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      ٢٠١٣ كانون األول/١٢٢العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

  كلية والقطاعية في التنمية ال
   ٢٠١٣ة من سوريا حتى نهاية / نازح٨٥٤٧٧٧ •

 االسر السورية النازحة تغرق في الديون والنازحات يتعرضن للعنف •

 تعافي االقتصادي في لبنان مليون يورو من االتحاد االوروبي لل٢١ •

  "ليرا"تعاون بين الصناعة ومجلس البحوث وجمعية الصناعيين في اطار برنامج  •
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 تأهيل البنى التحتية في مخيم عين الحلوة بدعم مالي اوروبي •

 تهاالعادة ترميم حديقة الصنائع وصيان" ازاديا" ماليين دوالر من مؤسسة ٤.٥ •

  معرض دائم للمنتجات في مركز الحرفي اللبناني بطرابلس لدعم الجمعيات المحلية •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  ٢٠١٦اطالق الخطة الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال بحلول عام  •

  الفقر والسعي لتوفير التعليمبسبب ألف طفل في دور الرعاية ٢٣ •

  روع جديد لمجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي لدعم مصادر الرزق للنساء الريفيات مش •

  بروتوكول تعاون بين الصحة ونقابة المحامين لتحسين التقديمات الصحية •
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

 مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •

  محليةمساعدات اجتماعية اهلية لجهات  •

  هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات اميركية لـ  •

  هيئات اهلية٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  
 �� ٢٠١٣ ,���+ ا�*��()'� "�& و%

 ٢٠١٣  تشرين الثانيشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣تشرين الثاني شهر  للعلم والخبر تعديل •

  

�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 

 

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
 

   ٢٠١٣ة من سوريا حتى نهاية /نازح ٨٥٤٧٧٧ •
 انه ات في لبنان،/وريينات الس/أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعي عن أوضاع النازحين

ات /ات السوريين/عدد النازحين ألف شخص، فارتفع مجموع ٤٨جرى خالل شهر كانون االول الماضي، تسجيل اكثر من 
 شخصاً مسجالً ٨٠٠٦٣٤ن اكثر /منهم( شخصاً ٨٥٤٧٧٧ ن المساعدة من المفوضية الى أكثر من/اللواتي يتلقون/ الذين

شخصاً،  ٢٣٨٧٣٦شمال لبنان : ات على المناطق اللبنانية التالية/ وقد توزع النازحون،) شخصاً بانتظار التسجيل٥٤١٤٣و
  .  شخصا١٠٢٦٥٥ً شخصاً وجنوب لبنان ١٨٥٨٠٢بيروت وجبل لبنان  شخصاً، ٢٧٣٤٤١البقاع 

ن  عن/ من لوائحها بسبب تخلّفهمة/ نازح١٣٠٠٠شطبت خالل الشهر الماضي نحو واضافت المفوضية في تقريرها، انها 
  . متتالية ثالثة أشهر التوزيع علىالحضور ثالث مرات متتالية لتلقي المواد الغذائية خالل عمليات

، كشف المدير االقليمي للبنك الدولي ان المؤسسة الدولية قررت انشاء صندوق لجمع مئات الماليين من وفي سياق متصل
وفي هذا االطار، اكد مدير ادارة . ات من سوريا/القادمينات / استضافة النازحينعبءالدوالرات لمساعدة لبنان على تحمل 

 مليون دوالر ٤٠٠ و ٣٠٠ ما يتراوح بينان الصندوق سيسعى لجمع " رويترز"الشرق االوسط في البنك، فريد بلحاج، لـ 
 العمل خالل اربعة يجري اآلن تشكيله على ان يبدأ" الملحة ومنها التعليم ومكافحة الفقر، مضيفاً انه األولوياتلالنفاق على 
  ".او ستة اسابيع

وعلى صعيد المساعدات، وقع وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف االعمال، وائل ابو فاعور، والسفير الفرنسي 
 يورو لدعم المجتمعات المحلية اللبنانية في ٤٦٥في لبنان، باتريك باولي، اتفاقية تعاون مشتركة تقضي بتقديم فرنسا مليون و

 ألف دوالر اميركي ٢٥٠ مليوناً و٢٠كذلك قدمت دولة االمارات العربية المتحدة . ات/ات السوريين/ر اغاثة النازحيناطا
 ١٣٧ان من سوريا الى لبنان في اطار عملها االغاثي، الذي استمر ثالثة اشهر واستفاد منه اكثر من /خالل لدعم النازحين

تسليم بدل ايجار المنازل للعائالت " الوطنية السعودية لنصرة االشقاء في سورياالحملة "من جهتها، تابعت . ألف اسرة نازحة
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 اسرة نازحة الشيكات الخاصة بذلك، التي وصل  ١٧٨السورية المستفيدة من ذلك المشروع في منطقة عكار، وتسلمت 
  .  الر ألف دو٨٠٠ ألف دوالر من اصل اجمالي قيمة المشروع والتي تبلغ مليون و١٣٤مجموعها الى 

ال للتخاذل العربي "ات، اعتصاماً تحت شعار /ات السوريين/عدد كبير من النازحيناخيراً، ونظراً لشح المساعدات، نفذ 
 اعالن عدد من الجمعيات العربية مع كليا  بعد ان انقطعت المساعدات، في الكواشرة،"والدولي بحق الالجئين السوريين

ات خالل التحرك عن /وقد اعرب المعتصمون. اتها وخدماتها الطبية واالغاثيةوالخليجية عن توقفها عن تقديم مساعد
ن من االجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا لشؤون الالجئين والتي قضت بشطب اسماء مئات العائالت من لوائح /استيائهم

   .ن معيل/ لديهمن ليس/ات الى ان قسماً كبيراً ممن شطبت اسمائهم/ر، الفتينمبرالمساعدات من دون 
  

  االسر السورية النازحة تغرق في الديون والنازحات يتعرضن للعنف •
وقد ارتكزت . البريطانية، أن العائالت السورية النازحة الى لبنان تغرق في الديون وفي الفقر" أوكسفام" تقرير لمنظمة كشف

 اسرة نازحة في لبنان، ١٥٠٠شملت ولبناني المنظمة في قولها ذلك على نتائج دراسة أوكلت إجراءها إلى معهد بحوث 
 دوالراً، فيما يبلغ ٢٥٠تنفق مرتين أكثر مما تجني علماً ان معدل العائدات الشهرية لالسر تبلغ نحو "كاشفة أن تلك االسر 

ي أن جيالً األطفال يذهبون إلى المدارس، أاجمالي  في المئة فقط من ٢٥" بينت الدراسة أن ما دوالراً، ك٥٢٠معدل االنفاق 
  ". ات سيحرم من التعليم األساسي/من األطفال السوريين

، أن النازحات  تشرين الثاني الماضي٢٧في في تقريرها الذي صدر " هيومن رايتس ووتش"فادت منظمة من جهتها، ا
كي المساكن، محاولة استغاللهن جنسياً، من جانب أصحاب العمل، ماللالسوريات في لبنان، يتعرضن للتحرش الجنسي أو 

بيروت ( من الجمعيات ذات الطابع الديني، وأفراد من المجتمعات المحلية في كل مناطق تواجدهن  حتىموزعي المساعدات
 نازحة من ١٢ نتائج مقابالت فردية اجريت مع ارتكزت المنظمة في تقريرها على وقد. )والبقاع وشمال وجنوب لبنان

لول الفائتين، جميعهن مسجالت لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سوريا، في الفترة الممتدة بين آب وأي
 إلى أن أي من تلك النساء او الفتيات لم يبلغن السلطات المحلية بتلك الوقائع، نظراً إلى غياب ثقتهن في استعداد ةمشير

لجناة أو من القبض عليهن بسبب عدم حيازتهن السلطات التخاذ إجراءات، وكذلك خشية من ردة فعل انتقامية من جانب ا
  .أوراقاً قانونية

  

   مليون يورو من االتحاد االوروبي للتعافي االقتصادي في لبنان٢١ •
 مقدمة  أكبر لالتحاد األوروبي مساعدات ماليةمليون يورو إضافية، كجزء من حزمة ٢١ للبنان خصص االتحاد األوروبي

  .٢٠١٣نامج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل لعام لجوار الجنوبي في إطار برا لدول
قدمت  المخصصة للبنان مساعدة الجديدةهذه ال" أن ، أنجلينا أيخهورست االوروبي،االتحاد أوضحت سفيرةوحول ذلك، 

يموقراطي  مسار التحول الدلدعمالبلدان الشريكة   إلى دعم الذي يهدفبرنامج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشاملبموجب 
 لمناطقا لدعم  ستخصصاألموال، مفيدة ان "االقتصادي ودعم جهود الحد من عدم المساواة وتلبية احتياجاتها لناحية التعافي

التعافي االقتصادي من خالل إيجاد فرص  والسكان األكثر فقراً في لبنان لتحسين توفير الخدمات األساسية، والمساهمة في
 . عمل وأنشطة مولدة للدخل
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  "ليرا"تعاون بين الصناعة ومجلس البحوث وجمعية الصناعيين في اطار برنامج  •
 ورئيس جمعية ، معين حمزة، واالمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، فريج صابونجيان،وقع وزير الصناعة
 آلية االشراف على برنامج انجازات  نعمة افرام، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمجلس والجمعية تتضمن،الصناعيين اللبنانيين

  ".ليرا"البحوث الصناعية اللبنانية 
 عشر اتفاقات الذي ستنفذه االطراف الشريكة يأتي بعد" ليرا"ان برنامج : "وبمناسبة توقيع االتفاقية، اوضح صابونجيان قائالً

 الجامعي والمؤسسات والشركات  جامعات تؤمن اختصاصات في الهندسة، وتهدف إلى تسهيل العالقة بين القطاع١٠مع 
 فرصة ات/أحد أهداف برنامج ليرا اعطاء الطالب كما اكد صابونجيان على ان .الصناعية، وتلبية حاجات القطاع الصناعي

إلى استخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة، ن /، ودعاهمابراز أفكار مبتكرة وتحديد المواقع التي تستحق األبحاث المتقدمة
  .  قدرات تلبي حاجات المؤسسات التي تخدم المجتمعاتوتحويلها الى

تأكيد للتكامل المنشود بين الصناعيين والعلميين والطاقات العلمية واالكاديمية من جهته، اشار حمزة الى ان تلك االتفاقية هي 
 ومراكز االبحاث،  وتهدف الى تأمين مصلحة كل من الصناعيين والجامعات والطالب،المتوافرة في لبنان على مستوى عال

 أن تكرس عودة نشاط برنامج ليرا واعداد مشاريع التخرج لطالب الهندسة بما يتالءم مع حاجات الصناعيين وبطرق امالً
  ".مبتكرة تعتمد التكنولوجيا الحديثة

يروت، الجامعة الجامعة اللبنانية، الجامعة االميركية في ب: "وتجدر االشارة الى ان الجامعات الموقعة على البرنامج هي
 االميركية، الجامعة االسالمية، جامعة الروح القدس، جامعة القديس يوسف، جامعة سيدة اللويزة، -العربية، الجامعة اللبنانية 

  ) ٩٩ن مراجعة مجال عدد /يمكنكم" ليرا"للمزيد من التفاصيل حول برنامج  (." الدولية–جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية 
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

  تأهيل البنى التحتية في مخيم عين الحلوة بدعم مالي اوروبي •
تحسين ، الذي يهدف الى  صيدا–مشروع تحسين البنى التحتية في مخيم عين الحلوة  االونروا بدء العمل ب وكالةاعلنت

 الجديد الممول المشروعذلك ويتضمن .  لبنان األكثر فقرا فيات/ الفلسطينيينات/ظروف المسكن والنظافة والصحة لالجئين
 طويرهاوت) القطاع األول( اعادة تأهيل البنى التحتية الحالية في القطاع الجنوبي من مخيم عين الحلوة من االتحاد االوروبي،

والثانوية، بناء  تحسين شبكة امدادات المياه الرئيسية والثانوية، تحسين شبكة الصرف الصحي الرئيسية : الخطوات التاليةعبر
شبكة صرف مياه أمطار وشبكة صرف صحي جديد، تعبيد واعادة تأهيل كل الطرقات والممرات في القطاع الجنوبي من 

مخيم عين الحلوة كافة ارجاء  يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في اشمل،ويعتبر المشروع جزءا من مشروع . المخيم
 إلعادة موال الالزمة من تأمين اال تمكنت األونرواعلماً ان ، لتسهيل عملية التمويلالذي تمت تجزئته إلى أربعة قطاعات

   . االتحاد األوروبيمساعدة مالية منتأهيل القطاع الثاني، بفضل 
الجوار مبادرة الممنوحة ضمن إطار آلية و يورو ٤,٤٠٠,٠٠٠ تهاقيمالبالغة مساهمة اإلتحاد األوروبي تجدر االشارة الى ان 

راكة األوروبية، لن تساعد األونروا على تحسين شبكات البنى التحتية في القطاع الجنوبي من مخيم عين الحلوة فحسب، والش
إعادة تأهيل ايضاً  في لبنان، وةمخيمات الفلسطينيالعلى إعادة تأهيل المساكن المتصدعة للعائالت األكثر فقرا في وكذلك بل 

   .  في لبنان وجوارهاةمخيمات الفلسطينيالي ثمانية مراكز صحية تابعة لألونروا ف
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  العادة ترميم حديقة الصنائع وصيانتها" ازاديا" ماليين دوالر من مؤسسة ٤.٥ •
، طاولة مستديرة اعالمية بهدف "جمعية الثروة الحرجية والتنمية"و " جذور لبنان"بالتعاون مع جمعيتي " مؤسسة ازاديا"نظمت 

تزايدة للحفاظ على ثروة لبنان الحرجية، والى التشديد على اهمية توفير مساحات خضراء عامة تسليط الضوء الى الحاجة الم
 يجول في مناطق عدة من ،متنقل" جناحاً اخضر"وقد اعلنت االطراف الثالثة خالل الطاولة المستديرة، عن تنظيم . للمجتمع

 ت، من مختلف األعمار، لالنخراط في نشاطات بيئيةا/، التاحة الفرصة للبنانييناضيلبنان، خالل شهر كانون األول الم
علم ان وقد  . منها، ولرفع مستوى الوعي في المناطق المكتظة سكانياً حول الموضوع، ال سيما األجيال الفتيةوالمشاركة فيها

لو "و"  بيروتألسواق"، ومن بعده "صيدا-لو مول"مع موسم األعياد، ثم ينتقل الى "  ضبيه-لومول "ذلك النشاط سيبدأ في 
  ". مول سن الفيل

) المسماة بحديقة رينيه معوض( ماليين دوالر إلعادة ترميم حديقة الصنائع ٤.٥ قد خصصت" مؤسسة أزاديا"وكانت 
 طل حديقةعلى ان ت سنوات قابلة للتجديد، ١٠ خالل االموال  تلكوالواقعة في بيروت، لتأهيلها وصيانتها، على ان تنفق

  .  المقبل، بحلة جديدة تليق بعراقتها ومكانتها٢٠١٤أيار ، بدءاً من الصنائع
 

  معرض دائم للمنتجات في مركز الحرفي اللبناني بطرابلس لدعم الجمعيات المحلية •
، مشغل طارة وخيط )جمعية العزم والسعادة(بالتعاون مع مشغل عزم زمان  طرابلس،بفي مقره " الحرفي اللبناني"اطلق 

 تسويق يسعى لتأمين،  مشتركاًلتربية المختصة وواحة الفرح، مشروعاً إقتصادياً إجتماعياً تضامنياً، فيستا ل)مؤسسة الصفدي(
. الحياتية ن/إقتصاديا لتحسين ظروفهم ن/مدرة للدخل، لحرفيات وحرفيين ينشطون المنتجات ومجاالت عمل

ويق منتجات مشاغل مؤسسات وجمعيات الى تس الذي نفذ بمبادرة من الحرفي اللبناني، الجديد، المعرض  مشروع وسيعمل
عرض المنتجات يحيث بة، / منتجا٢٤٠  نحومشروع تعاوني مشترك، يفيد منه اطار إجتماعية وإنسانية في الشمال، ضمن

   . منطق التنافس اإليجابي عبر التكامل والتنوعفي اطار جنبا إلى جنب، ، الحرفي اللبنانيمعاييرالتي تتناسب مع 
ان هذا المشروع ليس معرضا " ت مسؤولة قسم االستشارة والتنمية في الحرفي اللبناني، روال حيدر، قائلةوبالمناسبة، اوضح

 امؤقتاً كما جرت العادة، بل هو مقر دائم يتيح الفرصة لتسويق إنتاج المشاغل الشريكة بصورة مستمرة، بما يضمن له
  ".  على اإلبداع في األفكار اإلنتاجيةامدخوال متواصال ويشجعه

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 

   ٢٠١٦اطالق الخطة الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال بحلول عام  •
خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل "في القصر الرئاسي في بعبدا، ، اطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان

يأتي اطالق تلك الخطة تتويجاً . لك بحضور عدد من الوزراء والنواب وحشد من الشخصيات، وذ"٢٠١٦األطفال بحلول عام 
ألكثر من عقد كامل من التعاون بين الحكومة اللبنانية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال التابع لمنظمة العمل 

 اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمل األطفال اقادتهعملية تشاور شاملة وواسعة النطاق ل  نتيجة وضعتهي قدالدولية، و
البرنامج الذي نطلقه اليوم للحد من مخاطر عمل : "وحول الخطة، قال الرئيس سليمان. ووحدة عمل األطفال في وزارة العمل

لذي يسيطر األطفال هو واحد من سلسلة برامج خططنا لها لمكافحة اآلفات التي تغلغلت في السنوات األخيرة في مجتمعنا ا
من جهته، اكد وزير العمل في حكومة تصريف ". عيش أكثر أزماته عصية على الحل بعدما تعثر الحواريعليه القلق، و

 التشريعات وحدها، من خاللان القضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال ال يمكن تحقيقه "االعمال، سليم جريصاتي، على 
  .أولت حماية االطفال اهمية خاصةته ، مشيراً الى ان وزار" من دونهاولكن من المؤكد انه ال يمكن القضاء عليه
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  الفقر والسعي لتوفير التعليمبسبب ألف طفل في دور الرعاية ٢٣ •
بين : االطفال المحرومون من الرعاية االسرية في لبنان: "، في ندوتها الشهرية، التي حملت عنوان"المفكرة القانونية"كشفت 

 في تلك المؤسسات، وهو رقم يعتبر من أعلى ة/ة مقيم/ طفل٥٠٠ ألف و٢٣جود و، عن "والرعاية البديلةالرعاية المؤسساتية 
ن أحد / أن مجموع عدد الذين واللواتي فقدوا، بينت المفكرةذلك ك.المعدالت في العالم نسبة إلى اجمالي عدد السكان

فقط ال غير فقدوا الوالدين معاً، أي أن اكثرية األطفال في  فقط، فيما هناك أربعة أطفال  أطفاال١٠٠٩ًن ال يتعدى /والديهم
  .ن أيتاما/المياتم ليسوا

 ياستندت المفكرة في فتحها لملف االطفال في دور الرعاية الى دراستين حول الموضوع، تؤكد نتائجهما ان السبب الرئيس
مؤسسة "نفذت الدراسة االولى . ن/عي لضمان تعليمهمن في المؤسسات الرعائية يعود الى الفقر والس/اليداع اللبنانيين اطفالهم
 المستشار اإلقليمي  الخاصة بالدراسة الثانيةوقدمها الباحث رضا حمدان، فيما قدم ورقة العمل الثانية" البحوث واالستشارات

سعي لتعزيز  الباحث أديب نعمه، والدراستان نتيجة مشروع حظي بدعم من البنك الدولي ونفذ في إطار ال،"اإلسكوا"لـ
  .شروط الرعاية وتطوير معايير تعاقد الوزارة مع المؤسسات الرعائية

 ان عشرين عاماً مضت على استحداث وزارة الشؤون االجتماعية، والوزارة ما زالت مجرد  الى التأكيد الدراستانتخلصو
على الرغم من وذلك ، تهان موازنصندوق بريد بين الدولة ومؤسسات الرعاية التي تستهلك نحو خمسة وسبعين في المئة م

.  االجتماعية لقاء رعاية كل طفلمؤسساتلان تكلفة دعم الطفل في أسرته أقل من التكلفة التي تدفعها وزارة الشؤون ل
 التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل  تاريخ في المئة من المؤسسات الرعائية قد أنشئ بعد١٢ان نحو الى  الدراستان شارتوا

 كما بينت ان السياسة ،عدم سلخ الطفل عن عائلتهب و،)المادة التاسعة(زمه بتأمين رعاية االطفال ضمن االسرة التي تل
  . الرعائية للدولة اللبنانية مرتبطة عضوياً بالنظام الطائفي في البالد المبني على المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات

  

لتنموي لدعم مصادر الرزق للنساء مشروع جديد لمجموعة االبحاث والتدريب للعمل ا •
  الريفيات 

الذي ينفذ بدعم مالي عقدت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي، االجتماع التشاوري األول إلطالق مشروعها الجديد 
لتجارة دعم وربط المهارات العملية التقليدية للنساء الريفيات في حوض المتوسط عبر ا"من االتحاد االوروبي، وتحت عنوان 

 بدأ وقد. "العادلة لتحسين مستقبلهن اإلقتصادي واإلجتماعي وللمشاركة في تحقيق تنمية متجانسة في جوار متوسطي طيب
يسعى المشروع الجديد . ٢٠١٥ ويستمر حتى نهاية ،٢٠١٢ في فلسطين، لبنان، واسبانيا منذ تشرين الثاني  المشروعتنفيذ

ات من جهة ثانية، ال /ين من جهة، والالجئات والالجئين الفلسطينيينيلبنانيات واللبنانالي تمتين الروابط اإلجتماعية بين ال
سيما ان تلك الروابط تمزقت بسبب النزاعات المسلحة المختلفة التي شهدها لبنان، وذلك من خالل إشراك النساء اللبنانيات 

 الى المساهمة في التنمية  المشروع ايضاًيرميو.  في مشاريع اقتصادية مشتركةات/والالجئات والالجئين الفلسطينيين
 في منطقة حوض المتوسط متينة، قابلة للحياة ومستدامة بين  اقتصادية واجتماعيةجتماعية والى نسج عالقاتاالقتصادية واال

المشاريع، ، بناء القدرات الفنية واالدارية لتلك  مشتركةاسبانيا، لبنان وفلسطين من خالل دعم وتطوير نشاطات اقتصادية
 . توفير بعض الموارد المالية الالزمة لالنتاج، وفتح افق جديدة لتصريف منتجات النساء محلياً وعالمياً

 

  بروتوكول تعاون بين الصحة ونقابة المحامين لتحسين التقديمات الصحية •
 ميشال الخوري، ،سنقيب المحامين في طرابلو ، علي حسن خليل،وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف األعمال

 التقديمات الصحية التي ال يغطيها التأمين الصحي  مستوىتعاون بين الوزارة والنقابة، يقضي بتحسينلل بروتوكوالً
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.  يعانون من امراض مزمنة تتطلب عالجات وادوية باستمرارالالواتي/ الذينن/ وعائالتهمات/ السيما المحامونات/للمحامين
  :يونص البروتوكول على ما يل

 وطلبات ات/ تخصص النقابة في مركزها في طرابلس، مكتبا خاصا إلستقبال المراجعات الصحية من قبل المحامين-
الموافقة على العالجات الدائمة واإلستحصال على األدوية التي يحتاجونها من الوزارة، وذلك وفق الشكليات واآلليات 

  .لهذه الغاية موظفا أو أكثر وفقا للحاجةوالشروط المتبعة لدى هذه األخيرة، وتعين النقابة 
لشروط المتفق ل اًتعتمد الوزارة لديها شخصا تسميه النقابة، يتولى مهمة متابعة المعامالت وإستالم األدوية الالزمة وفق -

  .عليها، وتقوم الوزارة باإلجراءات والتعاميم الالزمة لتسهيل مهمته
ى عمل المكتب والموظفين المذكورين أعاله، كما تلتزم الوزارة بإيالء عناية خاصة تلتزم النقابة بممارسة رقابة مباشرة عل -

  . ال سيما لجهة إنجازها بأسرع وقت وأفضل شروط ممكنةات/بمعامالت المحامين
إستباقا ألي خلل أو ثغرة يمكن أن تشوب تطبيق هذا البروتوكول وبهدف معالجته، تكلف النقابة منذ اآلن أحد أعضائها  -
  .لتنسيق مع الوزارة التي تكلف أحد المستشارين أو المديرين لديها لنفس الغايةل

  
��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

 

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
 الدكتور  آالف دوالر اميركي العادة تأهيل مركز١٠٧:  الحكومة اليابانية لجمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية في صيدا-

  نزيه البزري للرعاية الصحية االولية التابع للجمعية
تجهيز حديقة حرش تابت بممرات خاصة بالمعوقين لتسهيل وصول االطفال ذوي :  الحكومة االسبانية لبلدية سن الفيل-

 الفيل وجمعية ، بلدية سن"Include"وذلك بالتعاون مع جمعية " زحليطات"االحتياجات الخاصة، وبالعاب مثل االراجيع و
  اركنسيال

تجهيز سكن الطالب في :  بيت شباب–في بكفيا " فينكس غروب" الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لمركز -
المركز الذي يعنى باالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بالتدفئة على الطاقة الشمسية، تأمين مولد، واستحداث غرف منامة 

   من ظاهرة التوحد ومشاكل تعلميةلالشخاص الذين يعانون
اعادة تأهيل السوق االثري وذلك بالشراكة مع بنك : التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية بشري" عيش لبنان" مبادرة -

  بيروت والبالد العربية
مسية في المركز االجتماعي دعم مشروع نظام تسخين المياه بالطاقة الش:  الحكومة االيطالية لجمعية صليب اعانة االرمن-

  والطبي التابع للجمعية والواقع في برج حمود 
حل النزاعات بالطرق السلمية والديمقراطية الذي ينفذه "دعم مشروع :  االتحاد االوروبي للمركز اللبناني لتحويل النزاعات-

  المركز في كل من عكار وطرابلس بالتعاون مع جمعية الحداثة
دعم تنظيم دورة تدريبية تمكينية لمجموعة من الشابات من جنسيات مختلفة : للجمعية المسيحية للشابات االتحاد االوروبي -

 وذلك بالتعاقد مع وزارة الشباب والرياضة

الذي تنفذه المنظمة بالتعاون " تمكين المرأة من الوصول الى العدالة"دعم مشروع :  السويد لمنظمة عدل بال حدود- سيدا-
  بريطانيا" اوكسفام"مع 
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  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
 ٩٠تقديم مساعدات مالية الكثر من :  اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي لطالب في مدارس راشيا الرسمية-

  تلميذاً مسجالً في تلك المدارس من ذوي الدخل المحدود
التي اطلقها " اسبوع المواطنية"افي الجديد للجمعية عقب حملة تجهيز المركز الثق:  بنك سوسيته جنرال لجمعية ام النور-

   آالف كتاب، فيما ساهم المصرف بتقديم اجهزة كمبيوتر٥ات المصرف في ايار الفائت، والتي جمعت تبرعات بلغت /موظفو
 ٢٠١٣عام  مليون ليرة لبنانية جمعت خالل حملة نظمت في ال٦٠: Brave Heartالتجاري لصندوق " ABC" مركز الـ -

  ات بأمراض القلب الخلقية/وذلك لدعم االطفال المصابين
 آالف دوالر لشراء سماعات اذن لالوالد ١٠:  لمدرسة اعادة التدريب على السمع والنطقCMA CGM شركة -

  ن من خدماتها/المحرومين الذين واللواتي يستفيدون
  

   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات اميركية لـ  •
" التحريج في لبنان" ألف نصبة وذلك في اطار مشروع ٥٥غرس اكثر من : يركية للتنمية الدولية لبلدة القليعة الوكالة االم-

  الذي تنفذه مديرية االحراج االميركية بالتنسيق مع المنظمات والمجتمعات المحلية
اآلمان المجتمعي لالجئين السوريين الذي يعمل على توفير " نسيج"دعم مشروع ": الحداثة" وكالة التنمية االميركية لجمعية -

  والمضيف اللبناني
تمكين المرأة اللبنانية والسورية "دعم مشروع :  برنامج المنح الصغيرة في السفارة االميركية لجمعية الفكر والحياة-

  الذي يتضمن تنظيم دورات كمبيوتر، انترنت، لغة انكليزية، اشغال يدوية وارتيزانا" اقتصادياً
  التابعة للمؤسسة" شبيبة اديان"دعم المخيم الشبابي االول الذي نظمته شبكة : االميركية في بيروت لمؤسسة اديان السفارة -
  

   هيئات اهلية٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تأهيل وتجهيز القسم التربوي التابع للجمعية بتقنيات متخصصة والواقع :  جمعية مركز القديس لوقا لذوي الحاجات الخاصة-

  في بيت مري
  تجديد دعم مشروع كفالة مجموعة من االيتام:  صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى-
  تأهيل وتجهيز القاعة االجتماعية لمزارع آلـ مشيك :  بلدة مصنع الزهرة التابعة لشمسطار-
ة التابع للمدرسة الواقعة في تأهيل وتجهيز مختبر التكنولوجيا والمعلوماتي:  المدرسة الفنية للعلوم السياحية والتجارية-

  الدكوانة
  تأهيل وتجهيز مختبراً للمعلوماتية والمكتبة وقاعة لالجتماعات :  مدرسة حارة صخر الرسمية-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   ألف دوالر ٤٠تعبيد طريق في البرغلية بكلفة :  الكورية-
 آالف دوالر تتضمن كتباً ومقاعداً واجهزة ١٠ الشاطئ في بلدة الشبريحا بمستلزمات قيمتها تزويد مكتبة روضة:  الكورية-

   وتجهيزات صوتية dvdتلفزيون و
   لبلدة الحميري، واخر لبلدة كفردونين منح مولد كهربائي:  الفرنسية-
  منح مولد كهربائي لمدرسة كفرشوبا:  االسبانية-
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  ب كات لبلدية يارينتقديم آلية من نوع بو:  االيطالية-

  
 ��  ٢٠١٣)'� ,���+ ا�*��( "�& و%

  

  أد /١٩١٩ علم وخبر رقم -"الهيئة اللبنانية للتاريخ" جمعية باسم -١
   الطابق الرابع- شركة دومتكس-٢١٧ العقار رقم - شارع الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 زيز الثقافة التاريخية في المجتمعالمساهمة في نشر الوعي حول أهمية ومتعة التاريخ كخطوة نحو تع .١

المساهمة في اعتماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التاريخي والحس النقدي عند المتعلم واكسابه المهارات األساسية  .٢
 وربط التاريخ بالمواقف الحياتية

 المساهمة في صنع القرار على الصعيد الوطني في مجال تعليم وتعلم التاريخ .٣

 وضيح المفاهيم التاريخية في إطار تعليمي علميالمساهمة في ت .٤

  المساهمة في تنمية الوعي لدى المتعلم بأهمية التاريخ في صقل شخصيته إنسانياً .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مهى عبداهللا .  د-  نائله عفيفي خضر-بديعا منيره مختار - اء يوسف عبد الباقيوف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 محمد -  ليلى علي زهوي- مرسال عقيل حطيط-أمل عفيف بو غنام.  د- حسين محسن عبيد- خليل ميالد المكاري-شعيب

  باسل عادل عكر.  د- خديجة فهد المولى- سهام امين بو غنام- وليد عزالدين حشيشو
   محمد وليد عزالدين حشيشوالسيد: ة تجاه الحكومةممثل الجمعي

  

 علم وخبر رقم -"Pierre Sadek Foundationمؤسسة بيار صادق، " جمعية باسم -٢
  أد /١٩٤٧
  الطابق الثاني- ملك سعيد نخله-١١٨/٨ العقار رقم - شارع مونو- االشرفية-بيروت: مركزها

  : أهدافها
  :تهدف الجمعية الى المساهمة في

الذي تركه الفنان بيار صادق والسعي الى تخليد ذكراه عبر ) La caricature(اريكاتوريكاإلرث الفني الابراز  .١
 ها بكل الوسائل الممكنةكاديمية وغيرها، وتنظيمها وتعميمأرشفة أعماله ونشاطاته وإطالالته اإلعالمية واال

لك في ضوء األدبيات والسلوكيات التي تشجيع مبادىء وقيم المواطنة والديمقراطية والمشاركة والتنمية، وذ .٢
 اعتنقها بيار صادق

 "جائزة بيار صادق"تنظيم وإطالق جائزة سنوية بإسم  .٣

تفعيل التشبيك مع المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إطالق  .٤
 مشاريع فنية وتثقيفية ذات منفعة عامة في لبنان

 خصوصاً لدى الشباب) La caricature(جيع اإلبداع ال سيما الفن الكاريكاتوري العمل على تش .٥

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، ال سيما أن تنظم الندوات والمحاضرات وتطلق 
  المسابقات والجوائز وتنشر المطبوعات
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - فيليب حنا ابي عقل- عمر بطرس صادق- حنان اديب الرجى-زياد سليم بارود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وليد بطرس صادق- لياني ميشال فوز- غاده بطرس صادق-انطوان سمعان تادروس

  زياد سليم بارود المحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٥٢ علم وخبر رقم -"جمعية العيش والتكافل" جمعية باسم -٣
   قضاء عاليه- الطابق الثالث-  بناية مشيك-٩٨٣ العقار رقم -  شارع المحطة-  حي العمروسية- الشويفات: مركزها
  : أهدافها

  :مختصة والمعنيةالسعي مع الجهات ال
لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار  .١

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

  معالجة إنعكاسات الحروب واإلنقسام على الوضع اإلجتماعي اللبنانيالمساهمة في .٢

 المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج اإلجتماعي .٣

المساهمة في االهتمام التنموي والنهوض بالوضع اإلجتماعي وحل مشاكله من خالل العمل لتكوين مجتمع لبناني  .٤
 يؤمن بنهاية لبنان كوطن لجميع أبنائه

 لمساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشاديةا .٥

 المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات اإلهتمام المشترك والبلديات لتحقيق األهداف المرجوة .٦

 المساهمة في تربية األطفال والناشئة على ثقافة اإلنتماء للوطن .٧

 ولةالمساهمة في حض المجتمع على االلتزام بالقوانين واألنظمة العامة للد .٨

 المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات .٩

  المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية .١٠
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سوزان - محمد علي ترشيشي-  سهيل محمد مشيك-ش مشيكالشيخ حسين هوا: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
   محمد حسين مندو-هوامش مشيك

   ش مشيكالشيخ حسين هوا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٦٠  علم وخبر رقم-"Beirut Chantsبيروت ترتل، " جمعية باسم -٤
   ملك نهى فارس حرفوش-  الطابق الثالث-١١ القسم - ٤٤٤٧ار رقم  العق- شارع السيدة- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
إقامة نشاطات ثقافية دينية ترفيهية تشمل فيما تشمل اداء التراتيل والغناء الديني والنشاطات الموسيقية المتنوعة كما  .١

قصات تثقيفية جميعها تخدم والعزف على األدوات الموسيقية المختلفة كالبيانو والكمان وغيرها وإقامة عروضات ور
  الغاية أعاله

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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   الياس انطوان ابو سمرا-  كارول بشاره نجم- ميشلين هايل خويص: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ميشلين هايل خويصالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٧٤ علم وخبر رقم -"جمعية نسيم الفرح اإلجتماعية" جمعية باسم -٥
   قضاء الشوف- ملك ريما مراد-٩٣٦ العقار رقم - حي الترس- داريا: مركزها
  : أهدافها
 في تنمية وتطوير ووحدة االمجتمع اللبنانيالمساهمة  .١

لمرأة وصياغة الخطط والبرامج من أجل تطوير ادائهم بما يخدم مجتمع اإلهتمام بتنمية ورعاية حقوق الطفل وا .٢
 لبناني ناهض

 المساهمة في تنمية قدرات الشباب اللبناني ومواهبهم من أجل تعزيز اإلرث الحضاري األصيل وجمايته من االندثار .٣

 وضع مشاريع إنتاجية صغيرة وكبيرةبالمساهمة في رفع المستوى المادي لألسر المحتاجة  .٤

 المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة بين الفئات المستفيدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة .٥

 اإلدارة والتسويق وإدارة المشاريع اإلستثمارية: المساهمة في تأهيل القطاع الخيري وإضافة ادوات جديدة مثل .٦

   يحقق أهداف الجمعيةداف الشبيهة بماهالتواصل مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات األ .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نسرين علي الحاج - ريما رضوان مراد-جيهان رفيق قاسم دارين عاطف الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مرفت فاروق الزيات- ال فياض سوهير كم- اكرام احمد شحاده-شحاده

  ة مرفت فاروق الزياتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Guidance  Educational Awarenessالجمعية التربوية للتوعية واإلرشاد،" جمعية باسم -٦

)EAGG(Group"- أد /١٩٧٥ علم وخبر رقم  
   الطابق االول- ملك تحية أمين حسون مطر- VIم رقم  القس-٨٤٦ العقار رقم - الرئيسي شارع سراي عاليه-عاليه: مركزها
  : أهدافها
 على تنفيذ برنامج الدكتورة تحية مطر ابو شقرا الذي يتناول توعية الشباب والشابات  لمعال .١

 المساهمة في إلقاء الضوء على كيفية تطبيق البرنامج بإتباع خطة منهجية علمية حديثة .٢

  مرحلة الزواج لتالفي آفة الطالق المتزايد في مجتمعنا المتحضرالمساهمة في توعية الشباب المقبل على .٣

 المساهمة في إرشاد األهالي للتحاور مع أوالدهم وبالتالي إستيعاب مشاكلهم والعمل على تقريب وجهات النظر .٤

 ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم

 رابحه - مهى هاني كمال الدين- شيرين رشيد ابو شقرا-تحية أمين حسون مطر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 أميره سليم محمد - حياة ملحم زهرالدين-  ايمان بديع ابو الحسن-ح هيام عزت ابي مصل- رنده خليل نمور-غازي الحسنيه

  حسن كيوان
  شيرين رشيد ابو شقرانسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٩٨٥ علم وخبر رقم -"حزب الوجود"باسم سياسية  جمعية -٧
 قضاء - الطابق األرضي- ملك ريدان كمال حرب-٢١٠٥ العقار رقم -  الشارع العام- حي الخلجان-غريفه: مركزها
  الشوف
  : أهدافها
 بين أبنائها وترفض التفرقة تبعاً للجنس أو العرق أو المساهمة في بناء دولة حديثة مدنية معاصرة شعارها المساواة .١

 المذهب أو الطائفة أو المنطقة

 المساهمة في تطوير الشباب علمياً، ثقافيا، أخالقياً وتعزيز التوعية العلمية والصحية والبيئية .٢

 المساهمة في تطوير العمل السياسي في خدمة االقتصاد وليس في خدمة السياسيين .٣

  اء المؤسسات من خالل نظام إقتصادي حر ومنظم للحد من البطالة والهجرةالمساهمة في بن .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   سامر ابراهيم ابو كروم- هناء عاطف سعيد-ريدان كمال حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ريدان كمال حرب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠١٥ علم وخبر رقم -"جمعية الحاج ابراهيم درويش الخيرية" جمعية باسم -٨
 ملك كمال جميل درويش وكامل عبد الحسن – V/A وIV/A القسم رفم-٥٩٨ العقار رقم - طريق النهر- شحور: مركزها

   قضاء صور- خليل
  : أهدافها
ي تقديم المساعدات المالية والعينية، بما يكفل العيش الكريم لمن ال معيل لهم، من األيتام والفقراء المساهمة ف .١

والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة، والمساهمة في إقامة مبرات األيتام الخيرية ومراكز رعاية المسنين 
  والعجزة

لفقراء والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة المساهمة في إقامة المشاريع السكنية، إلسكان األيتام وا .٢
 والمساهمة في تقديم التسهيالت المادية لتأمين سكن لذوي الدخل المحدود

المساهمة في تأمين اإلستشفاء والطبابة والخدمات الصحية، لمن ال معيل لهم، من األيتام والفقراء والعجزة  .٣
 المراكز الصحية الالزمة لتقديم الخدمات الطبية والصحية والمرضى، وذوي الحاجات الخاصة والمساهمة في إقامة

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

 غيده حسن -  كامل عبد الحسن خليل- كمال جميل درويش-فؤاد ابراهيم درويش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي عبد الصاحب الحاج-كنج

  غيده حسن كنج ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٢٩ علم وخبر رقم -"الهيئة النسائية لإلنماء الثقافي واإلجتماعي" جمعية باسم -٩
   قضاء البترون- مدرسة راسنحاش الرسمية المختلطة-راسنحاش: مركزها
  : أهدافها
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 المساهمة في تقوية التكافل اإلجتماعي والقيام بنشاطات تدعم التواصل بين طبقات المجتمع  من خالل:اجتماعية .١
 مثل لقاءات ونشاطات صيفية، شبابية ونسائية

   كما وتقوم الجمعية بتغطية نفقات العزاء عند العائالت المحتاجة
 

جاالت والتشجيع على مفي شتى ال من خالل المساهمة في تنظيم لقاءات ومحاضرات تنشر الوعي الثقافي :ثقافية .٢
المطالعة من خالل إنشاء مكتبة عامة تحتوي  على مختلف الموضوعات لمختلف األعمار وباللغات العربية 

 واألجنبية

  من خالل المساهمة في مشاريع التكافل الصحي وغيرها:إنمائية .٣

مية السمحاء وعدم مخالفتها، على أن يكون نطاق تتوخي الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها اإللتزام بتعاليم الشريعة اإلسال
  عمل الجمعية هو بلدة راسنحاش والجوار

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

 - منى ماجد قالوون-ي حسابا جيزال صبح- رلى محمد مراد- ريما محمد مراد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبير محمد حمود- ماجده راشد الصديق- رجاء عامر عواد

   منى ماجد قالوونالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٣٠ علم وخبر رقم -"جمعية آل السيد وإنسباؤهم" جمعية باسم -١٠
   قضاء الشوف-سيد بناية تحسين ال-٤٠١٩ العقار رقم -  شارع الشيخ عثمان-عانوت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في إقامة ندوات ثقافية تهدف الى تثقيف وزيادة المعرفة لدى المجتمع: ثقافية .١

 المساهمة في مشاركة ومساعدة المنتسبين الى الجمعية في المناسبات اإلجتماعية: إجتماعية .٢

 المساهمة في إقامة حمالت تنظيف وتوعية صحية وبيئية في البلدة: صحية .٣

 المساهمة في تقديم مساعدات خيرية مادية وعينية للمنتسبين والذين بحاجة الى مساعدة: يريةخ .٤

  المساهمة في إقامة حفالت ترفيهية في المناسبات: فنية .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   غانم محمد السيد- سعيد محمد السيد-تحسين احمد السيد: السيدات/السادةالمؤسسات /المؤسسون
   تحسين احمد السيدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /٢٠٣٦ علم وخبر رقم -"جمعية مساعدي المخرجين اللبنانيين" جمعية باسم -١١
   قضاء عاليه- عدنان الذيب ملك وائل-٩ القسم رفم -٥٨٩ العقار رقم - حي الينار-بشامون: مركزها
  : أهدافها
في تحسين ظروف عمل مساعدي المخرجين المتعلقة بمساهمتهم في إعداد وإخراج أي من األعمال المساهمة  .١

واألفالم الدعائية والتسويقية والبرامج ) القصيرة والطويلة(السمعية والبصرية ومن ضمنها األفالم السينمائية 
ت، وذلك من خالل العمل على تطوير اإلطار القانوني المناسب بالتعاون مع الجهات التلفزيونية والفيديو كليبا

 الرسمية المعنية
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تتضمن (المساهمة في دعم وترويج عمل مساعدي المخرجين بأي طريقة كانت إن من خالل خلق قاعدة بيانات  .٢
لبناني وعن بيئة العمل التي معلومات عن طبيعة عملهم، عن المحترفين الذين يقومون بهذا العمل في السوق ال

، أو من خالل استعمال أي وسيلة من وسائل التواصل وتنظيم ندوات أو القيام بأي مشروع آخر )يعملون ضمنها
يهدف الى تسهيل التواصل وتداول المعلومات بين مساعدي المخرجين وبينهم وبين جميع االطراف العاملة في 

لبصرية من منتجين وتقنيين ومبتكرين وفنانين وزبائن والى خلق وتوطيد مجال إنتاج وإعداد األعمال السمعية وا
  العالقات فيما بينهم

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

 جيسيكا ابراهيم -نه هاني صعب زي-  جاد جوزاف عيد-وائل عدنان الذيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ميراي الياس - غنى برنار ضو- ميشال ميشال هليط- بديع جميل مسعد- رنا هادي سالم- ميريام جوزف الحاج-منصور

 - جورج انطوان كساب- اوديت يوسف مخلوف- مارسيل نقوال غصن- توفيق يوسف خريش- مايا غسان محفوظ-نادر
 - شرين جبرائيل خوري- حليم ابراهيم الصباغ-  جيل نديم انطوان طرزي-ريه شاوي كورين اند-كريستينا امال طوني فرح

   دزوفيك زوهراب طوريكيان- باتريك مخائيل فرا- سندرال ايلي جرجس-سهر الياس مسلم
   جيل نديم انطوان طرزيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٣٨ م وخبر رقم عل-"منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية" جمعية باسم -١٢
محمد .  ملك د- ١٥ القسم رقم -٥٠٨٥ العقار رقم - شارع األكحل-  قرب محطة بنزين المقداد- المزرعة-بيروت: مركزها

   الطابق الثالث-سليم وهبه
  : أهدافها
المساهمة في التعريف عن مؤلفات يوسف زيدان والتصميم على نشر رسالته، والعمل على إحياء التراث الفكري  .١

 واإلبداعي وبحفظه وتوثيقه ونشره

المساهمة في تنظيم مباريات عن مؤلفات يوسف زيدان ومنح جوائز أدبية وفنية والمساهمة في وضع دراسات  .٢
 وابحاث تتناول القضايا الفكرية واإلبداعية المختلفة

 المساهمة في تشجيع البحث األدبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة .٣

لمناخ الفكري واألدبي والفني الالئق لألدباء والشعراء والمفكرين والفنانين والمبدعين وتسليط المساهمة في توفير ا .٤
األضواء على اإلبداعات والفنون األدبية والفنية والتشكيلية واألدائية في لبنان والعالم العربي من خالل وسائل 

 اإلعالم

  جيع حاالت الخلق واإلبداعاإلهتمام واحتضان الطاقات الشبابية الناشئة المختلفة وتش .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نيفين سميح - فاطمه ساره محمد وهبه- محمد وجيه البعريني- آسيه سليم الزهر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فريد نعيم الخوري-قاسم
  ة آسيه سليم الزهرالسيد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
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 علم -"SHINKUKANجمعية الصداقة اللبنانية اليابانية للسالم، " شنكوكان "" جمعية باسم -١٣
  أد /٢٠٥٦وخبر رقم 

ضاء  ق- مكتب المحامي نظير الخليل- الطابق الثالث- بلوك ب- سنتر عبد المسيح- مستديرة مار تقال-البوشرية: مركزها
  المتن

  : أهدافها
كتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين كذلك تقديم : األعمال الخيرية واإلجتماعية واإلنسانية .١

 المساعدات والمنح المدرسية للطالب

  كإقامة الندوات والمحاضرات وإقامة الحفالت الترفيهية المجانية: األعمال الثقافية والفنية .٢
 البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق 

 -  هنري عبداهللا الحلو- نظير ابراهيم الخليل- عماد اميل عاصي-كمال هنري الحلو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بول نعيم مخول

   هيم الخليلنظير ابرامحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٧٠ علم وخبر رقم -"أقوى... معاً" جمعية باسم -١٤
   قضاء الكورة- ملك توفيق عيسى-  شارع السودات-انفه: مركزها
  : أهدافها
  في الوطنتعنى الجمعية بمختلف أنواع اإلعاقة .١

 نة والمتوفرة ودمجه في المجتمع بكافة الطرق والوسائل الممكتسعى الجمعية للمساهمة في تأهيل المعوق .٢

تعمل الجمعية على المساهمة في دمج المعوق في بيئته، وتقوم بغية ذلك بإزالة كل المعيقات التي تمنع هذا الدمج  .٣
  بالتعاون والتنسيق مع السلطات والهيئات الرسمية واألهلية

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

 لويس يوحنا - سعاد جوزيف بلشيون- دوللي اديب صليبا-ايزيس الياس مشيلح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج عجيب صليبا- لمى عماد الدين شبيب- دولي توفيق عيسى- جورج حنا طنوس- اسبريدون عبداهللا سميره-بالشيون

  يس يوحنا بالشيون لوالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

Emile Chahine Foundation for اميل شاهين لثقافة السينمائية، " جمعية باسم -١٥

Cinema Culture"- أد /٢٠٨٩ علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان-  جامعة سيدة اللوزة- ذوق مصبح: مركزها
  : أهدافها
 السينمائية والمسرحية والفنية والثقافية وكل ما القيام بكافة األعمال التي من شأنها التشجيع والمساهمة في األعمال .١

 ضيتعلق بها والمساهمة في إنتاج أعمال التأهيل والتدريب على الثقافة الفنية والمساهمة في إقامة وتنظيم عرو
ومهرجانات وندوات ومؤتمرات، والسعي لتأمين كل ما تحتاجه هذه النشاطات من مساعدات مالية أو عينية أو 

  ا يحقق هذا الهدف،هبات، وكل م
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - نيقوال جورج خباز- جورج جورج خباز-  سهيل شليطا مطر- اميل انطون شاهين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نصري رفيق البركس- سام رشيد لحود-سي محمد احمد نابل-روز ماري روكو مسعد

   نصري رفيق البركسمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٠٠ علم وخبر رقم -"HADDAK  أوADDAK7 حدك، " جمعية باسم -٦١
موعة البحر المتوسط ج ملك شركة خدمات م-١٨القسم /٢٩١٦ العقار رقم - شارع بشير القصار-  فردان-بيروت: مركزها

  .ل.م.ش
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى العمل على ترسيخ مبدأ التضامن، في كافة المجاالت اإلنمائية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية 
  .والعلمية والتربوية، والمساهمة في تحقيق التكافل االجتماعي لرفع المعاناة عن الفئات األكثر عوزاً، وتقديم المساعدة لها

  : من هذا النظام، عبر الوسائل التالية٤معية على تحقيق غاياتها، المنصوص عليها في المادة تعمل الج
وضع مشاريع إنمائية وتربوية وثقافية واجتماعية وصحية في كافة المناطق اللبنانية وتنفيذها، إما بمبادرة منها أم  .١

 الخاصالتعاون مع هيئات دولية ومؤسسات لبنانية، من القطاعين العام وعبر 

شخاص من القانون أو العام، من ادارات وبلديات ومؤسسات عامة، لتنفيذ أو اللوجستي، أل/تقديم الدعم، المادي و .٢
 مشاريع انمائية في مختلف المناطق وتنفيذ هذه المشاريع

تي تنفيذ المشاريع الخيرية والطبية، على أنواعها، وانشاء المراكز الصحية وخدمات الطوارىء في األماكن ال .٣
 أو المادي الطارىء لها/تحتاج الى مثل هذه الخدمات وتوفير الدعم اللوجيستي الطبي و

أو المتضررين بسبب كوارث طبيعية أو اعمال /تقديم المساعدات والخدمات اإلنسانية على أنواعها للمهجرين، و .٤
  االساسيةيوميةحربية وإغاثتهم وتقديم الدعم الالزم للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم ال

 تلقي االعانات والمساعدات والهبات، على أنواعها، وإدارتها وتوزيعها على مستحقيها .٥

تنظيم اللقاءات والندوات وإجراء األبحاث وإعداد البرامج اإلعالمية وإصدار النشرات والمطبوعات وتمويل هذه  .٦
  النشاطات كلياً أو جزئياً

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

بسام ابراهيم عبد .  د-  محمد وليد محمد عاطف النقيب- اسماماريا اسعد اندراوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 هشام -حسن قصقص عصام -  فادي فوزي فواز-  محمد احمد عجاج- دنيز طانوس الحلو- بهاء الدين محمد شحاده-الملك

   رنى احمد سكريه-وفيق الطبش
   بسام ابراهيم عبد الملككتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 

• 1�� ,  �� ٢٠١٣)'� ,���+ ا�*��( �� �& وا�2
  

:  للجمعية المسماة١١/١١/١٩٩٩أد، تاريخ /١٣٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٩٧١ تعديل رقم -١
  »جمعية العمل الصالح الخيرية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية العمل الصالح الخيرية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
 ١١/١١/١٩٩٩أد تاريخ /١٣٩والخبر رقم 
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    :وأصبح على الشكل التالي
  :غايتها
 انية التربويةتعمل الجمعية على المساهمة في اإلهتمام بالنواحي الصحية واإلجتماعية اإلنس .١

 المساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة .٢

  تقديم الخدمات اإلنسانية والقيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
 ة على اإلهتمام بالنواحي الصحية واإلجتماعية اإلنسانية التربويةتعمل الجمعي .١

 المساهمة في إنشاء مدرسة ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة بعد موافقة المراجع المختصة .٢

  تقديم الخدمات اإلنسانية والقيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية .٣
  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن

  

:  للجمعية المسماة٢٩/١/٢٠١٠أد، تاريخ /١٤٣ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٤٨ تعديل رقم -٢
 Autism Association for Socialجمعية التوحد لإلنخراط اإلجتماعي، «

) AASI(Integration  «  
 Autismجمعية التوحد لإلنخراط اإلجتماعي، « الجمعية المسماة اسمديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتع

Association for Social Integration(AASI) « ٢٩/١/٢٠١٠أد تاريخ /١٤٣الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  

    :وأصبح على الشكل التالي
  »، اوبنمايندزOpenminds«: هااسم

  »Autism Association for Social Integration(AASI)تماعي، جمعية التوحد لإلنخراط اإلج«:بدال من
  

:  للجمعية المسماة٢٤/١٢/١٩٦٩أد، تاريخ /٧٢٥ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٨٥ تعديل رقم -٣
  »جمعية الرسالة االجتماعية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية الراسلة االجتماعية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  ٢٤/١٢/١٩٦٩أد تاريخ /٧٢٥والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

  : الغاية من تأسيس هذه الجمعية
 المساهمة في تسيير عمل منتج للنساء المعسرات في منازلهن .١

اهم في توجيه االجيال الجديدة إنشاء ناد مجهز بوسائل االجتماع ليكون مقراً للجمعية وقاعة للمحاضرات، ومكتبة تس .٢
 من الشابات

 المساهمة في إنشاء دار حضانة لالطفال يساعد على تسهيل عمل المرأة .٣

 المساهمة في إنشاء دار رعاية للمسنين والمسنات يصون كرامتهن ويقيهن شر السؤال .٤

  المساهمة في تأمين مسكن للطالبات يؤمن الراحة واألمان واإلطمئنان .٥
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  نود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق الب

  :بدالً من
تسيير عمل منتج للنساء المعسرات في منازلهن وانشاء ناد مجهز بوسائل االجتماع ويكون مقراً للجمعية وقاعة  .١

  للمحاضرات ومكتبة وتوجيه االجيال الجديدة من الشابات
  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت

  

:  للجمعية المسماة٢/٤/٢٠١٢أد، تاريخ /٢٣٨ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٨٦ تعديل رقم -٤
  »الشباب اللبناني للتنمية«

الحائزة على بيان العلم والخبر » الشباب اللبناني للتنمية«ة المسماة  الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢/٤/٢٠١٢أد تاريخ /٢٣٨رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 التوعية، العالج، التأهل النفسي للمدمنين على المخدرات .١

 العمل على إنشاء مركز تأهيل للمدمنين على المخدرات .٢

 الفقراء والمعوقين وأوالد المدمنين واأليتامالعمل على مساعدة المعوزين و .٣

 تنمية التعاون الثقافي واإلجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية واإلجتماعية والوطنية .٤

 إصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، اجتماعية، تربوية، إنمائية .٥

 من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والتربوي والصحي .٦
 ومعارض ودورات لمحو األمية من خالل فتح مراكز صحية وتربوية

 إحياء المناسبات الوطنية إسهاماً في تعزيز الروح الوطنية .٧

 التعاون مع سائر الجمعيات والحركات اإلجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية .٨

التوعية من مخاطر اإلنحراف السلوكي ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية على نبذ العنف ومناهضة العمل على  .٩
 التعذيب

 العمل على التوعية من مخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومساعدة ضحايا األلغام والقنابل العنقودية .١٠

ع والتوعية وإقامة ورش عمل ميدانية العمل على المحافظة على التراث واآلثار وتنميتها من خالل طرح مشاري .١١
 ولقاءات وندوات ودورات وعقد مؤتمرات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 التوعية، العالج، التأهيل النفسي للمدمنين على المخدرات .١

  تأهيل للمدمنين على المخدراتالعمل على إنشاء مركز .٢

 العمل على مساعدة المعوزين والفقراء والمعوقين وأوالد المدمنين واأليتام .٣

 تنمية التعاون الثقافي واإلجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية واإلجتماعية والوطنية .٤

  إنمائيةإصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، اجتماعية، تربوية، .٥
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العمل على رفع المستوى االجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات  .٦
 ودورات لمحو األمية من خالل فتح مراكز صحية وتربوية

 إحياء المناسبات الوطنية إسهاماً في تعزيز الروح الوطنية .٧

  ياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعيةالتعاون مع سائر الجمعيات والحركات اإلجتماعية محل .٨
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

السياسية  للجمعية ١٨/٣/١٩٥٣أد، تاريخ /٩٤٦ لبيان العلم والخبر رقم ٢١١٠ تعديل رقم -٥
  »حزب الكتلة الوطنية«: المسماة

المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل » حزب الكتلة الوطنية«المسماة لجمعية السياسية اء على الطلب المقدم من ابن
  ،١٥/١١/٢٠١٣ تاريخ ١٨٨٤٩لدى المديرية االدارية المشتركة برقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين باالنابة،
  :يقرر ما يأتي

 ٩٤٦الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » حزب الكتلة الوطنية«عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة : ألولىالمادة ا
وقد اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية االساسي وذلك   ١٨/٣/١٩٥٣تاريخ 

  المقترن بموافقة مجلس الحزب١/٣/٢٠٠٦استناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 

  

:  للجمعية المسماة٢٣/٢/٢٠١١أد، تاريخ /٣٤٢ لبيان العلم والخبر رقم ٢١١١ تعديل رقم -٦
  »Semaan Foundation، مؤسسة آل سمعان«

 الحائزة» Semaan Foundationمؤسسة آل سمعان، «أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة 
  ٢٣/٢/٢٠١١أد تاريخ /٣٤٢على بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »The Semaan Foundationمؤسسة آل سمعان، «: اسمها
  »Semaan Foundation، مؤسسة آل سمعان«:بدال من

 
 

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

   lb.org.crtda@infoالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 االلكتروني الذي  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريدك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
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  لوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلوماتا
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

 
  


