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      2015 تشرين األول/144العدد 
  في ھذا العدد

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

  

 

  التنمية الكلية والقطاعية في
 87.5 % عالي االنتاجيةفيه قطاع الزراعة و من سّكان لبنان في المدن 

  50يتراجع الى الصفر والسياحة باكثر من  2015النمّو االقتصادي في لبنان في% 

 "عدلت التصنيف االئتماني للبنان من مستقر الى سلبي" ستاندرد اند بورز 

  ات العمل/ة واصحاب/محلية في لبنان لزيادة اإلنتاجية ولتعزيز الثقة بين الموظفاطالق شبكة  
  

  مشكلة النزوح والطوارىء
  ازمة النزوح السوري الى تفاقم ومواقف رسمية مكررة  
  القارة االوروبية العجوز"منطلقًا للنزوح الى تخوف غربي من ان يصبح لبنان"  
 "ات تحت رحمة /ات السورّيون/الطالبو ازمة الالجئات  لحلتطالب بالتحرك الفعلي " المرأة العربية

 "الحكومة السورية االنتقالية"
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  بتغطية الفساد في ملف النفاياتناشطون وبيئيون في لبنان يتهمون األمم المتحدة  

 "برنامج جديد لتأمين فرص العمل للشبيبة اللبنانية" فكرتك مشروعك 

 البنك اللبناني للتجارة يتحدث عن تجربته الريادية في دعم قدرات النساء 

  ....ويعرض معايير الفوز بجوائز االبداع  
  األعمالالنساء في عالم ومسابقة لفرنكوفونية االوكالة الجامعية 
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 مشروع جديد للسياحة الريفية في الباروك بتمويل اميركي 

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 مساعدات اجنبية متنوعة لجهات رسمية ومحلية 

 مساعدات اميركية لثالث هيئات اهلية ومحلية 

 مساعدتان من الوليد بن طالل لهيئتين محليتين 

 قوات الطوارئ في لبنان مساعدات اجتماعية وانمائية من  
  

 2015  ايلول شھرعلم وخبر 
  2015ايلول  شهرتأسيس جمعيات جديدة 

  2015ايلول تعديل للعلم والخبر شهر 
  

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

 

  التنمية الكلية والقطاعية في
 

  87.5 % عالي االنتاجيةفيه قطاع الزراعة و من سّكان لبنان في المدن 
من إجمالي عدد السكان  %87.5اظهرت األرقام الصادرة عن البنك الدولي حول وضع لبنان البيئي، ان عدد سكان المدن يمثل 

وفيما اشارت ارقام البنك الى ان . في العالم% 53في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و% 60.1 في البالد، مقارنة بـ
اشار  ،%38من مساحة األراضي في البالد، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ  %72األراضي الزراعية في لبنان تمثل 

معدل العالمي، ة، وانها أعلى بكثير من ال/دوالرًا للعامل 39.595، بلغت 2000البنك الى أن اإلنتاجية الزراعية في لبنان، لعام 
ة، لكن التقرير الذي ورد في النشرة األسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، اضاف أن المناطق /دوالرًا للعامل 1.193والذي يبلغ 

 .عالمياً % 14.3 من إجمالي األراضي، مقارنة بـ %0.6البرية المحمية في لبنان ال تمثل سوى 
  كيلوغرامًا من النفط المكافئ 1.449في لبنان بلغت الطاقة الفرد من حصة استهالك في جانب اخر، افاد البنك الدولي أن 

kilograms of oil equivalent بمعدل اعلىساعة من الكهرباء للفرد الواحد، وهو /اتواط كيلو 3.499، وان لبنان يستهلك 
ساعة للفرد /اتواط كيلو 1.696بكثير من مستويات االستهالك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي بلغ معدلها 

  . ساعة للفرد/ اتواط كيلو 3.045الواحد، وحتى على نحو يتجاوز معدل االستهالك العالمي الذي بلغ 
  
   50يتراجع الى الصفر والسياحة باكثر من  2015النمّو االقتصادي في لبنان في% 

ان االزمة السياسية المستفحلة في البالد منذ اكثر من سنة ونصف السنة، اصابت محركات االقتصاد  الىلفتت صحيفة الديار 
ونقال عن احصاءات المؤسسات . الرئيسية بتصدع كبير، االمر الذي ادى الى تراجع كبير في اداء القطاعات الداعمة للنمو

، ربما يسجل صفرًا بالمئة، وفي احسن االحوال واحدًا بالمئة، 2015الدولية، اشارت الصحيفة الى ان النمو في لبنان في العام 
 .في المئة 2وفي المئة  1.5علمًا ان توقعات سابقة لتلك المؤسسات قدرت النمو االقتصادي للبنان بما يتراوح بين 
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، )سياحة، عقار، استثمارات وصادرات(في الموضوع نفسه، رصدت الصحيفة اداء ونتائج ما حققته قطاعات االقتصاد الحقيقي 
، ازمات سياسية، 2015فاشارت الى مواجهة القطاع السياحي منذ بداية العام  ،2015في االشهر الثمانية الماضية من العام 
من نشاطه مقارنة بالفترة المماثلة من العام  %25القطاع الذي خسر  ذلك في حركة امنية، واقليمية، انعكست تراجعا كبيرا

مليارات دوالر في نهاية العام  8ات، فإن الناتج االجمالي للقطاع السياحي تراجع من ما قيمته نحو /وبحسب المعنيين. 2014
المزيد من  2015بنانية في مطلع العام واجهت الصادرات الل ، بينما2015مليارات دوالر فقط في  3.6الى نحو  2010

حركة  تراجعتوبحسب المصادر العاملة في القطاع الصناعي، . التحديات كان من ابرزها اقفال المعابر البرية في سوريا
 %.14تراجعًا اضافيًا ال يقل عن  2015ومن المتوقع لها ان تسجل في العام  ،%18نحو  2014الصادرات اللبنانية في العام 

السنوات  منذشهد حركة غير مسبوقة ف، يهات والعرب سلبا عل/ات اللبنانيين/ا القطاع العقاري، فقد انعكس غياب المستثمرينام
، اذ بينت احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤًا في االداء العقاري في لبنان حتى شهر تموز 2010 -2007
 .المنصرم

  
  "التصنيف االئتماني للبنان من مستقر الى سلبيعدلت " ستاندرد اند بورز 

، بخفض الوكاالت الدولية للتصنيف الحالية اشارت صحيفة النهار، الى ان االوساط االقتصادية والمصرفية، منشغلة في الفترة
لمتحدة، التي عّدلت وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الواليات ا" ستاندرد اند بورز"االئتماني للبنان، والتي كان آخرها وكالة 

، فيما أبقت تصنيف لبنان االئتماني بالعمالت "سلبية"إلى " مستقرة"النظرة المستقبلية للتصنيف االئتماني السيادي للبنان من 
ذلك التعديل في النظرة " ستاندرد أند بورز"وفيما عزت  ."B-/B" درجة المحلية واالجنبية على المديين المتوسط والطويل، على

على النمو االقتصادي في لبنان، اعتبرت أنه من شأن  واثرهما وفي المنطقة السياسي الداخلي انعدام االستقرارينقبلية، إلى المست
  . أن يحّد من قدرة المسؤولين على تنفيذ اإلصالحات االقتصادية المتوسطة والطويلة األجلذلك استمرار 

أن الخفض ليس خفضًا للتصنيف "وعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ، اوضح كبير االقتصاديين في مجمالتصنيف وحول قرار
، إّال أنه في الوقت عينه، يعني ارتفاع احتماالت خفض "السيادي للبنان، بل هو تغيير في النظرة المستقبلية لهذا التصنيف

خفض العجز في الموازنة العامة، ، في حال لم تتحّسن أوضاع المالية العامة حيال خالل الفترة المقبلةالتصنيف السيادي للبنان 
واعتبر غبريل ان . في تطبيق اإلصالحات التي من شأنها خفض حاجات الدولة لالستدانة اً جدي والبدء، اً أّولي اً تحقيق فائضويتم 

ان إعطاء بمثابة تحذير للسلطات المعنية، وان على المسؤولين عن الشؤون المالية واالقتصادية في لبن"نظرة الوكالة حيال لبنان 
اذا خفضت الوكاالت : "بالقولوختم  ،"إشارات إيجابية للسوق المحلية كما للمستثمرين غير المقيمين، بجدّية تنفيذ اإلصالحات

  ".ة والقطاع الخاص، قبل أن يكون مكلفًا على الدولة/تصنيف لبنان، سيكون هذا الخفض مكلفًا على المواطن
  
   ات العمل/ة واصحاب/اإلنتاجية ولتعزيز الثقة بين الموظفمحلية في لبنان لزيادة اطالق شبكة  

محلي في لبنان لشبكات غلوبال كومباكت التابعة لألمم  اطاركلية سليمان العليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية،  اطلقت
مبادئ  10مبنية على  ات،/ومجموعة الموظفين ة/ة العمل أو المدير/هدف الى تأسيس عالقة متوازنة بين ربيالمتحدة، 

ت دافوحول المبادرة، ا. ات وحماية البيئة ومكافحة الفساد/ألخالقيات قطاع األعمال تتناول احترام حقوق اإلنسان وحقوق العمال
ان  أستاذة اإلدارة في الكلية، البروفسورة ديما جمالي، التي تم انتخابها في مقر الشبكة في األمم المتحدة ممثلة للشبكة في لبنان،

 مشيرة الى، "ة/العالقة التقليدية مع الموظف" دوامة"الغاية من تلك المبادرة تكمن في إخراج اصحاب وصاحبات األعمال من "
لكنه يجب أن يتماشى مع أخالقيات المهنة انطالقا من االحترام المتبادل  ،أمر مشروع ،إن توق المؤسسات إلى تسجيل أرباح"
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مؤسسة لبنانية تم قبولها في  37ولفتت جمالي الى ان ثمة ". ة، إلى مكافحة الفاسد واحترام البيئة/ة العمل والموظف/بين رب
  .المقر الرئيسي في نيويورك، لتنتسب إلى شبكة لبنان ألنها عكست التزامها تطبيق تلك المبادئ

  

  والطوارىء النزوح مشكلة
  

   ومواقف رسمية مكررة ازمة النزوح السوري الى تفاقم  
ات الى لبنان، اذ حذر رئيس تكتل التغيير واالصالح، /ات الوافدين/ات السوريين/يستمر التجاذب السياسي في موضوع النازحين

كل شخص يعمل : "، واعلن قائال"ات فى لبنان/مؤشرات كثيرة تدل على نوايا دولية لتوطين الالجئين"ثمة  ان ميشال عون، من
اننا "، مضيفًا "يجب ان يعود فورًا إلى بلده وكل نازح أو الجىء يذهب إلى بلده ويعود يجب منعه فهذا لجوء خاطىءوهو الجىء 

 ،الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،نشتم رائحة مؤامرة وننبه الجميع وعلى رأسهم رأس الكنيسة المارونية البطريرك الماروني
  ". أننا بخطر

ؤون االجتماعية، رشيد درباس، خالل لقائه وزير خارجية هولندا، برت كونديرز، مطلبه بضرورة كرر وزير الشمن جهته، 
تشجيع بات تشارك فيه كل الدول، وبإيجاد مناطق آمنة داخل سوريا، و /ات السوريين/التوصل الى حل سياسي للنازحين

ألف الجئ،  120استقبال أوروبا نحو "ا اعتبر أن كم ،وذلك في موقف يناغم مع الموقف التركي اليها ات على العودة/النازحين
وزير  قال، بدوره". ألفاً  80وهو عدد بسيط مقابل ما تستقبله دول الجوار، فقرية صغيرة في لبنان مثل عرسال وحدها تستقبل نحو 

واعربنا في الشرق االوسط  ناقشنا الوضع: "الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، بعد لقائه وزير الخارجية النروجي، بورخي براندي
ان تلك "، الفتًا الى "ازاء التوسع الخطير لالرهاب وموجات النزوح الكثيفة التي تأتي نتيجة تفاقم همجية العنف عن قلقنا

التحديات تعيد رسم صورة المنطقة وتتمدد الى الغرب في الوقت نفسه وباتت مسائل عابرة لحدود الدول واصبحت تستدعي ردًا 
حال سياسيًا شامال "خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الهولندي، بيرت كونديرز، أن كذلك اكد باسيل ". شامالً دوليًا 

ات الى مناطق آمنة /الحل الوحيد المستدام ألزمة النزوح هو في عودة النازحين"، مضيفًا أن "بإمكانه وضع حد لألزمة السورية
  ". ن األم/في بالدهم
جمعية ومنظمة انسانية دولية عاملة  25ات عن /زير العمل، سجعان قزي، خالل ترأسه اجتماعا حضره ممثلوناكد و من جهته، 

ات في /ات الفلسطينيين/ات والالجئين/ات السوريين/في لبنان، خصص للبحث في دور تلك الجمعيات في ما خص النازحين
النساني واالجتماعي في تلك المرحلة الدقيقة التي يحاول البعض على ضرورة ان تقوم تلك الجمعيات والمنظمات بدورها ا"لبنان، 

  ". ان يورط منظمات وجمعيات اجنبية في االحداث التي تجري في لبنان
  
   القارة االوروبية العجوز"تخوف غربي من ان يصبح لبنان منطلقًا للنزوح الى"  

مما يسمعه و لفتت صحيفة الديار في تحقيق نشرته، الى ان المعلومات المستقاة من التقارير الدبلوماسية واالستخباراتية، 
ات التي سببتها الحرب السورية الممتدة، /ات السوريين/ان كارثة الالجئين"، تجمع االجانبالمسؤولون اللبنانيون من نظرائهم 

ن ناقوس الخطر /ن يدقون/ات بدأوا/ات الغربيين/ان المسؤولين: "افت الصحيفة قائلةواض". مرشحة لالستمرار والتعاظم
ات، خصوصًا ان الحدود /اللبنانية الى قاعدة انطالق لهؤالء الهاربين السواحلات من ان االشهر المقبلة ستحول /محذرين

  ".اللبنانية غير مضبوطة ما قد يسمح بتسلل المئات من االشخاص الخطرين
، الى ان بالده الماضي، اشار رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، خالل زيارته الخاطفة للبنان في منتصف الشهر بدوره

ن عن ركوب المخاطر /ات في لبنان وفي االردن، لثنيهم/ات السوريين/من مساعدة الالجئين يمكنهاتركز على الطرق التي 
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لى أن أولويات المجتمع الدولي، عشية اجتماع المجموعة الدولية في نيويورك، تتمّثل لفت كاميرون إ كذلك  .والتوجه الى اوروبا
ات عبر البحر األبيض /ات السوريين/بدرء المخاطر عن دول االتحاد األوروبي، والناجمة عن تدفق مئات آالف النازحين

    .المتوسط إلى بلدان القارة التي توصف بالهرمة أو العجوز
  
  "ات تحت رحمة /ات السورّيون/الطالبو ازمة الالجئات  لحلتطالب بالتحرك الفعلي " ةالمرأة العربي
 "الحكومة السورية االنتقالية"

، بعد جولة قامت بها على "النهار"افادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، السيدة ميرفت تالوي، في حديث عبر صحيفة 
ات في طرابلس وعكار والبقاع بهدف إعداد تقرير رصدي عن وضع الالجئات في اطار مشروع االمم /مخيمات الالجئين

يات في لبنان ليس الفقر وحده سيد الموقف، وال هّم تجديد االقامة او تأمين مقدار في خيم الالجئات السور "المتحدة للمرأة، ان 
زهيد من المال او رغبة في العودة الى سوريا، بل كارثة بقاء االوالد من دون مدارس، والحاجة الى عمل لتأمين لقمة العيش، 

ن اقرت بالعبء على الدولة المضيفة، طالبت تالوي وبعد ا". ات/بعدما شحت مساعدات المؤسسات الدولية لكثرة عدد النازحين
وفي . المجتمعات العربية بأن تهتم بالفعل وليس بالتفرج فحسب، معتبرة ان القضية سياسية ويجب التوصل الى حل سياسي

دها، وطالبت تكثيف أموال المنظمات الدولية وتجميعها كلها، وليس اعتماد أموال مفوضية الالجئين وح"الختام، دعت تالوي الى 
 ". بمشاريع تنموية بسيطة موقتة في المخيمات، ليس لتوطين الالجئات بل لمساعدتهن

ات في طرابلس، وخصوصًا الطالب /ات السوريين/اشارت صحيفة الديار، الى المأساة التي يعاني منها النازحينمن جهتها، 
، التابعة لما "الهيئة التعليمية التربوية في لبنان"عن تشكيل ن العلمي، بعد االعالن /ن بمتابعة تحصيلهم/اللواتي رغبوا/الذين

فقد كشفت الديار عن فضيحة حصلت، خالل احتفال اقامته جامعة الجنان في طرابلس،  ".الحكومة السورية االنتقالية"يسمى 
ن عن /بحجة تخلفهمات، /ات سوريين/ات، حيث احجمت الجامعة عن تسليم الشهادات لطالب/لتوزيع شهادات التخرج للطالب

فكرية، تعود وفقًا لرأي بعض الجهات  -وبحسب الصحيفة، فان للقضية وجهتان، االولى سياسية  .ن الجامعية/تسديد اقساطهم
ن االنضواء تحت جناح اصولية اسالمية تمسك /ات رفضوا/ات النازحين/ات السوريين/المتابعة، الى ان عددًا من الطالب

الحكومة السورية "الثانية فهي اشكالية مالية تتعلق بفساد مالي فاحت رائحته داخل ادارة ، و وية السوريةبالهيئة التعليمية الترب
  .التي افتتحت لها مكتبا في طرابلس" الهيئة التعليمية التربوية السورية"وصوال الى  "االنتقالية

 هية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ان اجمالياعلنت مفوضات في لبنان، فقد /ات السوريين/اما فيما يتعلق بعدد النازحين
  . ة/الجئا 113941وة خالل االسابيع الستة الماضية، ليصل إلى مليون /الف نازح 60انخفض بنحو 

  

  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
  

   ناشطون وبيئيون في لبنان يتهمون األمم المتحدة بتغطية الفساد في ملف النفايات 

وجه عدد من الناشطين السياسيين والنقابيين والمحامين والبيئيين، كتابا الى مديرة برنامج االمم المتحدة االنمائي، هيلين كالرك، 
ومكتب التفتيش في برنامج االمم المتحدة االنمائي، والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، فيليب الزاريني، 

لبوا فيه الحصول على توضيحات واجراء التحقيقات واتخاذ انامج األمم المتحدة االنمائي في لبنان، لوكا ريندا، طومدير مكتب بر 
ات معه، في تغطية الفساد /ات المتعاونين/االجراءات المناسبة، بشأن دور البرنامج االممي في لبنان وموظفيه وبعض الخبراء

ن وهم وزير البيئة األسبق، يعقوب الصراف، وزير االتصاالت والعمل األسبق، شربل ركز الموقعو . في ادارة النفايات في لبنان
التيار النقابي "علي درويش، عن جمعية الخط االخضر، المحامي نزار صاغية، المحامي باسل عبداهللا، رئيس . نحاس، د
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لمدير الوطني المسؤول عن الملف البيئي في ناجي قديح، على الدور السلبي لمساعد ا. ، حنا غريب، والخبير البيئي، د"المستقلّ 
في العام  )سوكلين زسوكومي" (افيردا"برنامج األمم المتحدة في لبنان، ادغار شهاب، في تغطية تمديد عقود المجموعة المشغلة 

اإلجراءات  ااألميركية اتخذ، الذي تسلح بصفته خبيرًا بيئيًا، وصرح خالفًا للحقيقة، أن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 2010
ض عدد اوذكر الموقعون باعتر . الملزمة بمنع كل عمليات الفرز والمعالجة للنفايات المنزلية الصلبة واعتماد تقنية التفكك الحراري

ديد لصالح اعتماد تقنية التفكك الحراري، وبالتالي لصالح التم جاء تصويت مجلس الوزراءإال ان من الوزراء على ذلك الزعم، 
واكد الموقعون ان الوزراء المعترضين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عن العقود مع . لفترة أربع سنوات "أفيردا"لمجموعة 

. ، وهو ما يحصل فعليًا منذ شهرين"إما التمديد وٕاما فلتطمركم الزبالة"تلك المجموعة، ولما أصّروا على طلبهم جوبهوا بتهديد 
  :ن مراجعة الرابط التالي/بالكامل، يمكنكملالطالع على نص الكتاب 

http://assafir.com/Article/446889  
   
  "برنامج جديد لتأمين فرص العمل للشبيبة اللبنانية" فكرتك مشروعك 

شخصيات اقتصادية  حضرته، وذلك في مؤتمر صحافي "فكرتك مشروعك"اللبنانية لتطوير االفراد، برنامج اطلقت الشبكة 
، ويهدف الى ات/المذكور يركز على الشباب رئيس الشبكة، بيار الدويهي، ان البرنامج  خالله اكد ،واجتماعية وحشد من الشبيبة

 وذكر. ات/ات ومستثمرين/ن امام ممولين/واتاحة فرصة عرض افكارهمن الى مشاريع تطبيقية، /ن في تحويل افكارهم/مساعدتهم
الدويهي ايضًا ان البرنامج يسعى إلى تطوير الطاقات االبداعية والمواهب الكاملة لدى الشبيبة في شتى المواهب العملية 

ن وعلى /استثمار تعود عليهمإيجاد فرصة  من خاللن، /ن وفي ارضهم/ات على البقاء في وطنهم/والعلمية، والى تحفيز الشباب
 -ان المشروع سينطلق من الشمال وبالتحديد في زغرتا :"واوضح الدويهي قائًال . ن باالنتاج واالستقاللية المادية/عائالتهم

، مشيرًا الى ان التمويل بات متوفرًا، ومصدره من "الزاوية، واذا نجحت الفكرة سنوسع العمل ليشمل كل المحافظات اللبنانية
 . داخل والخارج ال سيما من اوستراليا وبالد االغترابال
  
  البنك اللبناني للتجارة يتحدث عن تجربته الريادية في دعم قدرات النساء 

حاورت كل من صحيفة لوريون لو جور والمستقبل، رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة، موريس صحناوي، 
ي يلعبه المصرف في دعم قدرات النساء وتمكينها، الى جانب خطته لدعم المؤسسات الصغيرة للتوقف عند الدور الريادي الذ

صحناوي كان الشخصية الوحيدة من منطقة الشرق األوسط، التي دعيت الى المشاركة في المنتدى   والمتوسطة، ال سيما وان 
وحول اختياره للمشاركة في . ك في اذار الماضينيويور  –السنوي لمبادئ تمكين النساء، الذي أقيم في مقر األمم المتحدة 

معرفة من هي الشركات التي بذلت جهد لThe New Economy  لةالمؤتمر، اكد صحناوي، ان السبب يعود لدراسة أجرتها مج
 .االوائل المصارف العشرة الرائدةفي نجاح النساء عمليًا، وجاء اسم المصرف من 

األمم المتحدة،  مةقائ أننا دخلنا في مجال االهتمام بالنساء ليس عن طريق: "صحناوي لصحيفة المستقبل وفي هذا السياق، قال 
بدعم  2012، واوضح ان البنك اللبناني للتجارة تعهد منذ العام "بل دخلنا لوحدنا، واألمم المتحدة اكتشفت ذلك الجانب فينا

، 2015ل إيجاد حلول للتحديات اليومية التي يواجههن، وانه في عام إمكانات النساء في لبنان والمنطقة العربية من خال
سنوات،  3خالل  %69وبحسب نتائج الدراسات، نجح المصرف في الوفاء بوعده، مشيرًا الى ان قروض رائدات األعمال زادت 

ى نسبة نجاح النساء في بتعزيز دور النساء يعود ال واكد صحناوي ان سبب االهتمام ". نحن المبادرة"منذ إطالق مبادرة 
أن نصل في مصرفنا "وفي ختام حديثه مع صحيفة المستقبل، اشار صحناوي الى ان هدفه يكمن في . الجامعات في لبنان
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ات من /الى مساواة في النوع االجتماعي على مستوى اإلدارة التنفيذية، بحيث يصبح متساويًا عدد العاملين 2020بحلول عام 
  ."نساء ورجال

حديثه لصحيفة لوريون لو جور، فقد قال صحناوي ان تركيزه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعود الى ان  اما في
من  %90تلك المؤسسات تشكل ركيزة من ركائز االقتصاد الوطني ومصدرا حيويا للنمو، مشيرًا الى ان تلك المؤسسات تمثل 

  . تكمن في القدرة العالية على جذب العمالة الماهرة والمبدعةالشركات التي تعمل حاليا في لبنان، وان ميزتها 
  
  ....ويعرض معايير الفوز بجوائز االبداع  

نظم البنك اللبناني للتجارة، طاولة مستديرة جمعت ممثلي وسائل االعالم مع أعضاء لجنة التحكيم المستقلة المولجة باختيار 
وذلك بجوائز االبداع السنوية ألفضل أمرأة مبادرة وأفضل مشروع في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ات/الفائزين

 .نديم القّصار ،"فرنَسبنك"والمدير العام في  ،موريس صحناوي ،بحضور رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك اللبناني للتجارة
اختيار  سبقت، والمداوالت التي ات/لتي تم على أساسها اختيار المرشحينلعرض المعايير والضوابط ا المناسبةتم تخصيص 

وتقديم الجوائز المادية  ن/في فئتي المرأة والمشاريع، حيث يلتزم المصرف للسنة الرابعة على التوالي، بتكريمهم ات/الفائزين
قيمة في خدمة االقتصاد اللبناني ونموه، من  ، تقديرا لما تبذله المرأة العاملة أصحاب المشاريع من مساهماتن/والمعنوية لهم

  . ن/خالل المشاريع واألعمال الخاصة بهم
االبداع، : معايير أساسية، هي 4بناء على  ن/وأعمالهم ات/ويتم تقييم مشاريع المرشحين، وتحظى لجنة التحكيم باستقاللية تامة
ومن المقرر أن يتم االعالن عن . ز المسؤولية االجتماعيةدور الشركة ومساهمتها بتعزياالداء المالي للشركة، االستدامة، و 

ألف دوالر  60كانون األول المقبل، حيث سيتم منح شهر في  الذي يقعد خالل الحفل الخاص بتوزيع الجوائز ات/الفائزين
آالف دوالر للفائز بالتصويت  5كذلك سيتم منح جائزة بقيمة . 2015مناصفة ألفضل إمراة مبادرة ولصاحب أفضل مشروع لعام 

  .المفتوح عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بجوائز االبداع
  
   النساء في عالم األعمالومسابقة لفرنكوفونية االوكالة الجامعية 

بنسختها " النساء الفرنكوفونيات في عالم األعمال"لفرنكوفونية، بالتعاون مع بيريتك، تنظيم مسابقة ااعلنت الوكالة الجامعية 
الرابعة، والتي تهدف الى تسليط الضوء على نماذج من النساء اللبنانيات الفرنكوفونيات، اللواتي اثبتن قدراتهن في مجال 

وسط، إيرفيه سابوران، الشرق األ -مدير المكتب اإلقليمي لمكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية   افادوحول المسابقة، . االعمال
النساء، عالم األعمال : ، وانها ترتكز على ثالثة عناوين تؤمن بها الوكالةيوروألف  20ُرصد لها جائزة مالية قيمتها  هنا

يركز   للمسابقة ان  الذي سيتقدممن جهتها، اوضحت مديرة المشروع في الوكالة، ناتالي بيطار، ان على المشروع . والفرنكوفونية
. على فكرة أو تصور أو شركة ناشئة لم يمض اكثر من ثالثة أعوام على إنشائها، وأن يلحظ عملية تأسيس الشركة أو تدعيمها

، كريستيل خليل، للمراحل والمشاريع المتبعة في دعم "بيريتيك"بدورها، عرضت رئيسة قسم اإلعالم والعالقات العامة في مؤسسة 
، التربية )في المئة 40(، العلوم اإلجتماعية )في المئة 23(ع والتي توزعت في قطاعات عدة منها الصحة والتغذية تلك المشاري

، وتوقفت عند بعض النماذج من المشاريع الناجحة ومنها مشروع لريتا زغيب، )في المئة 17(والعلوم البيئية ) في المئة 20(
في العام الماضي من تأسيس مركز في عين دارة لمؤازرة النساء خالل مراحل  التي تمكنت من خالل فوزها في تلك المسابقة

 . حملهن
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  مشروع جديد للسياحة الريفية في الباروك بتمويل اميركي  
لبناء التحالفات " بلدي"برنامج  ، الذي يندرج في اطار"الفريديس –السياحة الريفية المستدامة، في منطقة الباروك "مشروع انطلق 

الذي نفذته مؤسسة  المذكور وبموجب المشروع .تقدم، التنمية واالستثمار المحلي، الذي تموله الوكالة األميركية للتنمية الدوليةلل
ألف دوالر  171" بلدي"الفريديس ومحمية الشوف المحيط الحيوي، ّقدم برنامج  - رينه معوض، بالشراكة مع بلدية الباروك 

موقعًا تاريخيًا،  13كيلومترا من مسارات المشي لمسافات طويلة تمر بـ  19نشاء إللمجتمع المحلي للبلدية و لأميركي مساعدة 
تنظيم أول مهرجان سنوي لمنطقة لوإلعادة تأهيل وتجهيز مركز رشيد نخله الثقافي ومركز لإلستعالمات السياحية والثقافية، و 

يركية للتنمية الدولية في لبنان، كارولين بريان، إلى أهمية السياحة الريفية لفتت مديرة الوكالة األموبالمناسبة،  .الفريديس-الباروك
 الى بفضل مثل تلك المشاريع ان تؤدي كاداة لتفعيل القطاع السياحي، فيما اشار وزير السياحة، ميشال فرعون، الى انه يأمل

 .الرسمية تطوير الخطة السياحة الريفية
  

 والدولية راصد المساعدات العربية األجنبية 
  

  مساعدات اجنبية متنوعة لجهات رسمية ومحلية  
  ات/ات السوريين/مليون دوالر للبنان لمساعدته في تعليم الالجئين 150: النروج -
  ات/ات السوريين/مليون دوالر للبنان لدعم الخدمات التي يقدمها لالجئين 25: هوالندا -
في لبنان من ) اليونيسف(لصندوق التعليم التابع لمنظمة االمم المتحدة للطفولة ماليين دوالر  10: الواليات المتحدة االميركية -

  ن لاللتحاق بالمدرسة/ن في عمر يؤهلهم/اللواتي هم/اجل تسجيل االوالد الذين
  
  مساعدات اميركية لثالث هيئات اهلية ومحلية  
  ن مرافق تعاونية صيادي االسماك في ميناء جونيهدعم مشروع تحسي: الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمؤسسة رينه معوض -
  ترميم آثار الهياكل الرومانية والبيزنطية في قلعة فقرا في كفردبيان: السفارة االميركية في بيروت لوزارة الثقافة -
  في عكار دعم مشروع يحمل عنوان العدالة: برنامج المنح الصغيرة في السفارة االميركية في بيروت لشبكة عكار للتنمية -
  
  مساعدتان من الوليد بن طالل لهيئتين محليتين  
  مشروع توليد طاقة كهربائية في البلدة الواقعة في قضاء حاصبيا: بلدية الماري -
تجهيزها بجهاز مخصص الستخراج الخاليا الجذعية لمعالجة : مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية في بيروت -

  االمراض السرطانية 
  
  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان  
  مشروع انارة بالطاقة الشمسية في مدرسة جبل عامل التقنية في بلدة برج الشمالي في قضاء صور: االيطالية -
  تجهيز قاعة اجتماعات ثقافية وتدريبية في القصر البلدي لبلدة دير قانون النهر في قضاء صور: االيطالية -
  آلية بوبكات لمصلحة مياه صور : يةايطال -
  مساعدات انسانية لجمعية رعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة في عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل: االيطالية -
  مساعدات انسانية لدار الزهراء لاليتام التابع لجمعية مدرار الخيرية في السلطانية في قضاء بنت جبيل: االيطالية -
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  مساعدات انسانية القليم بنت جبيل في رابطة كاريتاس لبنان :االيطالية -
  ألف دوالر اميركي لعشر مدارس في قرى اتحاد بلديات جبل عامل 76مساعدات مدرسية بقيمة : اليونيفيل -
  مشروع تأهيل مخارج المياه للجمعية التعاونية الدارة مياه نبع الدردارة في مرجعيون: اليونيفيل -
   

  2015ايلول   شھرعلم وخبر 
  

Manchester United ليبانون،  -رابطة مشجعي مانشستر يونايتد"جمعية باسم  -1

Lebanon-Supporters Club"-  أد /1769علم وخبر رقم  
  الطابق الثامن -ملك احمد نعمه درويش فواز - دولفن سنتر - 39القسم رقم  -2679العقار رقم  -الروشة -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :أهداف الجمعية بما يليتنحصر 
 تأليف موطن مشترك لمشجعي نادي مانشستر يونايتد في لبنان .1

 تنظيم تجمعات أسبوعية لمتابعة ومشاهدة جميع مباريات النادي بانتظام .2

 المساهمة في إقامة الندوات والتجمعات والنشاطات الرياضية التي تهدف الى توعية الشباب حول أهمية ودور الرياضة .3

في تنظيم رحالت سفر الى مانشستر والخارج لمشاهدة مباريات النادي في ملعب اولد ترافورد أو في أي مكان المساهمة  .4
 في العالم، وذلك لجميع المنتسبين رسميًا للنادي

 المساهمة في خلق رابط مشترك بين النادي والمشجعين في لبنان من كل الفئات العمرية .5

مانشستر يونايتد اللبنانيين ومساعدتهم بالتقرب أكثر من ناديهم المفضل، وذلك  المساهمة في توطيد العالقة بين مشجعي .6
 عبر إنتسابهم للنادي بصورة رسمية

 المساهمة في خلق شبكة لتأييد وتنمية إسم نادي مانشستر يونايتد في لبنان .7

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

  علي حسين قاسم - خضر احمد فواز - زينب احمد فواز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زينب احمد فوازنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1771 علم وخبر رقم -"No Label -جمعية نو اليبل"جمعية باسم  -2

  الطابق الخامس -بيت شقير -بناية صادق شقير - شارع الجزائر -البياضحي  - النبطية التحتا - النبطية: مركزها
  : أهدافها

العمل على مكافحة الجهل واألمية ونشر المعرفة والثقافة فيما يتعلق بموضع التنمر بكافة أوجهه، اي العدوان اللفظي  .1
وٕاعطاء المواطن إمكانية متابعة حاجاته من نطاق المدارس والجامعات ومراكز العمل، ضوالبدني والنفسي واإللكترونية، 

التربوية واإلستمرار في التعليم والمعرفة وفهم اسباب وابعاد النقاشات العامة المتعلقة بكافة قضايا التنمر وال سيما 
مستقبله  نتائجها على حياته اليومية وعلىتؤثر ية والفنية والثقافية والجسدية والشخصية التي لاإلقتصادية واإلجتماعية والما

 ومستقبل االجيال القادمة وعلى المجتمع الذي يعيش فيه

م هذه الجمعية برامج ومحاضرات وحلقات تربوية ومطبوعات تتناول فيها المفاهيم واآلليات والوقائع المتداولة في الحقل تنظ .2
ي واإلجتماعي والمالي والثقافي العام والخاص وعلى وسائل اإلعالم والتي تشمل المفاهيم المتعلقة بالتنمر بوجهه االقتصاد

 سيرها بشكل مبسط وعلى متناول الجميعفوالفني وتعمل على ت
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مدنية واإلنسانية وذلك عبر مكافحة العنصرية والتمييز والفقر وحماية حقوق األقلية المضطهدة وال الدفاع عن الحقوق ال .3
وعيتهم وٕاعطائهم المجال لكي يتأقلموا مع إمكانية سيما حمايتها من ما قد يؤثر عليها من جراء التنمر وذلك من خالل ت

 المدافعة عن نفسهم بطرق ووسائل ونشاطات مشروعة

ه والتحلي بالجرأة للدفاع من نفسية ومعنوية وترفيهية ليتمكن من إستعادة قبول نفس) عليهالمنمر (ضحية تقديم المساعدة لل .4
 معرفة في هذا المجالعن نفسه باألساليب والطرق الثقافية، من خالل أصحاب ال

 نشر الوعي والثقافة للمنمر بكافة الوسائل للحد من سلوكه التنمري لما ينشىء هذا الفعل من سلبيات على المجتمع ككل .5

إعداد نشاطات وورش عمل إجتماعية وثقافية وترفيهية في كافة المناسبات، لنشر وعي ثقافة المشاركة اإلجتماعية ضمن  .6
 كافة فئات المجتمع

القيام بكافة األبحاث الضرورية على النطاق المحلي والدولي، لمعرفة مدى توفر التنمر في لبنان وخلق حلول على صعيد  .7
  متطور

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

 - رنده صادق شقير -نصار عبد الكريم االسعد - نور نصار األسعد - لي زينغسان ع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غيدا نصار االسعد

  نور نصار األسعدنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
علم وخبر رقم  -"North Lebanon Ridersلبنان، -جمعية دراجي الشمال"جمعية باسم  -3

  أد /1772
 Fifty’sمطعم  -3334العقار رقم  -منطقة الفرز والضم -شارع عشير الداية - طرابلس: مركزها

  : أهدافها
  :تتمتع بالشخصية المعنوية وهي تهدف الى

 العمل على نشر ثقافة القيادة اآلمنة والملتزمة بقوانين السير وقواعد السالمة في المجتمع .1

 المتعلقة بها وشروط السالمة وال سيما قيادة الدراجات الناريةالتدريب على أصول القيادة اآلمنة والقوانين  .2

 العمل على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع لجهة قوانين السير والسالمة العامة .3

 بقانون السير والمساعدة على تطبيقه التشجيع على االلتزام .4

 تنظيم الرحالت المحلية والدولية لمالكي وراكبي الدراجات النارية .5

 بع هواية ركوب الدراجات النارية ونشرها والتعريف بهاتشج .6

 التنسيق والتواصل مع قطاعات المجتمع المدني كافة في لبنان والعالم فيما يتعلق بأهداف الجمعية .7

 العمل على وضع الدراسات والمقاالت وٕاقامة ورشات عمل وبرامج تدريبية لتحقيق أهداف الجمعية .8

 ريعية وتطويرها فيما يتعلق بأهداف الجمعيةالعمل على مواكبة العملية التش .9

 إنشاء مواقع على شبكة الويب من أجل تفعيل التواصل وتحقيق أهداف الجمعية .10

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

غسان  -خالد هشام مولوي -مجد وليد المصري -ربيع بشير كباره - كراميفهمي رشيد : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  موسى سمير العشي - وسام خالد الباف -عفيف نسيم نسيم -ظافر علي كباره -عمر عبد الستار عويضه -رأفت ضناوي

  فهمي رشيد كرامي محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1778علم وخبر رقم  -"الودايا"جمعية باسم  -4
  قضاء الشوف -ملك وقف سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك - وادي بنحليه: مركزها
  : أهدافها
 بجميع األنشطة االجتماعية والثقافية القيام .1

 إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار في مختلف الميادين .2

 إقامة المهرجانات الفنية والترفيهية .3

 إقامة المعارض على أنواعها .4

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

 - ريتا حسيب شربل -عبير الياس الياس -سعدى نمر رحال -يتسعاد هاني الحصرو : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نديم انطوان البدوي

    عبير الياس الياس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1783علم وخبر رقم  -"الجمعية اللبنانية للمسلم األحمدي"جمعية باسم  -5

  قضاء المنية الضنية -ملك عمر علي عالم - 8القسم رقم -128العقار رقم  -الشارع العام - مراح السراج: مركزها
  : أهدافها
 قيم المحبة والتسامح والسالم ومحبة الوطننشر الفكر اإلسالمي القرآني األحمدي الداعي الى إحياء  .1

قامة معارض، ندوات تثقيفية، حمالت للمحافظة إرفع مستوى الوعي اإلجتماعي والوطني والدعوة الى قبول اآلخر عبر  .2
 ...)طىء وأماكن عامة، توعية صحيةازرع اشجار، تنظيف شو (على البيئة 

 احترام قوانين وأنظمة الدولةالعمل على رفع مستوى المواطنة ودعوة الناس الى  .3

إقامة نشاطات ترفيهية وتثقيفية للشباب اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية وكذلك مع األجانب المقيمين على األراضي  .4
 اللبنانية من أجل اإلندماج والتعرف على اآلخر

  إصدار ونشر مجلة ثقافية وكتب ومناشير تتعلق بأهداف الجمعية .5
 البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق 

ياسمين  -ريما علي حميد -قاسم عبود الشعار -محمد دعاس مخول -عمر علي عالم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رحمه محمد سيف -جميل محمد محو - حمزه علي حميد - محمد محو
  حمزه علي حميد السيد: معية تجاه الحكومةممثل الج

  

  أد /1785علم وخبر رقم  -"دار التنمية"جمعية باسم  -6
   مبنى برج الياسمين - خلف بنك عودة -راس النبع -بيروت :مركزها
  :أهدافها
 د المواطنين في مجاالت التنمية البشرية واإلجتماعية واإلقتصاديةو توحيد جه .1

 على جميع أشكالها ومواكبة تطور المجتمعات ونموهانشر الوعي ألهمية التنمية  .2

 عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وٕاقامة المؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية .3

 إظهار أهمية التنمية في المجاالت اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية وغيرها .4
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 إرساء أسس بوابة عربية للتنمية بكل اشكالها .5

 رات األعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمعالعمل على تطوير مها .6

 تقديم المساعدات اإلجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية على إختالف أنواعها .7

 معالجة المشاكل واألزمات اإلنسانية الناتجة عن الحروب والكوراث .8

 المشاركة في كل ما من شأنه أن يؤدي الى التنمية وتطور المجتمعات .9

 فعالة العمل على انشاء مؤسسات خيرية وٕاعداد برامج تنموية .10

  إعداد وٕاطالق مهرجانات دولية فنية وترفيهية موجهة للناشئة .11
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ممتاز راشد  -طارق محمود فتح اهللا -جهاد خليل الضائي - حنبلي فائق عصام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
جالل  -خليل محمد سعاده - لبنى عاصم المصري - مهى خليل رافع -محمد خير جهاد الضائي -راغده احمد مملوك -الكوسا

  محمد بديع الناطور
  فائق عصام حنبليمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1803 علم وخبر رقم -"شربلمار رابطة قدامى طالب مدرسة "جمعية باسم  -7

  قضاء الشوف - التابع للرهبانية اللبنانية المارونية -الجية - دير مار شربل - الجية: مركزها
  : أهدافها

والمساعدة وٕانماء روح التعاون تقوم الجمعية بكل الجهود بغية جمع الطالب القدامى وتوطيد أواصر المعرفة والصداقة بينهم  .1
خوة فيما بينهم ودعم رسالة الرهبانية المارونية اللبنانية معنويًا وماديًا فضًال عن تعزيز القيم األخالقية المتاصلة ونشر واأل

بذورها في المجتمع، كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة للرهبانية المارونية اللبنانية في 
أهدافها، يعود للجمعية ولبلوغ . ي ترعاها الرهبانية اللبنانية المارونية بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافةلبنان والت
إقامة الحفالت والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما : ، وعلى سبيل المثالع األعمال في إطار أهدافهاجميأن تقوم ب

دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وٕاصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق  تنظيم ندوات وحلقات
كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع ... المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية

  ...ة والجامعات والمدارس ووسائل اإلعالمالجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكي
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  عبد الرؤوف حجازي. د -توفيق مارون حنون - عبدو يوسف يونس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبدو يوسف يونس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
General Michel Aoun Foundation ,مؤسسة العماد ميشال عون، "جمعية باسم  -8

Fondation Général Michel Aoun"-  أد /1818علم وخبر رقم  
  قضاء المتن -الطابق الثاني - Qubic Center - 36القسم رقم  -2445العقار رقم  - شارع داوود عمون -سن الفيل  :مركزها
  : أهدافها

 القيام بنشر فكر العماد ميشال عون في لبنان والعالم .1

  تثقيف الشباب اللبناني لتعزيز الديمقراطية لديهم .2
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  شانتال ميشال عون -كلودين ميشال عون - ونميراي ميشال ع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميراي ميشال عون ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1834علم وخبر رقم  -"جمعية اإلنماء الزراعي في كفرذبيان"جمعية باسم  -9

  كسروانقضاء  - الطابق األرضي - 436العقار رقم  - ملك الياس وهيب سالمه -الشارع العام -كفرذبيان: مركزها
  : أهدافها

 إجتماعية -أهداف الجمعية محض إنمائية

 غار المنتجين الزراعيين في كفرذبيانغايتها تحسين األوضاع المعيشية لص .1

 موضوعها بناء القدرات والتمكين من تخفيض تكاليف اإلنتاج، وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية .2

 المساعدة على تسويق وتصريف اإلنتاج بأفضل الشروط .3

زراعية ذات صلة لتحقيق أهدافها، غاياتها  - اشرة مشاريع تنمويةن تنشىء أو تدير مباشرة أو غير مبللجمعية أويمكن  .4
  وموضوعها

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

شربل عقل  - اوسكار جميل العقيقي -سليم بطرس زغيب -نسيس بطيشاليزابيت فر : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جميل هابيل العقيقي - الياس وهيب سالمه - بربر هابيل العقيقي -بطيش

  اليزابيت فرنسيس بطيش ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1837علم وخبر رقم  -"Collection Cars Paradeكولكشن كارز باراد، "جمعية باسم  -10
  الطابق الثاني - Sun- Byblos Sun Buildingبناية بيبلوس  - جبيل: مركزها
  : أهدافها

 الكولكشن وجمعهم ضمن عمل منظم تحت إطار جمعية/ التراثية/التواصل مع كافة األفراد مالكي السيارات القديمة العهد .1

 اإلجتماعية والتوعوية والمشاركة في المهرجانات والحفالت لتفعيل دور نادي السيارات القيام بالعديد من النشاطات .2
 الكالسيكية

الكولكشن ضمن مختلف المناطق اللبنانية / التراثية/تنظيم برنامج عمل سنوي يتضمن مواكب للسيارات القديمة العهد  .3
 إنطالقًا من مبدأ تعزيز التراث اللبناني وكل ما هو قديم العهد

توعوي يهدف الى تنظيم وجمع  -إجتماعي -ثقافي -هو هدف ترفيهي Collection Cars Parade( إن هدف الجمعية .4
 الكولكشن وهواة هذا النوع من النشاطات ضمن إطار جمعية/ التراثية/كافة مالكي السيارات القديمة العهد

ات وحفالت لتعزيز دور التراث واإلضاءة على للمشاركة في مؤتمر اللبنانية  تنظيم مواكب ورحالت ضمن مختلف المناطق .5
  هذا النوع من السيارات القديمة العهد

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

طوني  -نايله فايز لحود -يونانانطوان اسد  -دوري جهاد صقر - يوسف اسد يونان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميشال عيسى

   دوري جهاد صقرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1838علم وخبر رقم  -"جمعية المنهج الخيرية"جمعية باسم  -11
  ملك صباح بدر علم الدين - 173القسم رقم  -1005العقار رقم  -شارع القناعة - التبانة - طرابلس: مركزها
  : أهدافها

 إنشاء مستوصف خيري ومركز صحي .1

 مساعدة الفقراء والمحتاجين .2

 توعية وٕارشاد اجتماعي .3

  خدمات إجتماعية وثقافية وطبية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ريان عبد . د - هبة خضر يوسف - نعمات ابراهيم االحمد - االحمدمحمود ابراهيم : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد محمد صبحي صبلوح -السالم غمراوي

  محمود ابراهيم االحمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1869 علم وخبر رقم -"جمعية دعم"جمعية باسم  -12
قضاء  - الطابق الثاني -ملك انطوان بطرس سركيس -9القسم رقم  - 2547العقار رقم  -شارع البالطة -المنصورية: مركزها
  المتن

  : أهدافها
  :تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية

دعم القيم المرتبطة بالواجبات الوطنية والحقوق اإلجتماعية والتنموية، وتعزيز الوعي بشأنها تحت سقف الدستور والمعايير  .1
 عتمدة دولياً الم

 دعم الموارد البشرية وأطر عملها التنموية والنقابية المستقلة على إختالف تسمياتها وتعدد شروط ومواقع عملها .2

 دعم التنسيق بين هيئات المجتمع المدني وأطر العمل التنموي .3

 دعم العمل على تعزيز اإلطارين التشريعي والتنظيمي للعمل التنموي .4

 ي والنقابي وتدريبها وتمكينهادعم كوادر العمل التنمو  .5

 دعم الروابط واللجان الثقافية والتربوية واإلجتماعية وكل اشكال التنسيق في ما بينها .6

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافه عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها طرح مشاريع قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف 
وٕاقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ودورات التدريب على العمل التنموي والنقابي وٕاصدار نشرات ودراسات وتوثيقها وتأمين التواصل 

من إلهتمامات المشابهة واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية واإلنترنت وغيرها بين الجمعيات ذات ا
والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واالتصال  والتواصل 

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

 - انطوان بطرس سركيس -فريده لطوف حنا - حسن زين الموسوي - امين محمد سويد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دنيا علي شلق

  امين محمد سويد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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Aimee and Chales Kettaneh جمعية إيميه وشارل كتانه، "جمعية باسم  -31

Association"-  أد /1884علم وخبر رقم  
  ملك نبيل كتانه -.ل.م.ش - )كتانه اخوان(كتانه. أ.شركة مؤسسة ف - 159العقار رقم  -المدور -بيروت: مركزها
  : أهدافها

بحاث والمتاحف اللبنانية والتي إنسانية والجامعات ومعاهد األتقديم الدعم المالي للمؤسسات الخيرية والمتاحف ذات أهداف  .1
 يتم إختيارها سنويًا بناء على توصيات الهيئة اإلدارية

تسديد رسوم تربية وتدريب ودراسة ومعاونة ودعم وترويج إقتصاديًا أعضاء عائالت تختارها الجمعية من العائالت اللبنانية  .2
ات الهيئة اإلدارية وخاصة بتوزيع أموال وموارد أو منح إمتيازات إقتصادية أخرى ومتابعة أهداف مشابهة بناء على توصي

  ألشخاص طبيعيين أو معنويين والمؤسسات كافة
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  تانيا جورج دمياني -نبيل الفرد اندره شارل كتانه -ه ميشال شارلوت شارل كتانهنايل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نبيل الفرد اندره شارل كتانه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1885علم وخبر رقم  -"الخدمات اإلسالمية العربية"جمعية باسم  -41

 - ملك رياض عبد الغني الجمال -Bالبلوك  - بناية الجوهري -4القسم رقم -2276العقار رقم  - القبة -دوحة عرمون: مركزها
  قضاء عاليه -الطابق الثالث

  :أهدافها
 تقديم مساعدات إجتماعية ثقافية تربوية للمحتاجين والمضطهدين .1

 من النساء والرجال المساهمة في إيجاد مأوى للمضطهدين .2

 التسهيالت الالزمة لتقديم الخدمات الصحية والعالجية للعوائل التي ال سند لها على قدر اإلمكاناتتوفير  .3

 تقديم المساعدات العينية والنقدية والتعليمية للفقراء والمحتاجين .4

   إحياء ثقافة اإلحسان واإلنفاق ونشر السنن اإلسالمية الحسنة وتعزيز مبدأ التكافل اإلجتماعي .5
 لبنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا

عبد الكريم عبد  - حسام الدين عبد الغني الجمال - عبد الناصر عبد الغني الجمال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خالد رشيد الالدقي -عبد الغني الجمالرياض  - محمد عبد الغني الجمال - فؤاد يوسف عفره - الغني الجمال

  رياض عبد الغني الجمال السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1886 علم وخبر رقم -"إلتزام للوقاية والتأهيل من اإلدمان"جمعية باسم  -51

ملك نقوال الياس  -مقابل سوبر ماركت عون  -Aبلوك  -30القسم  - 88العقار رقم  -شارع نيو سالف - الدكوانة: مركزها
  قضاء المتن -ناصيف وأرزة الياس الجاجي

  : أهدافها
 »إلتزام للوقاية والتأهيل من اإلدمان«وفقًا لرسالتها التي تهدف الى التعامل مع إشكالية اإلدمان من كل جوانبها، تسعى جمعية 

  :جاهدة لتحقيق األهداف التالية
 للوقاية من جميع انواع اإلدمان في لبنان والدول العربيةزيادة الوعي والتدريب  .1
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 إستقبال وٕاعادة تأهيل المدمنين على المخدرات ودعم عائالتهم في جميع المراحل وعلى جميع األصعدة .2

  بحاث والدراسات العلميةالتعاون والتشبيك مع جميع الجمعيات والمؤسسات ودعم األ .3
 قًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وف

سمعان جرجس  - ماريا آنج نقوال ناصيف - ريتا شارل حبيب -بيار جان ابو جوده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شربل نقوال ناصيف - ليون

  شربل نقوال ناصيف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1892علم وخبر رقم  -""جمعية تحرير اإلنسانجمعية باسم  -61

  قضاء بعبدا -الطابق الرابع - 43مكتب  - سنتر طعمة - الطريق العام - الشياح:  مركزها
  : أهدافها

 :النشاط العلمي .1

األمية واعداد ت لمحو المساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد والتعاون مع المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعا -
  ًا ومهنيًا والنهوض بأفراد المجتمع الى واقع عملي ومعرفي متقدميماألفراد عل

 :النشاط الثقافي .2

تبات الجامعية لكافة ميادين الحياة ال سيما المجاالت العلمية والصناعية والتجارية والسياحية كالمساهمة في إنشاء الم -
 والثقافية واإلجتماعية

 :النشاط الصناعي .3

المساهمة في إنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وذلك لتأمين فرص العمل للحد من حالة البطالة  -
 والهجرة

 :النشاط الصحي .4

لتقديم الخدمات الصحية وبخاصة للفقراء والمحتاجين ) مستشفيات -مستوصفات(المساهمة في إنشاء المراكز الصحية -
 وذوي اإلحتياجات الخاصة

 :النشاطات األخرى .5

  المساهمة في تقديم الرعاية والمعونات الصحية واإلجتماعية والدعم الالزم للمحتاجين المعوزين من ابناء الوطن عامة -
 تنمية ودعم طاقات الفرد اللبناني بكافة ميادين الحياة -

  المساهمة في العمل على تنمية الزراعة الحرجية منعًا للتصحر المستمر -
 لبنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا

عزات متعب  -أنور رشيد االشقر -وجدي رئيف السوقي. د -عارف حسين مكارم. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ربيع مرسل نصر - علي سليم بو ذياب - زهرالدين

  ربيع مرسل نصر  محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1908علم وخبر رقم  -"الهيئة الدولية للصحة الوقائية"جمعية باسم  -71

  قضاء المتن - ملك فوزي ايليا الحاج -11القسم رقم  -2835العقار رقم  - الشارع العام -المنصورية: مركزها
  : أهدافها
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 :على صعيد التوعية .1

نشر التوعية لدى عموم المواطنين عن الصحة الوقائية من خالل المطبوعات ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل  -
  )seminarsالموسيقى والفيديو والحلقات الدراسية  -أقراص مدمجة(اإلجتماعي

 تطوير األنشطة الصحية إلشراك السكان في التوعية الصحية الوقائية -

 التوعية والنشاطات الصحية واإلضاءة على طرق تعزيز الصحة والوقاية من األمراض المشاركة في المؤتمرات وبرامج -

  تأمين الدعم المادي والمعنوي إلقامة حمالت التوعية والنشاطات المختلفة للجمعية بما يخدم أهدافها -
 :على صعيد التدريب .2

  ناتجة عن مكان العملتدريب العمال على التدابير الوقائية الالزمة لتفادي اإلصابات واألمراض ال -
 تدريب عموم المواطنين على التدابير الوقائية في مجاالت الصحة البيئية -

 تدريب األمهات على كيفية الحرص على صحة أطفالهم -

في الرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية والمعاهد الصحية  صينساتذة الجامعات والمتخصتدريب اآلباء والمعلمين وا -
 الدينية في التعامل وتعليم المواضيع الصحية الوقائية الفعالة/يةوالمؤسسات الثقاف

 :على صعيد توفير المعلومات واإلحصاءات .3

  المساهمة في إنشاء سجل لإلحصاءات عن الموضوع على المستوى الوطني -
 إنشاء موقع إلكتروني للجمعية لتبادل المعلومات والخبرات حول أهدافها -

المشاكل الصحية الرئيسية التي يوجهها الشعب اللبناني : البحوث الوبائية المتعلقة بما يليتوفير الدعم المالي لتطوير  -
 بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام

بيعية مثل الهواء والماء والتربة للتأكد من أن ما يتعرض له الشعب اللبناني هو طتطوير الفحص الروتيني للموارد البيئية ال -
 في بيئة آمنة

 المؤتمرات واإلجتماعات الوطنية والدولية لتبادل المعارف والخبراتتنظيم  -

 ية والعالمية التي تعنى بنفس الموضوع لتبادل الخبراتصل بين الجمعيات المحلية واإلقليمالسعي الى تأمين التوا -

 لتبادل الخبراتالسعي الى تأمين التواصل بين الجمعيات المحلية واإلقليمية والعالمية التي تعنى بنفس الموضوع  -

 

 :على صعيد تخصيص الموارد المالية والدعم .4

مساعدتهم على نشر التعليم الصحي الفعال سواء (المدارس أو الجامعات العامة: توفير الدعم المالي للمؤسسات التعليمية -
  عن طريق توفير المواد التعليمية الالزمة، والكتب لكل من الطالب والمعلمين

 :حي واإللتزامعلى صعيد النظام الص .5

والجامعات العامة  توفير الدعم المالي والتعليم المناسب إلنشاء نظام يتناول وجبات خفيفة صحية لمعظم المدارس اللبنانية -
  الشركات/والمكاتب

للمزارعين وخاصة في وادي البقاع لمساعدتهم على إبقاء المحاصيل والمنتجات آمنة ) عند الحاجة(تقديم المساعدات  -
 )المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب ومبيدات الفطريات(ك من دون إستخدام المواد الكيمائية غير المعتمدةلإلستهال

 صالح الجديد للصحةخالل وضع سياسات صحية وأنشطة اإل من/تحسين نظام السياسة الصحية -

من خالل العمل بالتعاون مع األمن العمل على التنفيذ الفعال للقوانين الصحية غير األنشطة الموجودة في لبنان وتعديلها  -
  الوطني واللجنة السياسية ووزارة الصحة

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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رودي بيير . د -ابراهيم عيدميشال . د -ران ايليا الحاج. د -ساندرا فوزي الحاج. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايلي كميل بربور. د - لطوف

  ساندرا فوزي الحاجكتورة دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /4191علم وخبر رقم  -"وعد عكار االجتماعية"جمعية باسم  -18
  قضاء عكار -عكاويملك سميح احمد محمود  -371العقار رقم  -الشارع العام - الحارة الشرقية -وادي الجاموس: مركزها
  : أهدافها

 العمل على نشر التوعية اإلجتماعية وٕانماء روح التعاون بين أفراد المجتمع .1

 القيام بالبحوث االجتماعية والثقافية والعلمية والمساهمة في تنفيذها بما يحقق أهداف الجمعية .2

 رية لهمالعمل على رعاية ومساعدة الفقراء وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرو  .3

 المساهمة في محاربة األمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .4

  تشجيع الشباب على العلم والمعرفة والتوجيه الصحيح .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

طه عبد الجواد  -وعد محمد هدى -بشرى عبد الوهاب حبلص - راء مصطفى الصمداس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد سميح عكاري -فادي محمود عبد القادر -المصري

  احمد سميح عكاري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1918علم وخبر رقم  -"جمعية مشكاة النور"جمعية باسم  -19
  قضاء النبطية -ملك محمد مهدي حسن قازان - 8القسم رقم  - 63العقار رقم -شارع مسجد البشير -تول: مركزها
  : أهدافها

 العمل على القيام باألعمال الثقافية والتربوية واإلجتماعية الخيرية في شتى المجاالت .1

 القيام باألعمال اإلجتماعية الهادفة الى مد يد العون الى األفراد والعائالت المحتاجة .2

 بالنشاطات التربوية والتوعية والتوجيه ألفراد المجتمع على القيم األخالقيةالعمل على القيام  .3

  تحقيق أهدافها، ال سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية القيام بجميع األعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة ألجل .4
 وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

سهام  -يوسف عاطف كركي -محمد مهدي حسن قازان -سميحه يحي صالح الماوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نوال احمد صالح -زينب صالح كركه -جاهده احمد الحكيم -ابراهيم كركي

  سهام ابراهيم كركي ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1943علم وخبر رقم  -"أطفالنا أكبادنا"باسم جمعية  -20
  الطابق األول -بناية صاغية -3القسم رقم  - 33العقار رقم  -شارع غرغوريوس حداد - طرابلس: مركزها
  : أهدافها

القيام باالعمال الخيرية واالجتماعية والصحية وكفالة األيتام ومساعدة األسر المحتاجة والمسنين والرعاية بهم وتأمين  .1
العالجات لهم وتأمين برامج التربية المختصة والتدريب المهني وٕاعادة دمج األطفال العاملين في المجتمع وتأهيل ودمج 
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 صم، بكم، مكفوفين،  الذين يعانون من التوحد والتخلف العقلي وصعوبات(ذوي اإلحتياجات الخاصة من كافة الفئات
 الب العاديين وكل متعلقاتهافي مراحل التعليم مع الط) التعلم

 إنشاء مشاريع تنموية وصحية وٕاجتماعية مع الوزارات المختصة والهيئات والمنظمات غير الحكومية .2

 .الخ...فة إحتياجاتهم من طبابة وتعليم ورعاية ودواءاإلهتمام باألطفال دون الخامسة عشرة وتأمين كا .3

وعات التوعوية وتنفيذ دورات تدريبية في هذا ة واإلرشاد والتوعية وتوزيع المطبالمساعدة في إطار موضوع الجمعي .4
  الخصوص المذكور أعاله

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

  عمر عبد الرحمن صادق - سمير محمود الحصني - محمد فاروق محمد حسن عويضه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سمير محمود الحصني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

 

  أد /1946 علم وخبر رقم -"AAAجمعية األهل لدعم التوحد"جمعية باسم  -21
  قضاء بعبدا -الطابق الثالث - 266بناية رقم  - 9القسم رقم  -3323العقار رقم  -13شارع رقم  -الحازمية :مركزها
  : أهدافها

 بالتوحد مع عائالتهم ودمجهم بالمجتمع دعم األشخاص المصابين .1

 متخصص يعنى بالشخاص المصابين بالتوحد وتأمين الرعاية المستقبلية لهم إنشاء مركز .2

عية عن التوحد في المدارس والجامعات وعلى كل شبكات التواصل اإلجتماعي واإلعالم تنظيم حمالت من أجل نشر التو  .3
 المرئي والمسموع وتنظيم ندوات ومحاضرات ودورات تأهيل

 فتح دور حضانة أو مراكز أو مدارس أو استثمار مدارس موجودة أو معاهد تقنية لكي تهتم بشؤون المصابين بالتوحد .4

 جتماعية ووزارة الصحة العامة أو اي وزارة معنيةالتعاقد مع وزارة الشؤون اإل .5

على المساعدات والتقديمات من الوزارات والمنظمات الدولية بغية تحقيق المشاريع والنشاطات والبرامج التربوية  اإلستحصال .6
  والتأهيلية واإلستحصال على المنح، لدعم المصابين بالتوحد واسرهم، من أجل تأمين حياة أفضل لهم

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

  كولت غسان الحايك -ماريا ريتا يوسف بستاني - غادة غسان الخوري شكراهللا الحايك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كولت غسان الحايكمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
Rual association in social  - Raiseالمنتدى القروي للتنمية اإلجتماعية، "جمعية باسم  -22

elevation"-  أد /1947علم وخبر رقم  
بناية  -ملك هيلدا جوزف الحاج ووليد جوزف الحاج -10القسم رقم  -1929العقار رقم  -شارع الدفاع المدني -الدكوانة: مركزها
  قضاء المتن -الثالثالطابق  - الحاج
  : أهدافها

سيس هيكلية شاملة للتنمية المستدامة في المناطق الهامشية، تعتمد على تعزيز دورة إقتصادية متكاملة إلعادة أتسعى الجمعية لت
  :، أهداف هذه الجمعية)الزراعة، السياحة والصناعة(التوازن في المجتمعات القروية وذلك بخطط لتأهيل القطاعات كافة

 تقديم الخدمات اإلنسانية، الخيرية، واإلغاثة الصحية .1

 المساهمة في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية .2
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 حماية البيئة وتعزيز الثروة الحرجية، وترويج السياحة البيئية .3

 تفعيل دور المرأة في المجتمع .4

 ية على اسس صحيحةإحياء الثقافة والمجتمع المدني، النهوض بالتجمعات المحل .5

 التوعية والتثقيف الصحي .6

  رفع نسبة الوعي عند الشباب حول مخاطر اإلدمان .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سالي خليل  -غادة فوزي شواح -الخوندجوزفين كمال  -باياتريس ابراهيم سمعان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  انطوان ابراهيم سمعان - ماري ايلي عبود -ريتا الياس سالم - عيسى

  ة غاده فوزي شواحالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1948علم وخبر رقم  -"Projet Terreمشروع األرض، "جمعية باسم  -23
  قضاء المتن -الطابق األول -ملك سليمان عبده الخوري - Bloc A -7القسم رقم  -2925العقار رقم  -عين سعادة: مركزها
  : أهدافها

 مساعدة المزارعين على تأمين زراعة بديلة عن المزروعات الممنوعة .1

البديلة، وٕاعطائهم دورات تثقيف المزارعين وٕاعطائهم جميع المعلومات الالزمة والضرورية لتحسين وتطوير الزراعات  .2
 تدريبية وتثقيفية وتعليمهم على تربية الحيوانات لتحسين وضعهم اإلجتماعي

مساعدة المزارعين على تحسين نوعية اإلنتاج وزيادة كمياته وتأمين اسواق التصريف للزراعات وٕاجراء كل ما يلزم لتصريف  .3
  هذا اإلنتاج

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

أولينا عبده  -درويش الياس درويش -سليمان عبدو الخوري -اردشارلي ميشال ي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الخوري

  سليمان عبدو الخوري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1949علم وخبر رقم  -"Joy Of Heaven -Du Ciel Joie –فرح السما "جمعية باسم  -24
   قضاء بعبدا -ملك ميالد الرامي - 449العقار رقم  -فالوغا :مركزها
  : أهدافها

 تنظيم معارض ثقافية فلكلورية وٕاقامة مؤتمرات وندوات علمية للتوعية .1

 والنازحين تقديم مساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين .2

 عمل ومكافحة البطالةالعمل على توفير فرص  .3

 القيام بالنشاطات اإلنتاجية والزراعية .4

 تقديم المساعدة اإلنسانية .5

 إقامة نشاطات ترفيهية للمسنين واألطفال .6

  إنشاء مشاغل للخياطة .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  تيريز فيليب الخوري -رندا مخايل حداد - جنات بطرس جعجع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة جنات بطرس جعجعالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1964علم وخبر رقم  -"جمعية أفكار للتنمية واإلبداع"جمعية باسم  -25
  قضاء الكورة - السيد سليمان خالد األيوبيملك  -373العقار رقم  -الطريق العام - النخلة: مركزها
  : أهدافها

 تنمية قدرات األفراد والمؤسسات والجمعيات في كافة المجاالت اإلجتماعية، التنموية، الخدماتية، التربوية والثقافية، .1

ات اإلجتماعية في البشرية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسس كز اإلجتماعية، التربوية، التنميةإنشاء المرا .2
 كافة المستويات

يتام واألرامل والمسنين وذوي التنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الحكومية والغير حكومية في جانب اإلهتمام بالعجزة واال .3
 الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج إجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية

 لهم

التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع األهلي في وسائل تطوير القدرات وٕانشاء مراكز متخصصة  .4
لتأهيل المرأة وتدريبها واإلعتماد على نفسها في كافة المجاالت واإلهتمام بالشباب والمراهقين من خالل القيام بحمالت 

خاطر اآلفات اإلجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من م
 الفئات

  القيام بمحتلف النشاطات .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

االميرة بدريه  -صالح الدين لقمان االيوبي -علي درويش ايمان - محمد سمير حسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لقمان خالد االيوبي -رضوان االيوبي

  لقمان خالد االيوبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1967 علم وخبر رقم -"من أجل بلدي األخضر"جمعية باسم  -26
  مركز جمعية روضة الشهيد معروف سعد -عين الحلوة - صيدا: مركزها
  : أهدافها

 العمل على حماية الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتطويرها نحو األفضل بمختلف الوسائل المتاحة .1

 تنشيط الوعي البيئي لدى المواطنين وخصوصًا الشباب والطالب .2

 حماية الشواطىء وتأكيد حق المواطنين في التمتع بها .3

 البيئة والموارد الطبيعية الدعوة والتوعية في إطار ممارسات منزلية سليمة تجاه .4

 حيًا ومدنياً على حمايتها وتشجيع استثمارها سياابراز اآلثار وتأكيد أهميتها التراثية والسياحية والعمل  .5

  اقامة أنشطة مختلفة، بيئية واجتماعية في اطار األهداف المحددة أعاله .6
 اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية

معروف  -دينا كاظم السمره -معروف اسامه سعد المصري - توفيق عزيز عسيران: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
  عمر محمود الدندشلي -مريم شفيق الديراني - محمد خضر عصن - عزيز توفيق عسيران. د - مصطفى سعد المصري

  مريم شفيق الديرانينسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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علم وخبر رقم  -"Pool And SPA Safety Association(PASSA)باسا، "جمعية باسم  -27
  أد /1968
  ملك خليل بطرس بواري -2القسم رقم  - 993العقار رقم  - شارع اخوان الصفا -السيوفي - األشرفية -بيروت: مركزها
  : أهدافها

التوعية والتثقيف في مجال السالمة النحيطة بأحواض السياحة والجاكوزي وكل ما يتفرع عنه إن هدف الجمعية وموضوعها هو 
من نشاطات تجميلية تابعة له، كما وفي مجال معالجة وتنظيف وتعقيم المياه، وتطوير االنظمة في هذه المجاالت من خالل 

على جميع األصعدة ولجميع اآلشخاص ال سيما اصحاب  التعاون والتنسيق المحليين والدوليين، وتكون التوعية في هذا المجال
المنازل والعاملين في الفنادق والمنتجعات الصحية، المحترفين الذين يعملون في أحواض السباحة والجاكوزي، مستخدمي ومرتادي 

احواض السباحة  هذه األماكن، العاملين في المؤسسات العامة مثل الدفاع المدني والمسؤولين عن االنقاذ المتعلق بمجال
  :والجاكوزي، ولهذ الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال ال الحصر القيام باألعمال التالية

 تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين .1

فيها، تعليم وتثقيف الناس  التحضير واعداد الندوات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم اللقاءات والمحاضرات واإلشتراك .2
 الوعي والثقة لديهم في هذه المجاالتوخلق 

توعية األفراد وتثقيفهم حول كيفية ومتابعة إتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بالسالمة العامة كما واإلضاءة على حوادث  .3
 احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها

 ة والجاكوزي وتوابعهامساعدة السلطات المحلية واية سلطات أخرى بإنشاء أنظمة وقواعد تتعلق بأحواض السباح .4

وضع األنظمة والقواعد العلمية الرامية الى المحافظة على الصحة والسالمة والمحيط الجغرافي والبيئي في مجال عمل  .5
 الجمعية

 اإلضاءة على العوامل المسببة لحوادث احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها والتوعية من أجل تجنب هذه الحوادث .6

 ن الجسديين والمحترفين بمجال عمل الجمعيةتدريب وتثقيف المنقذي .7

 اإلضاءة على الفوائد الصحية الناتجة عن استخدام احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها .8

 اإلضاءة على الفوائد الصحية الناتجة عن معالجة المياه وتنظيفها وتعقيمها وأهمية هذا العمل على المستوى البيئي .9

 ة وفكرية وٕاقامة المعارض واإلشتراك فيهاإنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافي .10

 ...وضع البحوث والدراسات ومخططات المشاريع الخ .11

 المشاركة في المناقصات العامة والخاصة المحلية منها والدولية التي تدخل في ضمن نطاق عمل الجمعية .12

 تقديم المساعدات .13

 كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها .14

  .التعاطي في السياسة واالشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسيويحظر على الجمعية 
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جان بول خليل  -المتنينجيب انطوان  -ايليان ادمون اصاف - بيار خليل بواري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايكاتيريني اديميتريوس رافتو بولو -امين نبيل المتني - بواري

  جان بول خليل بواري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1969علم وخبر رقم -"مكتبة األمير شكيب أرسالن الدولية"جمعية باسم  -28
  قضاء عاليه -مبنى البلدية الشرقي -54العقار رقم  -حي العمروسية -الشويفات: مركزها
  : أهدافها

 تفعيل دور مكتبة االمير شكيب أرسالن الدولية على المستويات الوطنية، العربية والدولية .1

، والسعي الى ادراجه في العمل على جمع تراث األمير شكيب أرسالن وتوثيقه ووضعه في تصرف أهل العلم والمعرفة .2
 المناهج التربوية

 ير المكتبة وتحديثها ومكننتها حتى تجاري المكتبات الحديثةالعمل على تطو  .3

 توفير مصادر البحث والعلم والمعرفة للمواطنين .4

تفعيل الحركة الثقافية والتوعية اإلجتماعية وتطويرها من خالل نشاطات وندوات متعددة، والمساهمة في نشر البرامج  .5
 المتخصصة في هذا المجال

جمعيات وٕاتحادات ثقافية وعلمية ال تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية وٕابرام اتفاقيات مع المساهمة في تاسيس منتديات و  .6
  هيئات مماثلة في المجاالت كافة

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

 - عصام امين الجوهري. د -ناهده منير السوقي. د -األميرة زينه االمير مجيد ارسالن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منير رفيق حمزه -ندين كامل الجردي -وليد رامز عربيد. د -مسعود عبداهللا ضاهر ضاهر. د

  ندين كامل الجرديمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1980علم وخبر رقم  -"كن صديقي"جمعية باسم  -29
  قضاء عكار -ملك سهيل الحلبي -طريق عام القبيات - الشفت -حلبا: مركزها
  : أهدافها

 تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة .1

 رعاية األطفال واأليتام والمشردين واألرامل .2

 المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .3

 من خدمات إجتماعية طبية ونفسيةتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة  .4

 حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني .5

 المساهمة في اقامة الندوات .6

  رعاية النشاطات الترفيهية .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -رغده محمد المصري -روال محمد عيواظه - دينا محمد ابو خليل - جالل أحمد سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شاديه عبد الرحمن احمد الحسن -جمال عبد الرحمن الحسن -الخالد داحمد محمو 

  ة شاديه عبد الرحمن احمد الحسنالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1982 علم وخبر رقم -"جمعية مسارات"جمعية باسم  -30
ملك مدحت  -Aبلوك  -بناية المزرعة -11القسم رقم  - 929العقار رقم  -شارع عمر بن الخطاب - رأس النبع -بيروت: مركزها

  حسن جوني
  : أهدافها

 قوانين جديدة الوصول الى مجتمع خال من العنف والتمييز من خالل تعزيز الحقوق القانونية للمرأة وتغيير واستحداث .1

 بناء أمن اقتصادي وٕاجتماعي للنساء عن طريق تمكين المرأة على كافة األصعدة .2

 تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار .3

  تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في منع النزاعات والتخفيف من حدتها وفي بناء السالم .4
 واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين 

فاطمة علي  -ميرنا الياس الحايك - منال مصطفى شبو -جمال محسن فتوني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  باسل علي عباس -راغده علي غملوش -زهاد عبداهللا فارس -عباس

  سباسل علي عبامحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 2015 ايلولشھر للعلم والخبر  تعديل 
  

جمعية «: للجمعية المسماة 12/3/2007أد، تاريخ /63لبيان العلم والخبر رقم  1773 تعديل رقم -1
  »اللويس لإلنماء

الحائزة على بيان العلم والخبر » اللويس لإلنماءجمعية «الجمعية المسماة اسم وغاية  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  12/3/2007أد تاريخ /63رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جمعية بسمة وصلة«: اسمها
  »جمعية اللويس لإلنماء«: بدًال من
  : غايتها

المرافق  القيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية والتعليمية والتنموية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وٕاقامة .1
التربوية والصحية والثقافية واإلجتماعية ومن دون اي تمييز ديني أو اجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة 

 واإلختصاص

مال التراثية ودعم وتطوير الصناعات التقليدية ادي والعمل على إحياء وترقية األعحماية التراث الثقافي المادي وغير الم .2
 الثقافية واإلجتماعية والتاريخية حولهم: والدراسات المختلفة القبائل والمجتمعات األصلية وٕاجراء األبحاثوجمع وتدوين تراث 

جمعيات ذات العالقة التنسيق والتشبيك وٕاقامة أنشطة مشتركة وعالقات إجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والبلديات وال .3
 يحقق أهداف الجمعيةشخصيات اإلجتماعية بما يتوافق و والمماثلة وال

  المساهمة في تنمية المهارات الشخصية لدى المرأة والطقل وتمكينهم من التحصيل العلمي والرفاه النفسي واإلجتماعي .4
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدًال من
 توى المعيشي واالقتصاديالعمل على رفع المس .1

 تعزيز دور المرأة في المجتمع .2
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 بناء المنطقة المحتاجينتأمين الطبابة واالستشفاء أل .3

 رفع مستوى التعليم من خالل انشاء المؤسسات التربوية في المنطقة .4

  المحافظة على البيئة من خالل توعية االجيال في هذا الشأن .5
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 

  
العالم «: للجمعية المسماة 3/2/2015أد، تاريخ /175لبيان العلم والخبر رقم  1779 تعديل رقم -2

  »L’Univers Spécialiséالمتخصص، 
الحائزة على » L’Univers Spécialiséالعالم المتخصص، «الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 

  3/2/2015أد تاريخ /175 بيان العلم والخبر رقم

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء المتن - Cبلوك  -70القسم رقم  - 14العقار رقم  - النقاش: مركزها
  قضاء المتن - جاف الندافملك نادين  - 4القسم رقم  -494العقار رقم  -حي البالطة -المنصورية: بدًال من

   
جمعية «: للجمعية المسماة 5/1/2015أد، تاريخ /7لبيان العلم والخبر رقم  1950 تعديل رقم -3

  »الصداقة اللبنانية األلبانية
الحائزة على بيان العلم » جمعية الصداقة اللبنانية األلبانية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 

 2015/ 5/1أد تاريخ /7والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  3343العقار رقم  -منطقة بساتين طرابلس - طرابلس: مركزها
  قضاء الكورة -B3بلوك  -5القسم رقم  -2912العقار رقم  - رأس مسقا: بدًال من

  
أد /81وتعديالته برقم  18/4/1949أد، تاريخ /2333لبيان العلم والخبر رقم  1963 تعديل رقم - 4

ورقم  19/3/2008أد تاريخ /376ورقم  28/11/2006أد تاريخ /563ورقم  11/7/2002تاريخ 
  »حزب الكتائب اللبنانية«: المسماة السياسية للجمعية 27/2/2012أد تاريخ /300

المتعلق بتعديل بعض مواد النظام العام للحزب » حزب الكتائب اللبنانية«بناًء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة 
  ،20/8/2015تاريخ  15273والمسجل لدى المديرية االدارية المشتركة برقم 

  بناًء على اقتراح مدير عام الشؤون الشياسية والالجئين،
  :يقرر ما يأتي
الحائزة على بيان العلم والخبر » حزب الكتائب اللبنانية« :سية المسماةعدلت بعض مواد النظام العام للجمعية السيا :المادة األولى

تاريخ  376ورقم  28/11/2006أد تاريخ /563ورقم  11/7/2002أد تاريخ /81وتعديالته برقم  18/4/1949تاريخ  2333رقم 
مرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية وقد اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام العام بصيغته ال 27/2/2012تاريخ  300ورقم  19/3/2008

  .المقترن بموافقة المؤتمر العام 2015حزيران  13و  12األساسي وذلك إستنادًا الى محضر الجلسة المؤرخ في 
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: للجمعية المسماة 13/12/2002أد، تاريخ /167لبيان العلم والخبر رقم  1965 تعديل رقم -5
  »جنود مريم«

أد /167الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جنود مريم«الجمعية المسماة مركز  علمًا بتعديلأخذت وزارة الداخلية والبلديات 
  13/12/2002تاريخ 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء جبيل -ملك سمير البزعوني -الطريق العام -حبوب: مركزها
  قضاء جبيل - ملك وليم البزعوني -شارع كوع الشربيني -مستيتا: بدًال من

  
أد /29وتعديليه برقم  15/5/1975أد، تاريخ /172لبيان العلم والخبر رقم  1970 تعديل رقم -6

جمعية دار األرقم «: للجمعية المسماة 10/10/2005أد تاريخ /125ورقم  30/12/1983تاريخ 
  »الخيرية

الحائزة على بيان » دار األرقم الخيريةجمعية «الجمعية المسماة وغاية مركز اسم، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  10/10/2005أد تاريخ /125ورقم  30/12/1983أد تاريخ /29وتعديله برقم  15/5/1975أد تاريخ /172العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جمعية دار األرقم التنموية«: اسمها
  »جمعية دار األرقم الخيرية«: بدًال من
  الطابق الثاني -بلوك ب - بنايو الند مارك -شارع عفيف الطيبي -بيروت: مركزها
  ملك الزين - شارع مدام كوري -راس بيروت -بيروت: بدًال من
  :غايتها

 ا على األخذ باسباب النماء الشخصي واإلجتماعينية ثقافيًا واجتماعيًا ومعاونتهالنهوض بالمرأة اللبنا .1

 اللبناني والنهوض بهإيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع  .2

 عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في سائر المناطق اللبنانية التوعية الثقافية للمرأة .3

شغال اليدوية والحرفية وٕانشاء مشاغل دريبهم على الخياطة والطباعة واألإنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيالت لألسر وت .4
 ق الكريم ألسرهنلتوفير مصدر للرز 

 تقديم مساعدات وقائية وعالجية وٕانمائية للفقراء والمعوزين واليتام واألرامل ورعاية األسر وكفالة ومساعدة طالب العلم .5

 تقديم خدمات طبية وٕانسانية واجتماعية .6

 إقامة المعارض واألسواق الخيرية .7

 ارس ليلية لمحو األميةإنشاء مد .8

 لألطفالتأسيس حضانات نموذجية وروضات  .9

 والتكميلي والثانوي تاسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم اإلبتدائي  .10

 إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقًا للقوانين واألنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني .11

 العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات الالزمة بهذا الموضوع .12

  ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة .13
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  : بدًال من
 على األخذ باسباب النماء الشخصي واإلجتماعي النهوض بالمرأة اللبنانية ثقافيًا واجتماعيًا ومعاونتها .1

 إيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض به .2

التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائر المناطق  .3
 اللبنانية

سر وتدريبهم على الخياطة والطباعة واألشغال اليدوية والحرفية وٕانشاء مشاغل إنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيالت لأل .4
 لتوفير مصدر للرزق الكريم ألسرهن

 إقامة المعارض واألسواق الخيرية .5

 إنشاء مجارس ليلية لمحو األمية .6

 تأسيس حضانات نموذجية وروضات لألطفال .7

 عليم اإلبتدائي والتكميلي والثانويتاسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل الت .8

 إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقًا للقوانين واألنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني .9

  العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات الالزمة بهذا الموضوع .10
  المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة 

  
جمعية «: للجمعية المسماة 4/8/1993أد، تاريخ /279لبيان العلم والخبر رقم  1971 تعديل رقم -7

  »والطفولة في حارة حريك األمومة
الحائزة على بيان » حارة حريكاألمومة والطفولة في جمعية «الجمعية المسماة غاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 

  4/8/1993أد تاريخ /279العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  : غايتها

اقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم األزياء والرسم والخط وتنسيق األزهار والسكرتاريا والدكتيلو  .1
 لألطفالوالمحاسبة وتعليم اللغات واعداد حادقات 

 مجانية لحضانة االطفال رمشاغل للخياطة ومركز لألعمال الحرفية ودور غي .2

انشاء دار للنشر واصدار مجلة لألطفال ومجلة نسائية وٕاقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لأليتام والمعوقين والعجزة  .3
 واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

وي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة إنشاء ندوة للدراسات اإلنمائية لوضع برنامج سن .4
 والطفل ونوادي الورود والبراعم لالطفال واالمهات

 السعي مع المراجع المختصة إلقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج اليها سوق العمل .5

  زل الئق لهم وحياة كريمةاالهتمام باالطفال والقطاء وحق تأمين من .6
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدًال من
اقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم األزياء والرسم والخط وتنسيق األزهار والسكرتاريا والدكتيلو  .1

 والمحاسبة وتعليم اللغات واعداد حادقات لألطفال
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 مشاغل للخياطة ومركز لألعمال الحرفية ودور غير مجانية لحضانة االطفال .2

 انشاء دار للنشر واصدار مجلة لألطفال ومجلة نسائية وٕاقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لأليتام والمعوقين والعجزة .3

إنشاء ندوة للدراسات اإلنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة  .4
  لألطفال واالمهات –والطفل ونوادي الورود والبراعم والبراعم 

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

تاريخ  75وتعديله برقم  2/5/2006أد، تاريخ /163لبيان العلم والخبر رقم  1981 تعديل رقم -8
  »حزب التيار الوطني الحر«: المسماةالسياسية للجمعية  15/1/2015

الحائزة » حزب التيار الوطني الحر«المسماة السياسية الجمعية  أهدافو مركز، مبادىء أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  15/5/2015أد تاريخ /163على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء المتن -سنتر ميرنا الشالوحي - منطقة برج حمود العقارية -برج حمود: مركزها
  فضاء المتن - ملك تريز ادمون حكيم زوجة جوزيف كورلكيان -منطقة البوشرية العقارية -الجديدة :بدًال من

  :مبادىء التيار
 يعلن التيار الوطني الحر: 

إيمانه بأن اإلنسان الفرد قيمة بذاته، وبأن الناس يولدون ويموتون متساوين، ويعيشون متمتعين بالحقوق والحرية  .1
 يتباينوا في اآلراء والتوجهات والمعتقداتوالكرامة، ولهم أن 

 إلتزامه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمواثيق واإلتفاقات الدولية ذات الصلة .2

 ان لبنان دولة سيدة حرة مستقلة تقوم على عقد إجتماعي تقره إرادة شعبه الحرة .3

ي وٕانفتاح على الحضارات، وبفعل تجربته أن لبنان إختبار إنساني مميز، بفضل ما يتسم به من تعددية وتفاعل فكر  .4
 الديمقراطية الرائدة في البلدان العربية

 إحترامه الدستور اللبناني شرعة للحكم في لبنان .5

تمسكه بإنفتاح لبنان على محيطه العربي والعالم والتفاعل معهما، بما ال يعارض أولوية اإلنتماء الوطني، حيث يكون  .6
 لخارج ال بعدًا خارجيًا في الداخلاللبناني بعدًا لبنانيًا في ا

إقتناعه بأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، إذ أن المرأة شريك أساس في بناء المجتمع وصنع القرار  .7
 السياسي

  :أهداف التيار
  :يتطلع التيار الوطني الحر الى

 ، والسهر على ديمقراطيتهاضمان سيادة الدولة اللبنانية وٕاستقاللها .1

بناء دولة الحق القائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل اإلجتماعي وتكافؤ الفرص، والحفاظ على القضاء العادل  .2
 لكونه السلطة الحقيقية والمتجردة لترسيخ العدالة والديمقراطية

 ظام حكم وأسلوب حياة، يضمنان إحترام الحريات والحقوق األساسية للمواطننإرساء الديمقراطية  .3

التربية على المواطنية من أجل تحقيق المساواة بين اللبنانيين، ووضع قانون مدني إختياري لألحوال الشخصية،  .4
 وفصل سلطة الدولة عن سلطة الدين، سعيًا الى الدولة المدنية
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 صون العائلة ألنها الخلية األساسية في بناء المجتمع والوطن .5

الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على أسس الكفاءة والجدارة إزالة الفوارق القانونية واإلجتماعية بين  .6
 واإلختصاص

 المثابرة على دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة السياسية .7

وشد تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسية في لبنان، إنطالقًا من أماكن وجودهم،  .8
 أواصر إرتباطهم بالوطن وفي ما بينهم

 تعميم ثقافة سياسية تحرر اللبنانيين من ذهنية التبعية واإلستجداء وتطوير الحس النقدي .9

ادرة الفردية، في حدود ضمان كرامة اإلنسان ورفاهه ومبادىء العدالة مسك بالنظام اإلقتصادي الحر والمبالت .10
 اإلجتماعية

 ى قاعدة إعتماد الكفاءة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبةتعزيز العمل المؤسساتي، عل .11

 الحفاظ على بيئة سليمة، لكونها حقًا طبيعيًا لإلنسان وجزءًا من كينونته .12

وضع التعليم في متناول جميع اللبنانيين، نشر التراث اللبناني، تنمية جميع القطاعات، والتشجيع على اتقان المهارات  .13
 م حاجات المجتمع وحرة العصروالعلوم والفنون بما يالئ

  نشر ثقافة السالم والحوار والديمقراطية .14
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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