مخايل- سيلفيا مخايل البدوي- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
هيلينا الدكتور انطوان حداد- جويس كفورك بارطاميان- أمال جورج دقو- جانين بولس الخوري- نايله ضاهر كعدي- ساندي 

 سليم عيد
  هيلينا الدكتور انطوان حدادالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U13 أد 1591- جمعية باسم "جمعية فداك الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 : بئر حسن- الجناح- الشارع العام- مسجد البرجاوي- ملك الحاج ابراهيم نمر برجاوي- قضاء بعبدامركزها
 : أهدافها
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .1

 الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية االجتماعية واالنسانية والثقافية لهم

رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد  .2
االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والدينية لتقوية المفاهيم الدينية الحسنة، بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية 
والصحية ومراكز تدريب وٕالقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية وٕاقامة المراكز الصحية 

 والمستوصفات الخيرية

 اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي لالطفال ودور للحضانة .3

 تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا وأكاديمياً  .4

 اقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة .5

 اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .6

 المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم االيتام وذوي الحاالت الخاصة والحاالت االجتماعية الصعبة .7

إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية اإلجتماعية  .8
 والبيئية، إقامة دورات في األشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة

 العناية باألطفال والمشردين والمعوقين واليتام والمسنين تعليمًا وٕايواءً  .9

 المساهمة في تعزيز التواصل والتالقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار االديان والمذاهب .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 السيد حسين علي صولي- دنيا محمد مهدي- يمنى حسن حمدان- ناديا حسين مخالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  حسين علي صوليالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U14 ،جمعية باسم "إ.د.ي. للتوعية -Education Dedicated To You E.D.Y علم وخبر رقم -"
 /أد 1592
 - ملك إيلي جورج مناسا وجورج ايلي مناسا- قضاء كسروان121: نهر الذهب- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 دعم وتعزيز مختلف مؤسسات المجتمع المدني واألهلي .1

 التوعية من مخاطر وحوادث السير .2

 السعي الى تطوير وتحسين العمل داخل المستشفيات ال سيما في غرف الطوارىء والعنايات الفائقة .3

 القيام بأعمال خيرية .4

 السعي لحسن تطبيق السير الجديد والعمل على سد الثغرات الموجودة فيه .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

كارال بشاره ابو انطون- طانيوس بولس الخوري- بوال ميشال وهبي- نانسي بولس المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الخوري- ميرنا بشاره ابو انطون- بسكال جورج القاضي- فانيسا غسان اليحشوشي- طانيوس بشاره ابو انطون- روال بشاره ابو 

 انطون- ليا جورج مناسا- ايلي جورج مناسا
 المحامي طانيوس بشاره ابو انطونممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U15أد 1621- جمعية باسم "ربيع الروضة"- علم وخبر رقم/ 
 3753: طرابلس- الضم والفرز- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 االهتمام بكل القضايا اإلنمائية في مدينة طرابلس بالتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية المهمة بهذا الشأن .1

 التواصل مع المؤسسات الثقافية المختلفة لخلق ونشر جو ثقافي متجدد في إطار ثوابت محددة .2

 القيم بنشاطات تربوية على جميع اشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنية .3

 القيام بحمالت توعية بيئية في المناطق والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفية المحافظة على بيئة نظيفة .4

 إعداد محاضرات تثقيفية وٕاجتماعية في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع أرجاء عكار .5

 التعريف بدور المرأة العكارية ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذه الدور في كافة المجاالت .6

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

فياض محمد احمد الحسن- راسم محمد عيد الفوال- فادي خالد ذوق- احمد سعداهللا المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 العلي- بالل عزمي البدوى- عمر عبداهللا قصص النابلسي- راشد مصطفى زياده

  فادي خالد ذوقالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U16 أد 1637- جمعية باسم "جمعية تجار وصناعيي جبل محسن"- علم وخبر رقم/ 
- بناية عليشة- الطابق 7206: طرابلس- جبل محسن- شارع جبل محسن العالي- قرب مستديرة الرابية- العقار رقم مركزها

 األرضي
 :أهدافها
إنشاء مركز تدريب يتولى تأهيل وتمكين األشخاص الناشطين في الفطاع العام و/أو الخاص بما في ذلك اصحاب  .1

المهن الحرة والطالب وجميع األشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجاالت اإلقتصادية والتجارية 
واصناعية واالجتماعية وذلك سواء كان هؤالء األشخاص المذكورين لبنانيين أو غير لبنانيين، ويمكن إنشاء مراكز 

 مشابهة في سائر االمناطق اللبنانية
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مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها الى األشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنيًا واكسابهم  .2
 مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني

 إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وخارج لبنان .3

التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات األكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في  .4
 لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية

كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بمختلف األنشطة واألعمال القانونية واإلقتصادية والصناعية واإلجتماعية 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر توقيع المستندات والعقود واإلتفاقات وجمع التبرعات وغيرها من األعمال التي تخدم 

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

حسن محمد ديب حسين- حسن يوسف مجذوب- علي احمد كنجو- حسين احمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 تامر- احمد علي محمد

  احمد علي محمدالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U17 أد 1643- جمعية باسم "خدمة ومشاركة"- علم وخبر رقم/ 
 : بيروت- شارع جوستنيان- اريسكو سنتر- الطابق العاشرمركزها
 :أهدافها
 تقديم اإلغاثة للمحتاجين في لبنان .1

 إعداد وتخطيط مشاريع تنمية إجتماعية وٕانسانية .2

نشر الفكر المنفتح بهدف تقريب أبناء الوطن الواحد من بعضهم البعض من خالل نشر المفاهيم الحقيقية لجهة اإلنماء  .3
 والمعتقدات

 التعامل مع مختلف المنظمات والهيئات اإلنسانية واإلجتماعية والصحية التي تتكامل أهدافها مع أهداف الجمعية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. جان جورج بو شبل- باتريك جان بو شبل- ايلي حليم الخراط- د. صموئيل حليم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الخراط- د. موفق مصطفى النصر اليافي 

  ايلي حليم الخراطالمحاميممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U18 ،جمعية باسم "سي في اكس- حياة وفرح- جمعية األخ برنارد سودر -C.V.X. Vie et Joie 
Association frère Bernard Sudres أد 1663"- علم وخبر رقم/ 

 - ملك يوسف سليمان لطوف- قضاء المتن1886: المنصورية- الطريق العام- مفرق الديشونية- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 تنشئة الشباب المسيحي على اإلنجيل عبر أعماله في المجتمع .1

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية لألطفال المحتاجين عبر عدة نشاطات: رحالت- مخيمات- مشاغل... .2

 الصالة ومناقشة مواضيع دينية وٕانسانية لتغذية الحياة الروحية عند شباب اليوم .3

 1إقامة نشاطات إنسانية وتربوية عبر أعمال الخير لتحقيق الهدف رقم  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

شربل بيار ابو شقرة- روني بيار روحانا-ميشال عقل ضومط- ماهر فؤاد عبد الساتر- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ساندرا فادي الياس
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  السيد روني بيار روحاناممثل الجمعية تجاه الحكومة:
 

U19 أد 1671- جمعية باسم "نزرع األمل"- علم وخبر رقم/ 
 - البدوي سعيد الدويهي- قضاء زغرتا1025: عردات- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 زرع األمل في الريف من أجل حياة أفضل وزراعة أفضل .1

 زرع األمل في لبنان بزيادة اإلستثمار في القطاع الزراعي .2

 تعزيز نشر الوعي في المدارس على أهمية قطاع الزراعة إجتماعيًا وٕاقتصادياً  .3

 تشجيع مساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة لممارسة الزراعة على أنواعها .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ريتا البدوي الدويهي- حنا كميل الراعي- غريكو شارلي يونانالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  ريتا البدوي الدويهيالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U20 ،جمعية باسم "بيروتيات -Beirutiyat أد 1672"- علم وخبر رقم/ 
- بناية مرج الزهور- شركة إدارة المستقبل العقارية 8- القسم رقم 651: بيروت- راس النبع- شارع دونا ماريا- العقار رقم مركزها

 ش.م.ل.- الطابق األول
 : أهدافها

 يكون للجمعية األهداف التالية:
 المساهمة في توثيق الروابط والصالت بين أبناء الوطن وتنمية روح التعاون والتضامن والتكافل بينهم .1

المساهمة في نشر روح األعياد والمشاركة والفرح وٕانشاء مراكز ترفيهية لمختلف النشاطات وٕاقامة خيم رمضانية  .2
وحفالت ومعارض ومهرجانات لكافة المناسبات الوطنية والدينية اإلسالمية والمسيحية وتنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية 

 وتراثية متصلة بذلك

المساهمة في إحياء التراث اللبناني والعادات اللبنانية األصيلة وبخاصة البيروتية منها وتنظيم المعارض والدورات  .3
 والورش الحرفية والتراثية والفنية

 إصدار نشرات ومطبوعات متعلقة بنشاط الجمعية .4

 التعاون مع مؤسسات المجتمع األهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 برنارد موريس بريدي- هدى قاسم االسطه- سامر صفوح الصفح- سابا قيصر زريقالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 هدى قاسم االسطهالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U21 أد 1674- جمعية باسم "جمعية حماية دعم وعطاء"- علم وخبر رقم/ 
 /منطقة زغرتا العقارية- ملك سعاد يوسف دياب اسطفان444: زغرتا- شارع سيدة زغرتا- رقم العقار مركزها
 : أهدافها
 نشر التوعية الثقافية الصحية .1

 مراجعة الهيئات الرسمية والعمل معها لتحقيق هدف الجمعية .2
العمل على إنماء منطقة زغرتا عامة والمناطق المجاورة النائية خاصة على الصعيد االجتماعي والثقافي والزراعي  .3

 والصناعي والسياحي والصحي
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 االرشاد والتوجيه والتوعية االجتماعية والعمل على بناء المواطن الطالح .4

 العمل على تحسين ظروف ومستوى التربية والتعليم وتنظيم النشاطات المختلفة .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جانيت يوسف فرنجيه- سعاد دياب يوسف اسطفان- اليكي انيستي قومينوس- رلى المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ميشال كعدو- يوسف طنوس فرنجيه

  جانيت يوسف فرنجيهالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
  

U22 أد 1675- جمعية باسم "جمعية إنماء حوارة التركمانية"- علم وخبر رقم/ 
- ملك محمد عبد الرزاق تركماني- الطابق األرضي- قضاء 22- القسم رقم 796 الشارع العام- العقار رقم : مجدليا-مركزها
 زغرتا

 :أهدافها
 إنمائية- ثقافية- إجتماعية- خيرية:

 العمل على إنشاء مدارس لتعليم ابناء البلدة والجوار .1

 إقامة مراكز طبية ومستوصفات تفي حاجة المنطقة .2

 جمع شمل ابناء البلدة وٕاقامة دورات توعية وأنشطة بيئية وٕاجتماعية .3

 إقامة ندوات ومحاضرات تربوية وثقافية إلرشاد النشء وابناء المنطقة .4

 المساعدة في إقامة المشاريع الحيوية واإلنمائية للبلدة ومساعدة أبناءها في التنمية البشرية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

اسامه علي التركماني- محمد مصطفى تركماني- زياد محمود تركماني- ماجد احمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 تركماني- مصطفى محمد تركماني- محمد احمد خليل

 محمد احمد خليلالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
  

U23 ،جمعية باسم "بالس اليف -Plus Life أد 1676"- علم وخبر رقم/ 
- منطقة الحدت العقارية- الطابق الثاني- ملك محمد علي شور- قضاء 238: الحدت- شارع القديسة تريزيا- رقم العقار مركزها
 بعبدا

 : أهدافها
مساعدة العائالت والفقراء والمحتاجين والمرضى والمعاقين وااليتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب  .1

واستشفاء عن طريق المساهمة في انشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في 
 تأمين االدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحمالت الصحية والوقائية

المساهمة في اقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعالجية ونوادي لألطفال ودور حضانة والعمل على معالجة المشاكل  .2
النفسية التي يعاني منها األطفال: الخوف- القلق- الكذب- االكتئاب- شرود- كثرة الحركة- قلة التركيز- بطء تعلم- 

 رسوي وتسرب مدرسي

السعي مع الجهات المختصة لالهتمام  باألطفال ذوي الصعوبات التعلمية: السعي لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات-  .3
 شلل دماغي- شلل نصفي- ضمور عضالت- إعاقات سمعية- حاالت التوحد- حاالت الدوان سندرم- تثلث الصبغية

المساهمة في تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا واكاديميًا وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية وصحية  .4
 ومؤتمرات طبية

 المساهمة في اقامة دورات لمحو االمية والخياطة واالشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية .5
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 المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد ابراهيم الصالح- سهى محمد فنيش- لميس محمد شمعون- ربيع ابراهيم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الصالح- سالي سليم زين

  محمد ابراهيم الصالحالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U24 ،جمعية باسم "لبنان راب -Lebanon RAP أد 1677"- علم وخبر رقم/ 
- سنتر باخوس- ملك اوغست قيصر باخوس- 14- القسم رقم 2236: البوشرية- شارع اوغست باخوس- العقار رقم مركزها

 قضاء المتن
 : أهدافها
تقديم المساعدات والخدمات اإلجتماعية للمتضررين من األزمات والحوادث والمحتاجين والمعوزين ومساعدتهم على  .1

 إيجاد أماكن إليوائهم

 الدفاع عن حقوق هؤالء األشخاص ومساعدتهم على حل قضاياهم .2

 السعي لتحسين نوعية الحياة لهؤالء األشخاص .3

 القيام بالنشاطات اإلجتماعية والثقافية والعلمية وبرامج التوعية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

اوغست قيصر باخوس- ربيكا مليسا هلر- قيصر اوغست باخوس- مارك جوزف المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عون- جيسيكا مارييال مارون الفغالي

  اوغست قيصر باخوسالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U25 أد 1679- جمعية باسم "التشارك والتشبيك للعمل اإلنمائي (تشارك)"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك محمد قاسم شحاده- قضاء بعلبك793: دورس- شارع غرين سكول- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 العمل على تشكيل منظمات المجتمع المدني وٕانماء قدراته .1

 العمل على إنماء قدرات المرأة والطفل .2

 اإلهتمام بالشريحة الشبابية والعمل على التوعية الثقافية والبيئية .3
 إيجاد لغة ومفاهيم مشتركة لبناء التواصل بين الشرائح اإلجتماعية والفكرية المتعددة .4

 بناء البعد اإلنساني في الفرد لتفعيل طاقاته الكامنة وقدراته عبر التفاعل والتكامل مع اآلخر .5

 تقديم المساعدات اإلجتماعية .6

 القيام بالمشاريع التنموية في إطار التنمية المستدامة .7

 إيجاد شريحة إجتماعية فاعلة تسعى لمجتمع راق ومتطور وفعال على أسس األخالق السامية والمعرفة .8

 تثبيت مفاهيم التشبيك والمشاركة مع منظمات المجتمع المدني األخرى في لبنان وخارجه كأساس لتطور المجتمع .9

 إرساء مبادىء الحوار وٕاعتباره الوسيلة األنجح لحل كافة النزاعات داخل المجتمع، وتدريب األفراد عليها .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

رامي حسين ناصر- شرين فؤاد روحانا- انصاف مفيد عواضه- ايمن حسيب زين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الدين- شفيق قاسم شحادة- نسرين محمد أمهز- علي نزار هاشم

 كتور رامي حسين ناصرالدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U26 أد 1685- جمعية باسم "جمعية اصدقاء جداً "- علم وخبر رقم/ 
 - بناية الجزيرة- الطابق الخامس 75- القسم رقم 548: بيروت- كورنيش المزرعة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 تقديم الخدمات اإلجتماعية والثقافية والصحية .1

 نشاطات ثقافية .2

 تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية .3

 إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي اإلحتياجات الخاصة .4

 بناء وحدات سكنية للمحتاجين .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فاتن عدنان فتوح- خالد وليد فتوح- عمر محمد البابا- هشام محمد منيمنه- ريان وليد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فتوح- عماد رامز شبارو

  فاتن عدنان فتوحالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U27 أد 1686- جمعية باسم "جمعية الرامة الخيرية اإلجتماعية"- علم وخبر رقم/ 
 : وادي خالد- الرامة- الشارع الرئيسي- ملك بشير المصطفى- قضاء عكارمركزها
 : أهدافها
 مساعدة المحتاجين والمعوزين والمرضى .1

 اإلهتمام بأهالي المنطقة واحتياجاتهم اإلجتماعية .2

 محو األمية وٕانشاء مدرسة .3

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
عبد الرحمن بشير المصطفى- حسين محمد حمود المصطفى - مدين خالد العبيد- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 

 خالد عبطان على العبيد- سليمان مليحان الكريم
 عبد الرحمن بشير المصطفىالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U28 أد 1687- جمعية باسم "جمعية بيت طيور ايلول"- علم وخبر رقم/ 
 : الكفير- ملك املين داود ابو راشد نصراهللا- قضاء حاصبيامركزها
 : أهدافها
المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوعة تتضمن إستضافة أدباء ومؤلفين للمشاركة في المحاضرات، إقامة الحفالت  .1

الموسيقية التي تستوحي التراث، الرقص الفني التراثي، العروض المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، 
العروض السينمائية، والندوات التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية 

 والفنية واإلبداعية، ال سيما األدبية

 إقامة مشاغل فنية وأدبية تتضمن شتى المواضيع الثقافية والتاريخية ومنها على سبيل المثال عرض صور قديمة .2

 إنشاء مكتبة عامة تتضمن مختلف الكتب واألفالم والدراسات التي تتناول عدة مواضيع ال سيما موضوع الهجرة .3

 المساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن واإلبداع والثقافة .4

 المساهمة في إقامة دورات تدريبية ثقافية تتناول األدب بشكل عام، وٕاصدار نشرات خاصة .5

المساهمة في إبراز أوجه الحياة اإلنسانية المختلفة وحفظ التجربة اإلنسانية عبر اإلبداع االدبي ونقلها الى األجيال  .6
 القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب
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 التأكيد على دور التأليف في مجال الثقافة والفن .7

 التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في أحداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان .8

المساهمة في إثبات دور األدب واإلبداع الفني في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع األعمال األدبية والفنية على  .9
 إختالف أنواعها...

 المساهمة في إبراز دور الثقافة بشكل عام واألدب بشكل خاص في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخي .10

تأمين خدمة إسكانية للراحة ذات صفة مؤقتة، لمن يرغب بالتفكر والتأمل والتأليف، وبما ال يتجاوز األسبوعين، اي ما  .11
 residence d’ecrivainيعرف بـ 

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

خليل فيليب نصراهللا- جاك نعمه اهللا حرب- سيلفا استبان اصيليان- مهى فيليب المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 نصراهللا- املين داود ابو راشد- منى فيليب نصراهللا- وسيم محمد قيس- ساره اليزابيت رونالد غاوتش- رمزي فليب نصراهللا

  مهى فيليب نصراهللالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U29 ،جمعية باسم "نادي مربي الطيور اللبناني -Lebanese Bird Breeders Club LBBC -"
 /أد 1688علم وخبر رقم 

 : صيدا- شارع رياض الصلح- بناية السالم- عيلدة الدكتور احمد انيس السوسي- الطابق الخامسمركزها
 : أهدافها
ترويج وتطوير وتحسين تربية الطيور والعناية بها بطرق علمية حديثة، مع مواكبة مستمرة لتطور األساليب في العالم،  .1

 وتشجيع األعضاء على المشاركة في معارض الطيور وعرض طيورهم

نشر ثقافة تفقيس الطيور المنزلية المدجنة محليًا، والمحافظة على الطيور البرية المتوطنة والعابرة، خصوصًا المهدد  .2
 منها باإلنقراض، والمحافظة على البيئة التي تعيش فيها، والحد من استنزاف البيئة من طيورها

تنظيم المحاضرات واللقاءات وٕاصدار النشرات والمطبوعات، والتواصل اإللكتروني، من أجل فهم أفضل لثقافة تربية  .3
 الطيور

 التنسيق: .4

في الداخل اللبناني بين فروع النادي المختلفة في المناطق والتي ستنشأ تباعًا حسب الحاجة الى ذلك، ومع  −
 الجمعيات األخرى المماثلة

 وفي الخارج مع نوادي الطيور العالمية ذات الصلة −

إنماء روح التعاون ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات بين األعضاء أنفسهم وأعضاء الجمعيات األخرى، وتعميم ذهنية  .5
 التنافس الشريف بروح رياضية، من أجل تقدم هذه الثقافة، وتشجيع القادمين الجدد الى الهواية وتقديم العون لهم

ال يكون النادي منصة لتجار وال لشركات، ولكن ليس هناك ما يمنع التعاون مع الوسط التجاري من أجل مصلحة  .6
 األعضاء والنادي، مثل تأمين حاجات للمربين باسعار الجملة، أو استئجار المنصات في المعارض من قبل التجار

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

 د. احمد انيس السوسي- بالل علي جردلي- محمد عدنان اللقيس- نزيه احمد السكافيالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  احمد انيس السوسيالدكتورممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U30 أد 1689- جمعية باسم "جمعية إشراقة األحباء"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك آل الصباغ- الطابق الثالث153/16: طرابلس- الرمانة- سرق الكندرجية- المقسم رقم مركزها
 : أهدافها
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 اإلهتمام بالمرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل .1

 تأهيل المرأة عن طريق تعليمها مهنة تكتسب من ورائها دخًال يحولها الى شخص منتج .2

 إقامة دورات محو األمية وبرامج توعية صحية وندوات طبية وثقافية .3

 فتح دورات لتعليم الكمبيوتر واإلنترنت واللغات األجنبية .4

إعداد وتنفيذ مختلف األنشطة الشبابية واإلجتماعية والتنموية والصحية والمخيمات بهدف التوعية الوطنية والبيئية وبث  .5
 الروح الرياضية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب

التعاون مع وزارات الدولة من تربية وتعليم وشؤون إجتماعية مما يعود على القطاع التربوي لألطفال أو النساء بالنفع  .6
 العام

 تنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والتراثية .7

 ترسيخ حب الوطن واإلعتزاز بالتقاليد األصلية من تراث الوطن .8

تشكيل لجان نسائية خبيرات ومتفرغات لمساعدة األعضاء على النهوض باألنشطة النسائية بكافة أنواعها الثقافية  .9
 واإلجتماعية والصحية

التعاون مع أجهزة الدولة وزارات: التربية والتعليم، الشؤون اإلجتماعية، البلديات، بما يعود على القطاع النسائي بالنفع  .10
 العام

 فتح موقع خاص للجمعية باألنترنت ليتولى األمور اإلعالمية .11

 اإلهتمام بالشباب والعمل من أجل زيادة الترابط والتعامل بينهم .12

 تشجيع اليد العاملة من الشباب والقضاء على أكبر نسبة للبطالة عن طريق تأمين فرص العمل المناسبة لهم .13

 تشجيع التعلم عند الشباب عند تأمين المنح التعليمية الجامعية .14

 تقديم المساعدات العينية لآلسر المحتاجة وتطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع األطفال والنساء .15
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فرح مصطفى الشعار- ميرنا عامر المصري- ليليان وليد خواجه- سمر فايز زفتاوي- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 زينه شهاب عبد الحي- ضحى خضر موسى

  ضحى خضر موسىالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U31  ،جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للتنمية اإلجتماعية والتربوية والثقافية- المشغل -
L,Association Libanaise pour le dévloppement social, éducatif et culturel – 

L,Atelier أد 1691"- علم وخبر رقم/ 
- سنتر 17- القسم رقم 2647- خلف السجل العدلي- العقار رقم 76: بيروت- األشرفية- حي العدلية- شارع رقم مركزها

 السلطان- الطابق السادس
 : أهدافها
أن أهداف الجمعية األساسية هي تطوير ومساندة المبادرات والنشاطات اإلجتماعية والتربوية واالثقافية لمصلحة كافة  .1

مكونات المجتمع اللبناني، يحق للجمعية أن تقوم بكافة النشاطات واألعمال الالزمة لتحقيق أهدافها ضمن إطار إحترام 
 القوانين اللبنانية

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

يوسف احمد الخليل- فندال ثريا جيلبرت القارح- نايله كمال جعجع- طانيوس فريد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 دعيبس- كريستوف هنري بيار فارن

  طانيوس فريد دعيبسالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U32 جمعية باسم "جمعية مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية في لبنان"- علم وخبر رقم -
 /أد 1692
 - ملك جمال احمد الضاهر- قضاء عكار81: برج العرب- الطريق العام- وادي الجاموس- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
السعي الى انماء مناطق العشائر العربية وتنميتها في عكار والشمال ولبنان وكذلك اإلهتمام والمتابعة القانونية لمكتومي  .1

 القيد

 السعي الى تحسين اوضاع مناطق العشائر العربية إجتماعيًا وثقافيًا وخدماتياً  .2

العمل على كل ما يساعد على اإلنماء والتنمية في مناطق العشائر في لبنان ونشر الوعي الذي يساعد على اإلهتمام  .3
 بالشؤون والخدمات العامة في هذه المناطق

العمل على إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والصحية في مختلف مناطق العشائر في عكار والشمال ولبنان ووضع  .4
 الخطط والمشاريع الرامية الى تحقيق هذه األهداف

نشر الوعي والتوعية لحقوق ومكتسبات المرأة في العشائر العربية وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع العكاري والشمالي  .5
 واللبناني وذلك من خالل دورات تدريبية مهنية وتثقيفية

إعطاء أولوية في نطاق حرية الرأي والفكر والكلمة والتواصل إجتماعيًا وثقافيًا وفكريًا وسياسيًا الهادف إلنماء اإلنسان  .6
 على مختلف المستويات والصعد

العمل على وضع خطة للتنمية الشاملة في مجال النمو اإلقتصادي في مختلف تواجد العشائر العربية في لبنان واعتماد  .7
 إلزامية التعليم والعناية بأوضاع األرامل واأليتام والمحتاجين واألحداث والمنحرفين والمعوقين

 العمل على إنشاء مراكز التعليم المهني والتقني والتربوي والثقافي واألكاديمي والصحي .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

الشيخ كرم احمد الضاهر- الشيخ حافظ عبد الكريم عبيان- د. بري عسكر االسعد- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
عبداهللا يوسف العويد- الشيخ عبد العزيز محمود كريدي- الشيخ خالد خضر شقره- الشيخ مصطفى خالد شخيدم- الشيخ سليمان 

احمد الشيخ- الشيخ فضل ثابت الضاهر- الشيخ صهيب كرم الضاهر- الشيخ محمد قاسم الملحم- الشيخ مالك علي العلي- 
احمد علي رجب- الشيخ علي نعمان العلمان- الشيخ غازي مصطفى سيف- عبد الواحد عبدو قاسم- علي معروف الضاهر- 

 الشيخ عبد الرحمن راتب الضاهر- الشيخ علي محمد خشفه
  علي معروف الضاهرالمحاميممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U33 ،جمعية باسم "جمعية غولد الخيرية للمسنين -G-OLD CHARITY ASSOCIATION FOR 
THE ELDERLY أد 1708"- علم وخبر رقم/ 

- ملك شربل جرجس مطر- الطابق السفلي- قضاء A- بلوك4- القسم رقم 327: الناعمة- كنيسة السيدة- العقار رقم مركزها
 الشوف
 : أهدافها
 مساعدة دور العجزة في لبنان وتغطية بعض إحتياجاتهم .1

 مساعدة المسنين الغير ميسورين ومدهم باألدوية الالزمة .2

 نشاطات ترفيهية وٕاجتماعية تعنى بالمسنين .3

 تأمين مواد غذائية للمسنين .4

 مساعدة المسنين المشردين إليجاد مأوى لهم وٕاعالتهم مادياً  .5

 مساعدة المسن بتكلفة اإلستشفاء .6
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جويس سامي يزبك- د. رغيد انطوان شكيبان- د. نور بيار بو صالح- د. لما محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 مطر- د. شانتال توفيق ابي جوده- د. مريم سامي عبود- د. مايا ميشال الراسي

 جويس سامي يزبكالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U34 ،جمعية باسم "جمعية حماة األرض -Planet Protectors Organization علم وخبر رقم -"
 /أد 1709
 - يناية بطرس جبور- ملك بطرس جبور- الطابق األرضي- قضاء الكورة5- القسم رقم 253: بحبوش- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 العمل على نشر روح التعاون والوعي في الجيل الصاعد من أجل:
 بيئة أفضل .1

 خدمة المجتمع .2

 تنمية الشباب فكرياً  .3

 إبعادهم عن اآلفات السيئة كالتدخين وتعاطي المخدرات .4

 حث الشباب على العمل التطوعي في جميع مجاالته .5

 إنماء البلدة .6

 لم الشمل .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

بيتر ايلي محفوظ- ماك بطرس جبور- ايلي الياس سعد- راني عقل الهندي- كاترين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 انطانيوس يوسف

 بيتر ايلي محفوظالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U35" أد 1710"- علم وخبر رقم جمعية موسى الحشاش الخيرية- جمعية باسم/ 
 - منطقة بالط العقارية- ملك كمال خليل بشور- الطابق االول- قضاء جبيل10- القسم رقم 1509: مستيتا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي:
االهتمام بالمرضى وتأمين العناية الطبية لهم من معاينة طبيب وأدوية وفحوصات مخبرية وتصوير شعاعي، وغيرها  .1

 من الخدمات الطبية والتمريضية األولية غير الجراحية

 إنشاء مستوصفات لتأمين الخدمات المعددة أعاله .2

 تقديم مساعدات اجتماعية .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سيسيليا جرجي مطر- تراز جرجي مطر- انطوان جوزف سبع- جوزفين جرجي مطر- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 برناديت جرجي مطر

 انطوان جوزف سبعالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U36 ،جمعية باسم "جمعية ريك لألبحاث والتعليم والثقافة -Association for Rescarch 
Education and Culture-REC أد 1711"- علم وخبر رقم/ 

 - الطابق السادس6- منطقة راس بيروت العقارية- المكتب رقم 218: بيروت- شارع المقدسي- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 التعريف بأهمية البحث العلمي والتعليم والثقافة في حياة األمم والعمل على نشره .1

 تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات البحثية والتربوية والثقافية .2

تشجيع البحث العلمي في مختلف المجاالت والمساعدة في نشر األبحاث في الصحف والمجالت المتداولة والمساهمة  .3
 في تطوير نتائج هذه البحوث لخدمة المجتمع

التواصل والمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية بأنواعها بالتعاون مع الجامعات اللبنانية والعربية واألجنبية وباقي  .4
 المؤسسات والجمعيات في لبنان والخارج

 إنشاء مكتبة يرجع إليها الباحث لما يتوفر فيها من األبحاث والدراسات العلمية .5

 إعداد برامج للبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التوثيق والمشاركة فيها في لبنان والخارج .6

 المساهمة في نشر التعليم بهدف توسعة المهارات المعرفية وتنمية شخصية الفرد ومهاراته .7

 مساندة المؤسسات التربوية في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها .8

 إجراء منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل وٕاصدارات توثيقية للبحاث والمدونات .9

رصد ومتابعة الحركة الثقافية، توثيقها، بحثها ونقدها، من خالل توجيه الفاعلين في المجاالت المختلفة وتوجيههم  .10
 وتنشيط اللقاءات فيما بينهم ضمن منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل وٕاصدارات توثيقية ألبحاثهم ومدوناتهم

التشجيع والمساعدة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة كأداة تعليم وتعلم في الكثير من المدارس والجامعات  .11
 الخاصة والرسمية ومراكز التدريب

 تسهيل حصول األشخاص على المعلومات من خالل توفيرها على شبكة األنترنت .12

 تمكين أصحاب المؤلفات الجديدة من إبراز أعمالهم عبر شبكة االنترنت وحماية مؤلفاتهم .13

 خلق بوابة الكترونية لتطوير التواصل وتبادل المعلومات بين مكونات المجتمع التربوي ومؤسسات المجتمع األهلي .14

 تأمين المنح الدراسية للطالب في المدارس والجامعات .15

 مساعدة األوالد المحتاجين في التعليم والتثقيف في كافة المجاالت وخلق فرص عمل لهم .16

 تأمين الدعم المادي والمعنوي إلقامة حمالت التوعية والنشاطات للجمعية بما يخدم اهدافها .17
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. عدنان محمد محي الدين حمزه- د. بسكال فرجا اهللا الشمالي- د. علي عقيد حميه- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 باميال جورج الدفوني- ساره نبيه نصر

 علي عقيد حميهالدكتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U37 لوفان، –- جمعية باسم "ببلك انترست ديزاين Public Interest Design-Levant (PID 
Levant أد 1727"- علم وخبر رقم/ 

 - ملك مارك بهجات ضو- الطابق الثاني عشرA- بلوك 49- القسم رقم 1970: بيروت- األشرفية- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 بشكل عام، تعزيز المصلحة العامة في المشرق .1

خلق قيم مشتركة لتحفيز التنمية التي تعتمد على اإلحتياجات، وذلك باإلرتكار على البحث والتفاعل مع اصحاب  .2
 المصالح
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التعاون مع السكان إلنتاج بيانات بحثية حول إحتياجاتهم ورغباتهم، وذلك من النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  .3
 والبيئية

 التعاون مع المؤسسات المدنية في مجالي البحث والتنفيذ .4

) والمسؤولية اإلجتماعية المتعلقة CSVتعزيز المصلحة العامة في المشرق عن طريق خلق القيم المشتركة( .5
) باستعمال شبكتها CSV و( )CSR)، من خالل العمل مع الشركات التي تود تطوير سياسات(CSRبالشركات(

 ومشاريعها المستمرة

التعاون مع المؤسسات األكاديمية للقيام ببحوث وتحاليل وٕاستضافة المناظرات والمؤتمرات األكاديمية، ودفع حدود  .6
 اإلبتكار واإلبداع

 إطالق ودعم التنمية التي تعتمد على اإلحتياجات ذات البعد الذكي واإلستراتيجي والمستديم .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ابراهيم خليل زهرالدين- وليد داغر داغر- ريتا جو يوسف الحربيه- كريم سعيد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عطوي- كريم جورج السخن- ستيفاني اسكندر بشير

 كريم سعيد عطويالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U38 أد 1729- جمعية باسم "الجمعية الوطنية المستقلة"- علم وخبر رقم/ 
- 25- القسم رقم 1031: طرابلس- الميناء- بولفار بيروت- مقابل اوتيل كواليتي ان- قرب فري للمفروشات- العقار رقم مركزها
 - ملك فادي مالك خير- الطابق السابعAالبلوك 
 : أهدافها
المساهمة في مواجهة المشكالت اإلجتماعية في إطار التعليم والتثقيف والتوعية والخدمات والمساهمة في محو األمية  .1

والتوجيه اإلجتماعي السليم، وخاصة في الجانب التربوي والتعليمي واإلجتماعي وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى الى تنظيم 
الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وٕاجراء البحوث والدراسات النظرية والميدانية التي تساعد تطوير اإلنسان وفي جميع 

ميادين اإلختصاصات العلمية والتربوية والفنية والمهنية والتقنية وفي كافة مراحل التعليم من الحضانة حتى التعليم 
 العالي وفي جميع ميادين اإلختصاصات، وكذلك اإلجتماعية والثقافية التي تسهم في تربية جيل مثقف سليم

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

توفيق خليل الخولي- احمد محمد كسرواني- فادي مالك خير- احمد محمد عبداهللا ابو المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 شاكر- مالك ابراهيم خير

 توفيق خليل الخوليالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U39 أد 1730- جمعية باسم "جمعية ابراهيم الخليل عزالدين للرعاية اإلجتماعية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك سمير خليل عزالدين- قضاء صورb بلوك6- القسم رقم 12: العباسية- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 رعاية األيتام وٕادارة دور الرعاية لأليتام .1

 رعاية العجز وٕادارة دور الرعاية للعجزة .2

 رعاية األسر الفقيرة وتقديم المعونات لهم .3

 رعاية وتدريس المشردين وٕاعادة تأهيلهم .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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سمير خليل عزالدين- حسن غسان عزالدين- محمد سمير عزالدين- اسامه سلمان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 هارون- حسام سلمان هارون- عيسى سمير عزالدين- مريم سلمان هارون

 سمير خليل عزالدينالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U40 أد 1745- جمعية باسم "معًا من أجل شحيم"- علم وخبر رقم/ 
 - الطابق األول- قضاء الشوفG- بلوك 293: شحيم- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
المشاركة في إنماء البلدة من ناحية العمران ومساعدة السلطات المحلية عبر تشجيعها على تحقيق المكاسب لآلهلين  .1

 وأو تبنيها وأو المساهمة فيها

العمل على مساعدة األهالي على إنماء روح التعاون والنهوض في جميع النواحي الصحية والثقافية والبيئية والتربوية  .2
واإلجتماعية واإلقتصادية والزراعية والسياحية كما والمساعدة على إحياء التراث في شحيم والسعي للمحافظة على البيئة 

 النظيفة وتحسينها

 العمل على تقديم الدعم الفني والقانوني في سبيل ترشيد إستثمار األمالك العامة والبلدية الخاصة والمحافظة عليهما .3

 توثيق الروابط اإلجتماعية في شحيم وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون .4

رفع المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي واإلنمائي في شحيم عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع  .5
المساعدات اإلنسانية والمبادرات البناءة كما وتقديم مواكبة النشاطات والخدمات اإلجتماعية واإلنمائية ومساعدة الفقراء 

 والمعوزين واليتام والمرضى وتقديم المساعدات الممكنة في شتى الميادين

 القيام بالنشاطات التي تحقق الدعم في سبيل خدمة أهداف الجمعية .6

تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات األخرى واألفراد في سبيل النهوض بمنطقة شحيم ككل الى حالة  .7
 التطور واإلزدهار

 خلق مرصد بهدف تعزيز حضور المجتمع المدني والمساهمة في تحديث وتطوير العمل البلدي .8

المساهمة في تاسيس مجتمع حديث متطور يقيم شبكة من العالقات، بما في ذلك العالقة مع الدولة، والهيئات الدولة  .9
 العاملة في مجال اإلقتصاد والثقافة ضمن األصول والضوابط القانونية السارية اإلجراء

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

د.محمد مصطفى عويدات- محمد عصام شحاده- حاتم محمد صعب- آمنة عثمان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الحاج- د. خضر نسيب عبداهللا- انيس بهيج منصور- فوزي عبد العال الحجار

 خضر نسيب عبداهللالدكتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U41 أد 1746- جمعية باسم "مشاعل الرجاء"- علم وخبر رقم/ 
 : رشميا- شارع السنترال- ملك الراهبات األنطونيات- قضاء عاليهمركزها
 : أهدافها
 مساعدة التالمذة على متابعة دراستهم .1

 تثبيت المواطنين في أرضهم .2

 القيام بنشاطات تنمي شخصية األطفال .3

 نشاطات تنمي حس العيش معًا لدى الشبيبة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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األخت استير سعيد منصور عيد- األخت روال انيس الفغالي- انطوان سعيد منصور المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عيد- مي بديع شاهين- رنا سليم الخوري- ريتا أنيس الفغالي- رانيا رفيق الخوري- انيس جورج الفغالي

  روال انيس الفغالياالختممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U42)أد 1747)"- علم وخبر رقم1.2.1- جمعية باسم "وان تو وان/ 
 - ملك محمد مصطفى فوالدكار- قضاء بعبدا2980: برج البراجنة- شارع غولدن بالزا الخلفي- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين واأليتام والمعاقين والمساهمة في حل مشاكلهم  .1
تأمين منح تربوية للفقراء واأليتام وذوي اإلحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع  .2
المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العالقة  .3
بث روح التعاون والمحبة والتكافل اإلجتماعي والترابط األسري بين أفراد المجتمع  .4
المساهمة في نشر التوعية ومحاربة األمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  .5
التنسيق مع الهيئات ذات العالقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة اإلعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى  .6

المواطنين عن طريق وسائل الثقافة واإلعالم وٕاقامة الندوات العلمية التي تعالج اإلعاقة بمختلف أنواعها وكذلك اإلرشاد 
والنظم المعتمدة على اساليب وطرق علمية مناسبة 

إقامة ندوات لتوجيه اآلباء واألمهات في حق الرعاية الصحية لإلهتمام بالطفل والعناية به لضمان سالمته البدنية  .7
والنفسية ودعم األطفال ذوي المواهب 

تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربويًا وثقافيًا وٕاجتماعيًا وصحيا وتأهيل المرأة الريفية  .8
إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من اإلدمان على المخدرات واإلنحراف  .9

المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدوليةالمساهمة في نشر الوعي  .10
 :البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجاالت اآلتية

اإلهتمام بغرس األشجار ورعايتها، وٕاثارة الوعي بأهمية حماية األشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة  −
 والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن

حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد  −
 حرصنا على السالمة العامة لنا ولألجيال من بعدنا

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

هاني ميشال البشعالني- جمانه عاطف زعيتر- هشام مصطفى فوالدكار- شراره بهزاد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فروزان- ليان سمير رفاعي

 شراره بهزاد فروزانالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U43 ،جمعية باسم "جمعية منطقة بلس -Bliss Area Association أد 1749"- علم وخبر رقم/ 
 - مبنى الجامعة االميركية في بيروت12- القسم 412: بيروت- عين المريسة- شارع بلس- رقم العقار مركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية المذكورة اعاله الى تحسين منطقة بلس التي تشكل فرعًا من منطقة رأس بيروت العقارية المحددة  .1
جغرافيًا في الخريطة المرفقة ربطًا والممتدة من شارع عبد العزيز الى شارع السادات من جهة ومن شارع بلس الى 

 شارع الصيداني من جهة ثانية(فيما يلي "منطقة بلس")
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وتتحقق اهداف الجمعية من خالل تنفيذ االعمال التالية، وذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوساطة في إطالق النشاطات التي 
تجري في منطقة بلس، تنفيذ مشاريع "الخضراء" من أجل تحقيق مساحات "خضراء" والعمل على جعل منطقة بلس اكثر أمانًا، كما 

والبحث عن الحلول الدائمة لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات، التخفيف من زحمة السير، وتحسين األرصفة، وكل األعمال 
المستقبلية األخرى التي تراها الجمعية مناسبة لتحقيق اهدافها، تتعامل الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مع المؤسسات العامة 
 والخاصة في معالجة القضايا المادية والبيئة واالجتماعية واإلقتصادية والجمالية التي تؤثر على نوعية الحياة في تلك المنطقة

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

 ريما كمال بخعازي- امين سوهيل يونس- مالك فايز بركات- باسم درويش برهوميالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ريما كمال بخعازيالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U44 أد 1751- جمعية باسم "جمعية الهمام الخيرية االجتماعية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك عفيف قاسم خالد- قضاء زحلة2854: قب الياس- الطريق العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 اإلهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشىء والمرأة والطفولة وبث روح األلفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم .1

تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في  .2
مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيًا لحياة اجتماعية 

 افضل

 تنمية الوعي اإلجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك .3

العمل على رفع مستوى الفكري واالجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي ألبناء المنطقة، من خالل إنشاء مؤسسات  .4
 اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وٕاقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة

 انشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية اإلجتماعية .5

 الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ليلى خليل يقطين- منال محمود الحاج- يسرى عبد الرحمن المجذوبالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 يسرى عبد الرحمن المجذوبالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 
 2015آب شهر للعلم والخبر  تعديل •

 

U1 للجمعية المسماة: «رفنيو 6/2/2014/أد، تاريخ 238 لبيان العلم والخبر رقم 1549- تعديل رقم 
 واتش إنستيتيوت»

الحائزة على بيان العلم والخبر «رفنيو واتش إنستيتيوت» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم غاية الجمعية المسماة 
  6/2/2014/أد تاريخ 238رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 »Natural Resource Governance Instituteمعهد إدارة الموارد الطبيعية، «اسمها: 

 «رفنيو واتش إنستيتيوت»بدًال من: 
 غايتها:

جمعية "معهد إدارة الموارد الطبيعية" هي جمعية أهلية ال تبغي الربح، تدعم التغيير وتزويد اإلدارات بالمعرفة والخبرة  .1
والموارد لمساعدة األشخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز اإلدارة الفعالة والشفافة 
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وعبر حث السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات ال سيما لجهة الحد من اإلنفاق واإلستفادة 
القصوى من الموارد الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على األموال العامة، ولدعم التنمية البشرية 
عبر هذه الموارد وذلك عبر التوزيع العادل لهذه العائدات وتنميتها، من خالل بناء القدرات والمساعدة التقنية وٕاجراء 

البحوث ونشر التقارير لتوعية الرأي العام على ضرورة المطالبة بالحق في تحقيق التنمية واإلدارة على ضرورة التخطيط 
 اإلنمائي ومحاربة الفساد

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

" هي جمعية أهلية ال تبغي الربح، تدعم التغيير وتزويد اإلدارات بالمعرفة والخبرة والموارد  رفنيو واتش إنستيتيوتجمعية " .1
لمساعدة األشخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز اإلدارة الفعالة والشفافة وعبر حث 
السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات ال سيما لجهة الحد من اإلنفاق واإلستفادة القصوى من الموارد 
الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على األموال العامة، ولدعم التنمية البشرية عبر هذه الموارد وذلك عبر 
التوزيع العادل لهذه العائدات وتنميتها، من خالل بناء القدرات والمساعدة التقنية وٕاجراء البحوث ونشر التقارير لتوعية الرأي 

 العام على ضرورة المطالبة بالحق في تحقيق التنمية واإلدارة على ضرورة التخطيط اإلنمائي ومحاربة الفساد

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

U2للجمعية المسماة: 20/9/1988/أد، تاريخ 254لبيان العلم والخبر رقم  1550 - تعديل رقم  
 «بيت العناية اإللهية»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «بيت العناية اإللهية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 
  20/9/1988/أد تاريخ 254

 وأصبح على الشكل التالي:
 الحدث- ساحة العين- رعية كنيسة السيدة- قضاء بعبدامركزها: 
 جبيل- الشارع العام- ملك شبيربدًال من: 

 

U3 للجمعية المسماة: 20/4/2012/أد، تاريخ 669لبيان العلم والخبر رقم  1563 - تعديل رقم 
 »AMORT«آمورت،

الحائزة على بيان العلم والخبر » AMORT«آمورت، غاية الجمعية المسماة مركز وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  20/4/2012/أد تاريخ 669رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 - مدرسة المحبة- قضاء الشوف688كفر نبرخ- الشارع العام- العقار رقم مركزها: 
 - قضاء عاليه11- القسم ريم 2909 رمحاال قرب مستشفى الشحار- العقار رقم بدًال من:
 غايتها:
 انشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا .1
 نشر مفاهيم رياضة اليوغا من خالل الحلقات والندوات وٕاعداد الدراسات والمشورات .2

 الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة .3

 مساعدة الفقراء والمعوزين والمتضررين لتحسين نمط حياتهم .4
 كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر .5

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 بدًال من:
 انشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا .1

 نشر مفاهيم رياضة اليوغا من خالل الحلقات والندوات وٕاعداد الدراسات والمشورات .2

 الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة .3

 كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر .4

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

U4للجمعية المسماة: 18/12/2006/أد، تاريخ 580لبيان العلم والخبر رقم  1573  - تعديل رقم 
 «جمعية التوعية لإلنماء والتربية»

الحائزة على «جمعية التوعية لإلنماء والتربية» وغاية الجمعية المسماة  اسم، مركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  18/12/2006/أد تاريخ 580بيان العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 «جمعية لبنان للخير واإلنماء» اسمها:

 «جمعية التوعية لإلنماء والتربية»بدل من: 
 طرابلس - شارع بور سعيد- بناء الرضا- الطابق األولمركزها: 

 طرابلس- ابي سمرا- شارع الضناوي- بناية سبلبل- الطابق االولبدل من:  
 غايتها

 انشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم االساسي والثانوي ولمراحل الروضات .1

 التوعية الثقافية للمواطين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات واألنشطة المختلفة .2

المساهمة في االعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر، وعلى سبيل المثال ال الحصر: مساعدة الفقراء وااليتام وتقديم  .3
 المساعدات لهم على مختلف االصعدة، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع

 انشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية .4

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

 إنشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم االساسي والثانوي ولمراحل الروضات .1

 التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات واالنشطة المختلفة .2

المساهمة في االعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر، وعلى سبيل المثال ال الحصر مساعدة الفقراء وااليتام وتقديم  .3
 المساعدات لهم على مختلف االصعدة، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع 

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

U5للجمعية المسماة: 21/5/2012/أد، تاريخ 866لبيان العلم والخبر رقم  1638  - تعديل رقم 
 «جمعية البركة»

/أد تاريخ 866الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جمعية البركة» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل الجمعية المسماة 
21/5/2012  

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها: 



 32 

مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وٕاحياء اآلمال الطيبة بالحياة، وتعزيز اإلنخراط في النشاط االجتماعي، وتطوير كفاءات األداء 
 واالنتاج، وتنمية األوضاع اإلقتصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خالل:

إكساب المهارات المهنية والحرفية في اإلختصاصات والمجاالت كافة ال سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل  .1
على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع ال سيما النساء، والمتسربين دراسيًا، وسكان األرياف، 

 وذوي اإلحتياجات الخاصة

إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو األمية، وٕاجراء الدورات  .2
 ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية

إنشاء مشاغل لتعليم وممارسة الخياطة والتطريز وتصميم األزياء وصناعة األلبسة الجاهزة على اختالف أنواعها مع  .3
 جميع مستلزماتها من األقمشة واإلكسسوارات واألدوات والمواد التابعة لها

عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، وٕاقامة  .4
 المعارض المحلية والدولية للترويج إلنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق أعمالهم

تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات اإلهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير  .5
 حكومية، والوكاالت والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية

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

مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وٕاحياء اآلمال الطيبة بالحياة، وتعزيز اإلنخراط في النشاط االجتماعي، وتطوير كفاءات األداء 
 واالنتاج، وتنمية األوضاع اإلقتصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خالل:

إكساب المهارات المهنية والحرفية في اإلختصاصات والمجاالت كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل   .1
على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع ال سيما النساء، والمتسربين دراسيًا، وسكان األرياف، 

 وذوي اإلحتياجات الخاصة

إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو األمية، وٕاجراء الدورات  .2
 ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية

عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، وٕاقامة  .3
 المعارض المحلية والدولية للترويج إلنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق أعمالهم

تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات اإلهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير  .4
 حكومية، والوكاالت والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية

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

U6للجمعية المسماة: 26/9/2005/أد، تاريخ 183لبيان العلم والخبر رقم  1678  - تعديل رقم 
 «الجمعية التراثية في زحلة»

الحائزة على بيان العلم والخبر «الجمعية التراثية في زحلة» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 
  26/9/2005/أد تاريخ 183رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 - ملك الجمعية التراثية في زحلة3186زحلة- العقار رقم مركزها: 

 المعلقة- ملك د. حنا لطيفبدًال من: زحلة- 
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U7للجمعية المسماة: 4/12/2013/أد، تاريخ 2220لبيان العلم والخبر رقم  1682  - تعديل رقم 
 «جمعية منظمي اإلجتماعات والمعارض والمؤتمرات»

«جمعية منظمي اإلجتماعات والمعارض والمؤتمرات» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة 
  4/12/2013/أد تاريخ 2220الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 «جمعية "المعارض والمؤتمرات- لبنان"»اسمها: 

 «جمعية منظمي اإلجتماعات والمعارض والمؤتمرات»بدًال من: 
  غايتها:
أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة  .1

واألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بقطاع المعارض والمؤتمرات واإلجتماعات التجارية والصناعية والعلمية 
 والثقافية في لبنان أو الخارج

أن تؤمن بصورة دائمة اإلتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف  .2
 تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات

أن تنظم المؤتمرات والندوات واإلجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول  .3
 الى تطوير وترويج اإلفتصاد الوطني

أن تبدل كل جهد وأن تقوم بالمساعي الالزمة لدى السلطات المختصة واألشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث  .4
 المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات

 أن تقوم بكل ما هو للصالح الوطني لمنفعة اإلقتصاد الوطني .5
أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية واإلستثمارات وٕازالة العقبات أمام تطوير اإلقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية  .6

 اإلقتصادية العالمية وتوثيق العالقات في مختلف الميادين اإلقتصادية العالمية

 تعرض الجمعية على وزارة اإلقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من:
أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة  .1

واألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات واإلجتماعات التجارية والصناعية والعلمية 
 والثقافية في لبنان أو الخارج

أن تؤمن بصورة دائمة اإلتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف  .2
 تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات

أن تنظم المؤتمرات والندوات واإلجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول  .3
 الى تطوير وترويج اإلقتصاد الوطني

أن تبدل كل جهد وأن تقوم بالمساعي الالزمة لدى السلطات المختصة واألشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث  .4
 المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات

 أن تقوم بكل ما هو للصالح الوطني لمنفعة اإلقتصاد الوطني .5

أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية واإلستثمارات وٕازالة العقبات أمام تطوير اإلقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية  .6
 اإلقتصادية العالمية وتوثيق العالقات في مختلف الميادين اإلقتصادية العالمية

 تعرض الجمعية على وزارة اإلقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة



 34 

U8للجمعية المسماة: 22/1/1998/أد، تاريخ 11لبيان العلم والخبر رقم  1690  - تعديل رقم 
 «جمعية سبل الخير اللبنانية»

الحائزة على بيان العلم «جمعية سبل الخير اللبنانية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة 
  22/1/1998/أد تاريخ 11والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 بيروت- منطقة المال- شارع المفتي محمد عاليا- بناية كحيل- الطابق األول جنوبيمركزها: 

 بيروت- منطقة النويري- شارع عبد الغني المعريسي- بناية حسن الحكيمبدًال من: 
 غايتها:

 القيام باالعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات اإلجتماعبة، ومساعدة الفقراء والمعوزين) .1

 دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة .2

 المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من:
 القيام باألعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات اإلجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين) .1

 دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة .2

 المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات .3

 القيام بحمالت التلقيح والفحص الطبي الدوري للمؤسسات التربوية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 

U9للجمعية المسماة: 5/1/2005/أد، تاريخ 2لبيان العلم والخبر رقم  1726  - تعديل رقم 
 «مؤسسة المطران فيليب  شبيعا اإلجتماعية»

«مؤسسة المطران فيليب شبيعا اإلجتماعية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم ، مركز وغاية الجمعية المسماة 
  5/1/2005/أد تاريخ 2الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 FONDS Social de L’Evêque Philippe She-baya, BPSF«مؤسسة المطران فيليب  شبيعا اإلجتماعية، اسمها: 

Bishop Philippe Shebaya Foundation« 
 «مؤسسة المطران فيليب  شبيعا اإلجتماعية»بدًال من: 
 بشري- شارع جبران خليل جبران- مبنى جبران خليل جبران- قاعة يوسف سيدة طوقمركزها: 

 بشري- محلة حامل اهللا- ملك طارق ومريم وسيرين كلير وحليم أبناء بيارو وحليم شبيعابدًال من: 
 غايتها:

إن هدف مؤسسة المطران فيليب شبيعا اإلجتماعية هو مساعدة الفرد وتمكينه من النمو على كافة الصعد: الشخصي  .1
واإلجتماعي والثقافي والمهني والعاطفي والروحي وذلك من خالل تقديم الخدمات وتنظيم النشاطات الثقافية والروحية 
والمشاركة في المسؤوليات اإلجتماعية، متابعة منها لمسيرة المطران شبيعا، إن المؤسسة تبني عمبها على غيمانها 

 بالخير واإلستقامة المتأصلين بكل إنسان وبكل اإلنسان وبإمكاناته الالمحدودة

 إن شعار المؤسسة يصور وجه الراحل المطران شبيعا، مع كلمة "أبونا" مرسومة على مستوى  قبة لباسه

 تلخص هذه الكلمة المهمة الحقيقية للمؤسسة أال وهي "األب الحنون صاحب االبتسامة المطمئنة الدائمة، يرعى حاجات أوالده"
 والرسم بني اللون يرمز الى تعلق المؤسسة بجذورها 
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 بدًال من:

 متابعة مسيرة المطران فيليب شبيعا والعمل على تخليد ذكراه

 متابعة النشاطات التربوية وذلك بدعم الطالب المحتاجين ومساعدتهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي

 القيام بالنشاطات الثقافية وذلك بإقامة المحاضرات والندوات ودعم المبدعين وٕاقامة مكتبة .1
 السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على البيئة

 مساعدة المعوزين والمسنين واليتام والمعوقين والمرضى ماديًا ومعنوياً 
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 

U10للجمعية المسماة: 11/10/2006/أد، تاريخ 495لبيان العلم والخبر رقم  1750  - تعديل رقم 
 «كن هادي»

/أد تاريخ 495الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «كن هادي» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 
11/10/2006  

 وأصبحت على الشكل التالي:
 - ملك جورجيت مكسور- قضاء بعبدا8 و 7- القسمين رقم 1356الحازمية- القعار رقم مركزها: 

 ادما- المنطقة الخضراء- الشارع الرئيسي- بناية هنري فؤاد رحمة- قضاء كسروانبدًال من: 
 

 2015آب شهر لعلم والخبر سحب بيان ا •
U1 – المعطى بتأسيس 27/9/1966/أد، تاريخ 4 سحب بيان العلم والخبر رقم 1756 قرار رقم 

 الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد»
 ان وزير الداخلية والبلديات،

 ،15/2/2014 تاريخ 11217بناًء على المرسوم رقم 
 ،1909 آب 3بناًء على قانون الجمعيات الصادر في 

 ،9/10/1962 تاريخ 1083بناًء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
 ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناًء على التعميم رقم 

  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل رعد" مركزها: بعلبك،27/9/1966/أد تاريخ 4بناء على بيان العلم والخبر رقم 
 والمتعلق بطلب سحب بيان 7/5/2015 تاريخ 8534بناًء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

 العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوًال،
 ،20/7/2015/اع/و/وز تاريخ 6285بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

 بناًء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين،
 يقرر ما بأتي:

 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية آل رعد " 27/9/1966/أد تاريخ 4المادة األولى: سحب بيان العلم والخير رقم 
 للسبب المبين اعاله.
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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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