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      2015 حزيران/140العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 

 مشكلة النزوح والطوارىء

  سوريا من النزوح موضوع في المتحدة واالمم لبنان بينجديد الخالف 

 لبنان وجود يهّدد السورية األزمة ضغط: مهوالً  الدولي البنك مدير 

 الخارجية النوايا من يتوجسون وسياسيون للبنان دعمها تكرر الدولية الدعم مجموعة 

 تافهة تصلنا التي والمساعدات منه بد ال تدبير ات/للنازحين المخيمات اقامة: درباس  

 الوطنية الخطة بانتظار السراي في الكوارث ادارة غرفة افتتح سالم 

  

  محليةوال القطاعيةو التنمية الكلية في 
 2014 في اقترضوا ات/اللبنانّيين ثلث من أكثر: الدولي البنك 

  ...الضروريات يوازي الكماليات على ات/اللبنانيين وٕانفاق  

 "االميركية – اللبنانية التجارة غرفة بتنظيم نيويورك في مؤتمر" لبنانون أب ستارت  

 االوبيك صندوق من بدعم الجبلية المناطق في المستدامة الزراعية التنمية مشروع اطالق  

 اللبنانّية القرى في المعيشة االحوال تنعش االجتماعية الريادية المشاريع  
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 87.1 %لالونيسكو دراسة بحسب ن/يقرأون ال لبنان وشابات شباب من  
 وحسيب رقيب بدون والمتاجرة السمسرة في تعمل عكار في جمعيات 

 "اللبنانية السجون في التعذيب ووقف االعدام عقوبة إلغاء مع" ورحمة عدل  

  
 



2 
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات 

 اهليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان  
 لبنان في الطوارئ قوات من انمائية مساعدة  
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 بنى تحتية 

  
 2015  ايار شھرعلم وخبر 

  2015 ايارشهر تأسيس جمعيات جديدة 

  2015 ايارتعديل للعلم والخبر شهر 

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

  مشكلة النزوح والطوارىء
 

   سوريا من النزوح موضوع في المتحدة واالمم لبنان بينجديد الخالف 

 المماطلة في مستمرة الالجئين لشؤون المتحدة االمم مفوضية ان لبنان، في النزوح حول نشرته تحقيق في االخبار صحيفة رأت
 لملف الكارثية التداعيات الى جدًا، المتأخر تنبهها الرغم على وذلك اللبنانية، الحكومة مع المعقودة بالتزاماتها التقّيد في والتسويف
 وذلك ة/اضافي ة/نازح اي تسجيل بعدم يقضي الذي اللبنانية الحكومة بطلب المفوضية إلتزام عدم الى الصحيفة واشارت. النزوح
 ارتفاع استمر لذلك، ونتيجة. ات/الوافدين عدد لتقليص الماضي الثاني كانون 5 في الحكومة اتخذتها التي االخيرة االجراءات بعد

 كيلي، نينت لبنان، في المفوضية ممثلة عزت فيما أخّف، بوتيرة وٕان المفوضية، لدى ات/المسجلين ات/النازحين عدد اجمالي
 فقط ن/منهم% 15 وأن الجديدة الحدودية االجراءات قبل ن/وصلوا ات/المسّجلين األشخاص معظم ان الى االرتفاع استمرار
 الدولة خداع" بتسهيل المفوضية اتهام الى درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير ذلك دفع وقد. االجراءات بعد ن/وصلوا
 قوائم على اللبنانية الحكومة بحصول يتعلق فيما اما .ة/جديد ة/الجئ أي تسجيل رفض على مساومة ال ان مؤكداً  ،"وغّشها
 معينة مراحل في والمفوضية الدولة بين العالقة في ساد توتر ثمة الى درباس لفت المفوضية، لدى ات/المسجلين ات/النازحين

 حصول عن حديث واي اآلن مشكلة اي نفى لكنه ،) http://www.lkdg.org/ar/node/12515: الرابط على الخبر راجع(
 ة/نازح ألف 700 معلومات تسلمنا اليوم والى المعلومات لتبادل اتفاقية هناك" مضيفاً  للوزارة، البيانات قاعدة تسليم عملية في تباطؤ

  ."مشكلة اي دون من تباعا الباقية المعلومات وسنتسلم
 وزير صرح النزوح، بموضوع الحالية الحكومة في االطراف لبعض والعنصري المخزي التعاطي استمرار الى جديدة اشارة وفي

 السوريون الالجئون" عنوان حمل والذي الحكمة لجامعة السنوي المؤتمر في مشاركته خالل درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون
 للدولة رقابة ال مخيم 1700 عددها أصبح التي العشوائية بالمخيمات امتأل قد لبنان أن"الى ،"والتحديات التداعيات: لبنان ومستقبل
 وفي". لالنسان وليست للبضائع فالمستودعات الحروب، لمهجري مستودعا لسنا اننا" مؤكداً  ،"وتربويا واجتماعيا وصحيا أمنيا عليها
  ."النزوح عبء تحمل الهشاشة اصابته الذي الظهر هذا يستطيع متى الى" درباس تساءل الختام،
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 على سوريا من النزوح بنتائج للتهويل والمعيبة، الحادة التصاريحات من سلسلة مؤخراً  اطلق بدوره، باسيل، الوزير ان ذكره والجدير
 وعملية سياسي وواقع ديموغرافي واقع لتغيير مبرمجة" لبنان إلى السورية النزوح حركة أن الى الفتاً  لبنان، في الديمغرافي التوازن
 ساعدنا لكان" لبنان إلى ات/السوريين ات/النازحين ملف في المساعدة الدولي المجتمع أراد لو أنه معتبراً  ،"مجدداً  تقسيم إعادة
 لبنان" مضيفاً  ات،/السوريين ات/الالجئين تضم مخيمات إنشاء فكرة رفضه باسيل جدد كما". العبء وحمل النزوح حركة بوقف
 الرابط مراجعة يرجى باسيل تصريح حول التفاصيل من للمزيد". (لألجانب مخيما بأكمله أصبح اليوم
  ) http://bit.ly/1EGdlzg:التالي

  
  لبنان وجود يهّدد السورية األزمة ضغط: مهوالً  الدولي البنك مدير 

 عامة منفعة يقّدمان واألردن لبنان إن مدونته، على الدولي، البنك في األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمي المدير بلحاج، فريد كتب
 ن،/بالدهم في الدائر الصراع من ن/فروا اللواتي/ الذين ات،/السوريين ات/الالجئين من ضخمة أعداد باستضافة الدولي للمجتمع
 افتقادهما من الرغم وعلى اللواتي/الذين البلدين، هذين في حالياً  من/يقيمون ة/الجئ مليوني من أكثر هناك أن بلحاج واضاف
 يتعلق ما وفي. الحديث التاريخ في مسبوق غير حميد بأسلوب ن/بهم الترحيب في متناهياً  ليس كرماً  يظهران فإنهما للموارد،
 هو بما مرتفعة زالت ما ايضاً  لكنها األردن، في بقليل اقل النسبة وأن ات،/سوريون حالياً  سكانه من% 25 إنّ  بلحاج افاد بلبنان،
 زمني إطار يوجد ال إذ دراميًا، تطوراً  يشهد األرض على الوضع أن بلحاج، وأضاف .االجتماعي والنسيج االقتصاد إلرهاق كفاية
 عن مسؤولين أصبحا واألردن لبنان أن هي بلحاج، بحسب الوحيدة، المؤكدة الحقيقة وان ن،/ديارهم إلى ات/الالجئين لعودة واضح

 من سكانه اجمالي ارتفع لبنان حالة ففي مسبوق، غير ديموغرافياً  تحوالً  يواجهان أصبحا كما ات،/الالجئين ماليين وعن مواطنيهما
 خذالن في الدولي المجتمع استمرار من التحذير إلى بلحاج وخلص. سنوات ثالث من أقل في ماليين 5.5 إلى نسمة ماليين 4.2

 http://bit.ly/1erxmTZ: الكامل بلحاج مقال على لإلطالع .باهظاً  سيكون الثمن ان مؤكداً  المضيفين، البلدين
  
  الخارجية النوايا من يتوجسون وسياسيون للبنان دعمها تكرر الدولية الدعم مجموعة 

 لجامعة السنوي المؤتمر كواليس في" مناوشات" حصول عن لبنان، في السوري النزوح حول تحقيق في" السفير" صحيفة كشفت
 وزير بين ، "والتحديات التداعيات: لبنان ومستقبل السوريون الالجئون" عنوان حمل والذي الماضي، ايار 13 في عقد الذي الحكمة
 تلك ان قائلة الصحيفة واضافت. كيللي نينت لبنان، في الالجئين لشؤون العام والمفوض درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون

 الحكومة خلفها ومن الوزارة بتصّرف ولدرباس المنطقة، في سياسية مخططات بتنفيذ لكيللي مبطن اتهام من تخلو لم المناوشات
 النزوح من واالكاديميين، السياسيين بعض مواقف الصحيفة استطلعت وقد  .ات/السوريين ات/النازحين تجاه إنسانية ال بطريقة
 قوى مع كيانات تصنع متنافرة كيانات باتت الدولة ان واعتبر المستقبل من الدين شمس ابراهيم السابق الوزير فحذر السوري،
 له يعطى ال كيان وأي عنه؟ رغماً  ات/نازحين الدولية الجمعيات فيه تسّجل بلد أي" متسائال الدولة، إفساد إلى أدى ما خارجية
 من عدد بقاء إلى تشير التقديرات" بان شربل، مروان السابق، الداخلية وزير افاد جهته، من". ات؟/النازحين على لصرفها امواالً 

  ".بالكامل اللبنانية الدولة إلى ات/مسؤوليتهم ستتحول عندها لبنان، داخل ات/السوريين
 لها يتعرض التي اإلستثنائية بالضغوط سالم، تمام الحكومة، لرئيس زيارتها خالل الدولية الدعم مجموعة اقرت االطار، هذا وفي
 دعم عن الدولية المجموعة وعبرت سوريا، من ن/تسجيلهم تم ة/نازح ألف ومئتي مليون إستضافة نتيجة السورية األزمة بسبب لبنان
 النظر إلى األعضاء الدول كل داعية المتحدة، واألمم الحكومة بين بالشراكة بلورتها تمت التي لألزمة، لالستجابة لبنان لخطة قوي
 . للبنان الدعم وتعجيل زيادة طرق في
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  تافهة تصلنا التي والمساعدات منه بد ال تدبير ات/للنازحين المخيمات اقامة: درباس  

 حول االستراتيجية، للدراسات الشرق مركز عقدها نقاش، جلسة في مشاركته خالل درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اشار
 وسوء البصيرة وانعدام والتجاذب التراخي" الى ،"وحلول حقائق: اللبناني االقتصاد على ات/السوريين ات/الالجئين ازمة تأثير"

 اللبنانية، المناطق كافة في ة/سوري مليون ونصف مليون هناك" مضيفاً  ،"الملف ذلك متابعة رافق الذي الكيد مع التشخيص
 للتجاذب، موضوعاً  القضية تلك تكون أال المطلوب": قائالً  درباس واردف". واقتصادية امنية قضية النزوح مسألة واصبحت
 باقامة الخطة بتنفيذ لي سمح واذا يعارض، فريق كان ولكن الوضع، على السيطرة الدولة تحكم لكي منه بد ال تدبير والمخيمات
 قياسا بالتافهة، لبنان الى تصل التي المساعدات درباس وصف الختام، وفي". االحتقان تنفيس اشهر ستة خالل استطيع المخيمات

  .ن/ومتطلباتهم ات/النازحين حجم الى
  
  الوطنية الخطة بانتظار السراي في الكوارث ادارة غرفة افتتح سالم  

 الرسميين من حشد بحضور السراي، من ،"واألزمات الكوارث إلدارة الوطنية العمليات غرفة"سالم، تمام الحكومة، رئيس افتتح
 عمل منه جانب في" انه الى الفتاً  العمل، ذلك مأسسة الى تسعى الوزراء مجلس رئاسة أنّ  على االفتتاح خالل وشدد. والجمعيات

 دون تأتي الطبيعة، في عفوية االحيان من كثير في والكوارث االخطاء هي ما بقدر عفوي ايضا لكنه عمالني، إجرائي ميداني
 ".التحدي ذلك لمواجهة مطلوب هو ما الى سنرتقي العمل ذلك مأسسة من جهتنا من نتمكن ما بقدر: "قائالً  واضاف ،"إنذار سابق
 مع التواصل في عملي وثقل وزن من الموقع لذلك لما الكبير السراي في الغرفة تلك مركز يكون ان على التوافق تم انه" سالم وافاد
 كارثية ظروف ظل في أمانا أكثر مكان من الكبير السراي هذا بناء في ايضا متوافر هو بما" كذلك ،"وقطاعاتها الدولة أجهزة كل
 سترسم التي الكوارث إلدارة الوطنية للخطة عام إطار لوضع وطنية لجنة شكلت 2010 عام في انه سالم وذكر". بنا تحيط قد

. 2017و 2012 عامي بين ما انجازها يتم أن على الدولية، الجهات مع بالتعاون وذلك اللبنانية، للحكومة االستراتيجية التوجهات
 للحد )2030و 2015 سانداي( العام الدولي العمل باطار الوطنية الخطة وضع في تسترشد الحكومة ان سالم اعلن الختام، وفي
  .2015 اذار في اليابان في اقر الذي الكوارث من
  

  والمحلية القطاعيةو  الكلية التنمية في
 

  2014 في اقترضوا ات/اللبنانّيين ثلث من أكثر: الدولي البنك 

 ،2014 عام ات/اللبنانيين لدى االقتراض معدل حول الدولي، للبنك تقريراً  األسبوعية، نشرتها خالل بيبلوس، بنك مجموعة عرضت
 أو ن/بمفردهم سواء المال، ن/اقترضوا أكثر أو عاما 15 العمر من ات/البالغين ات/اللبنانيين من %34.8 أن ارقامه بينت

 من االستدانة المقترضة األموال تشمل التقرير، وبحسب. 2014 العام في المتاحة المصادر من آخر، شخص مع باالشتراك
 ات،/الرسميين غير ات/الخاّصين ات/الدائنين من أو األصدقاء، من أو األسرة، أفراد من أو مالية، مؤسسة أو تجاري مصرف
 103 مرتبة احتل ،2014 العام في ات/اللبنانيين لدى االقتراض مستوى أن الى ايضاً  التقرير وأشار. أخرى مصادر من وكذلك
 منطقة في نامية دول تسعة بين الخامسة والمرتبة مرتفع، إلى متوسط دخل ذات دولة، 40 بين 26 ومرتبة عالميًا، دولة 143 بين

 ،2014 في المال ن/اقترضوا واللواتي الذين ات/اللبنانيين معدل ان الى الدولي البنك دراسة ولفتت. أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 والمعدل% 37.7 البالغ المرتفع، إلى المتوسط الدخل ذات الدول معدل وكذلك ،%42.4 البالغ العالمي المعدل من أدنى يبقى

 ن/اقترضوا ات/البالغين ات/اللبنانيين من% 3.4 أن على التقرير فركز االنفاق، وجهة حيث من أما %.45.7 البالغ اإلقليمي
 ذات الدول ومعدل ،%7.7 البالغ العالمي المعدل من أقل أي الماضي، العام في المدرسية الرسوم أو التعليم أقساط لتسديد المال
  %. 8.2 بلغ الذي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في النامية الدول ومعدل ،%6.1 البالغ المرتفع إلى المتوسط الدخل
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  ...الضروريات يوازي الكماليات على ات/اللبنانيين وٕانفاق  

 لدى اإلنفاق نسبة حول الدولي، البنك مع بالتعاون لإلحصاءات اإلداري المركز أجراها دراسة عن مقاالً  الديار جريدة نشرت
 إنفاق سلة في األكبر هي السكن على اإلنفاق حصة أن الى الدراسة واشارت. 2012 للعام وكماليات ضروريات بين ات/اللبنانيين
 كذلك. والبنزين الكهرباء على االنفاق يليها السكني لإليجار %46.2 يخصص الحصة تلك ومن ،%28.5 وتبلغ ات/اللبنانيين
 الى ترتفع قد ،%13.1 والمواصالت النقل وعلى ،%22و 18 بين ما تمثل والشراب الطعام على اإلنفاق حصة ان الدراسة افادت

 يمثل واالدوية الطبابة على اإلنفاق أن ايضًا، الدراسة تبّين. العاصمة من بعيدة مناطق في ات/القاطنين مداخيل من% 15
 فسجل التعليم، على اإلنفاق أّما. االستشفائية للنفقات% 24و االدوية لشراء تخصص% 53 منها االنفاق مجموع من ،7.82%

 رقم وهو ،%5.86 إلى 2012 العام في انخفض ثم ،2005 العام في% 7.68 بلغ أنه الى الدراسة اشارت اذ ملحوظًا، إنخفاضاً 
 ينفقون ات/اللبنانيين أنّ  ايضاً  الدراسة وتظهر. لبنان شمال منـطقة في% 4 الى ويتراجع لبنان، وجبل بيروت في% 7 الى يرتفع
 أخيرًا،%. 5.38 يقارب ما اللباس على اإلنفاق معدل بلغ بحيث التعليم، على اإلنفاق تقريباً  يعادل بمستوى والتزّين الملبس على
 اإلنفاق ان اذ عمومًا،% 1.6 يعادل ما والتنباك التبغ ومنتوجات الكحولية المشروبات على ينفقون ات/اللبنانيين أن الدراسة تقول
 ن/ينفقون ات/اللبنانيين أن الدراسة، فكشفت الكماليات، اما. وسطي كمعدَّل الواحدة العائلة في سنوياً  دوالرات 309.12 التبغ على
 . الضروريات يقارب بمستوى عليها

 
  "االميركية – اللبنانية التجارة غرفة بتنظيم نيويورك في مؤتمر" لبنانون أب ستارت  

 التقى نيويورك في" ليبانون أب ستارت" بعنوان مؤتمراً  ،"ميغافون ستارتاب" مع بالتعاون األميركية -  اللبنانية التجارة غرفة نظمت
 ات/المهتمين ات/العالميين ات/المستثمرين أهم مع لبنان في الناشئة الشركات بقطاع ات/المعنيين من شخص 300 نحو  خالله

 نيويورك في جمع المؤتمر أن الزعني، سليم الغرفة، رئيس أعلن المؤتمر، اهداف وحول. الناشئة األسواق في الناشئة بالشركات
 والشركات األعمال ريادة ببيئة ات/معنيين ات/ومسؤولين ات/ومستثمرين أعمال رائدات/ورواد اللبنانية المواهب أبرز من بعضاً 

 الزعني وأضاف. لبنان في الناشئة الشركات قطاع بها يتسم التي الكامنة القدرات وٕابراز المستقبل بناء في للمساهمة وذلك الناشئة،
. كبيرة نجاح قصص اللبنانية الناشئة الشركات قطاع يشهد أن يمكن المالئمة، االقتصادية والبيئة المناسب الدعم توفر إذا أنه قائالً 
 على محدودة اللبناني باالقتصاد لحقت التي األضرار أن إلى شديد، أنطوان المتحدة، الواليات في اللبناني السفير لفت جهته، من
 االقتصاد مستقبل أن مسجلة، كلمة في سالمة، رياض المركزي، انلبن مصرف حاكم أكد فيما الصعبة، الراهنة الظروف رغم

 المتعلقة المقبلة الخطوة أن سالمة، وكشف. المعرفة واقتصاد والغاز، النفط المال، هي رئيسة قطاعات ثالثة على سيقوم اللبناني
 فيها االكتتاب فتح الناشئة للشركات تتيح لها، التحضير يجري لألسهم، إلكترونية سوق إقامة هي لبنان، في المعرفة باقتصاد
 عرض كذلك. السوق من الخروج او الولوج وفرض والتمويل المسّرعات للبنان فيصبح السلسلة تكتمل السوق بهذه وانه للجمهور،

 القطاع هذا أن إلى فأشار والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وآفاق لبنان في األعمال ريادة واقع أزعور، جهاد السابق، المال وزير
 عشرة من أقل تضم التي المؤسسات نسبة أن موضحاً  البالد، في المؤسسات مجموع من% 95و 93 بين ما لبنان في يمثل

 %. 73 هي ات/موظفين
  
  االوبيك صندوق من بدعم الجبلية المناطق في المستدامة الزراعية التنمية مشروع اطالق  

 كل بحضور الجبلية، المناطق في المستدامة الزراعية التنمية مشروع من االولى المرحلة واالعمار، االنماء مجلس مقر في أطلقت
 المشروع تنفيذ لمكتب االدارية اللجنة ورئيسة الجسر، نبيل واالعمار، االنماء مجلس رئيس شهيب، أكرم الزراعة، وزير من

 خفض الى االقتصادية، للتنمية االوبيك صندوق من مالي بدعم حظي الذي الجديد، المشروع يهدف. زيد أبي غلوريا االخضر،
 المناطق في المستهدفة المجموعات لدى الدخل ومستويات الزراعي اإلنتاج تحسين خالل من الريفية، المناطق في الفقر مستوى
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 واالعمار، االنماء ومجلس االخضر المشروع بين الموقعتين التفاهم ومذكرة التمويل اتفاقية الى المشروع يستند. الريفية الجبلية
 التي المشروع، من االولى المرحلة تلزيم تم وقد. مراحل وعلى اللبنانية، المناطق كافة على موزعة جبلية بركة 20 انشاء ويتضمن
 تم كما الشعب، وعيتا عيترون نحله، شبعا، ليف، بيت بنّيه، عين بوداي، إهمج،: التالية المناطق في جبلية برك 8 إنشاء تشمل
 . والجنوب لبنان وجبل الشمال مناطق في اضافية برك ثماني انشاء أيضا ستشمل والتي الثانية، للمرحلة التنفيذية الدراسات تلزيم

 

  اللبنانّية القرى في المعيشة االحوال تنعش االجتماعية الريادية المشاريع  

 استطاعت المشاريع تلك ان االجتماعية، األعمال ريادة عنوان تحت تندرج التي المشاريع حول تحقيق في الحياة، صحيفة اشارت
 واعتبرت. الجذور إلى العودة في ات/وراغبين المدن من ات/قادمين ات/لبنانيين استقطاب خالل من القرى في األمل تزرع ان

 المميزة، وسماتها اللبنانية بالقرية والسياح ات/المواطنين تعريف إعادة على فقط تقتصر ال الريادية المشاريع تلك فائدة ان الصحيفة
  :ومنها النموذجية المشاريع تلك من بعضاً  الصحيفة عددت وقد. األولى بالدرجة وٕانمائية اقتصادية فائدة ايضاً  لها ان بل
 تمضية العائلة تستطيع حيث البيئية، السياحة مبدأ على يقوم والذي بكاسين، في وتحديداً  جزين منطقة في يقع الذي" الغابة بيت" -

 أو خشبية بيوت استئجار خالل من يوم من أكثر قضاء حتى أو كثيرة، ترفيهية بنشاطات والقيام الكبيرة، الغابة تلك في كامالً  يوما
 العام القطاعين بين الشراكة مبدأ على قائم انه علماً  وموسمية، ثابتة وظيفة 50 نحو يؤّمن أن المشروع استطاع وقد. خيم

 ان علماً  اخرى، جهة من المشروع، تشّغل التي   Knee Rootsبشركة جهة، من جزين، منطقة بلديات اتحاد يربط وهو والخاص،
 .األوروبي االتحاد من مالي دعم على حاز قد المشروع

 إلى يرمي والذي البقاع، سهل في األول األخضر المطعم ُيعتبر والذي الغربي، البقاع في عميق بلدة في تقع التي" عميق طاولة" -
 سوق" لـ امتداد المشروع ان الى االشارة وتجدر. المنطقة ألهالي جديدة عمل فرص استحداث والى والبيئة، التقاليد على المحافظة
 .والمدينة الريف بين الهوة لردم سنوات عشر نحو منذ مزوَّق كمال أسسه الذي" الطّيب

" ضيعة" للـ الحي النموذج الستكشاف والسياح ات/للمقيمين مقصداً  أصبح والذي البترون، منطقة في اقيم الذي" فيالدج قرنعون" -
 .عمل فرص من يوّفره لما ومحيطها، قرنعون قرية ينعش أن استطاع والذي اللبنانية،

    
  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في

  

 87.1 %لالونيسكو دراسة بحسب ن/يقرأون ال لبنان وشابات شباب من  
 الشباب ونظرة معرفة مدى" حول أجراه الذي االستبيان نتائج صحافي، مؤتمر خالل بيروت، في اإلقليمي األونيسكو مكتب عرض
 من وبتمويل ،"ليبانون ستاتيستيكس" شركة مع بالتعاون الماضي يناير/الثاني كانون في ُنّفذ والذي ،"لبنان في اإلعالم لوسائل

 المقابلة تقنية واعتمد سنة، 29و 14 بين ن/أعمارهم تتراوح وشاّبة، شاب ومئتي ألف من عّينة شمل والذي ،"األوروبي االتحاد"
 .الطائفي التشكيل باالعتبار واخذت اللبنانية، المناطق مختلف على توزعت االستبيان مقابالت ان ذكره والجدير المباشرة،
 أن النتائج أظهرت إذ االنقراض، الى طريقها في باتت التي المكتوبة الصحافة تراجع الدراسة، أرقام تؤّكد السفير، صحيفة وبحسب
 التلفزيون، يشاهدون ن/زالوا ما ات/المستطلعين من%  98 بينما المحلية، الصحف ن/يقرأون ال ات/المستطلعين من 87.1%

 عبر% 94.8و االنترنت، عبر األخبار ات/المستطلعين من% 95.6 يتابع المقابل، في. الراديو إلى ن/يستمعون ال% 61.8و
 إلى للوصول ن/هواتفهم ن/يستخدمون فيه ات/المشاركين من االكبر الجزء ان االستبيان بين كما االجتماعي، التواصل مواقع
 حيث من. ات/للشباب جليس خير إلى الخلوي تحّول بعدما المعادلة خارج بات فهو للصحيفة، وفقاً  الكتاب، أما. الشبكة

 فأظهر للسن، طبقاً  وذلك يتابعونها، التي البرامج نوعية حول الشباب اهتمامات في اختالف الى النتائج اشارت المضمون،
 ن/هم ممن% 78.3 مقابل األجنبية، األفالم لمشاهدة التلفزيون ن/يتابعون عاماً  18و 14 بين ن/هم ممــن% 83.7 أن االستبيان

 الدينية، للبرامج ات/المتابعين من االكبر القسم ان السفير، بحسب والالفت. عاماً  29و 23 بين% 72.8و عامًا، 22و 19 بين
 %).  52.5( سنة 18 الى 14 العمرية الفئة اوساط بين كان
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  وحسيب رقيب بدون والمتاجرة السمسرة في تعمل عكار في جمعيات 

 منها تعاني الذي الصعد كل على المزمن الحرمان الى الفتة عكار في الجمعيات عمل حول تحقيقاً " السفير" صحيفة نشرت
 شكل ذلك كل ان الصحيفة واضافت. الفارغة الوعود على سوى السياسية والتيارات المتعاقبة الحكومات من تحصل لم التي المنطقة
 المحلية، الجمعيات عشرات جانب الى عكار في تعمل باتت التي واألجنبية، الدولية المؤسسات من الكثير الجتذاب خصبة أرضا
  .مرخصة منها فقط 40 السبعين، عددها تجاوز التي
 منها عدداً  أن كما والمتاجرة، السمسرة يشبه ما الى تحول الجمعيات من الكثير عمل" ان الصحيفة مصادر اكدت الموضوع، وحول
 الجمعيات إحصاء الى والسعي األمر، لذلك التنبه الى الدولية المؤسسات األخيرة اآلونة في دفع ما وهو أمنية، بملفات تورط

 وهو" المحلية التنمية مكتب" ان الى لبكي، عماد عكار، محافظ اشار جهته، من". منها البعض مع التعامل وحصر وغربلتها،
 الجمعيات بين وصل صلة ليشكل واحد، إطار ضمن الجمعيات كل جمع على يعمل المحافظات، في نوعه من األول المكتب
 ليس الهدف" أن لبكي واكد. المحلية الجمعيات عن واضحة" داتا" وتكوين االزدواجية، وتفادي العمل وتصويب المانحة، والجهات
 األهداف يحقق بما المجهر، تحت ات/الدوليين أو ات/المحليين سواء ات،/الناشطين كل وضع بل الجمعيات شؤون في التدخل
 مسؤولة اشارت بدورها،". الصعد مختلف على السلبية التحديات من الكثير خّلف السوري النزوح ان خصوصا المرجوة، االنمائية

 لمعرفة السعي الضروري من لكن الحاجة، مدى على دليل عكار في الجمعيات كثرة" أن إلى سابا، نادين ،"للتنمية عكار شبكة"
 يرمي منها قسما أن كما سياسية، مناصب الى للوصول ومنها للسمسرة، يسعى من منها إذ الجمعيات، لتلك الحقيقية األهداف
 ". الفعلي االنماء لتحقيق

  
  "اللبنانية السجون في التعذيب ووقف االعدام عقوبة إلغاء مع" ورحمة عدل  

 في ،"الميثاق لجنة" العربية اإلنسان حقوق لجنة عقدتها التي الجلسات خالل العليا، هادي االب ورحمة، عدل جمعية رئيس طالب
 االعدام عقوبة أن معتبراً  اإلعدام، عقوبة بإلغاء اللجنة، إلى لبنان من المقدم اإلنسان حقوق لحال األول التقرير لمناقشة القاهرة،
 لحقوق العربي والميثاق اإلنسان حقوق لشرعة العالمي اإلعالن في عليها المنصوص األساسية والمبادىء الدستور ألحكام مخالفة
 األمم اتفاقية على مصادقته من الرغم على التوقيف أثناء لبنان في التعذيب ممارسة استمرار الى ايضاً  العليا ولفت. اإلنسان
 والتي عالمياً  المقبولة المعايير عن بعيدة انها الحقوقي الناشط فذكر اللبنانية، السجون أوضاع عن اما. التعذيب لمناهضة المتحدة
 للنقص أو المعاملة لسوء نتيجة االنفرادي الحجز في وفيات عدة تسجيل الى الفتاً  وحقوقه، كرامته وصون االنسان احترام تراعي
 . الطبية الرعاية في
  

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

  ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
 والتي الفنيين وعرسال اكروم لمعهدي الكترونية تجهيزات: العالي والتعليم التربية وزراة لصالح االنمائي المتحدة االمم برنامج -

   اميركي دوالر 800و ألف 42 بحوالي قيمتها تقدر
 جهود لدعم اميركي دوالر ألف 500و مليونين: االجتماعية الشؤون لوزارة الالجئين لشؤون السامية المتحدة االمم مفوضية  -

  ات/السوريين ات/للنازحين االغاثة
   سيارات ثمانية: االجتماعية الشؤون لوزارة لبنان في الالجئين لشؤون العليا المتحدة االمم مفوضية -
 والغاثة ات/اللبنانيين ات/المحتاجين ازاء الوزارة جهود لدعم ادوية حاوية: االجتماعية الشؤون لوزارة كور مرسي مؤسسة -

   ات/السوريين ات/النازحين
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  ومحلية رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات  
 برنامج تنفيذ كلفة لتمويل اميركي دوالر ألف 300و ماليين 3: والبلديات الداخلية لوزارة اللبنانية والتنباك التبغ حصر دارةا -

  العام لالمن العامة المديرية في القومي واالمن للتحليل معلوماتي
 المباحث قسم - الداخلي االمن لقوى العامة للمديرية صدمي شحذ آلة: والبلديات الداخلية لوزارة االحمر للصليب الدولية اللجنة -

   اميركي دوالر 500و آالف 9 بحوالي قيمتها تقدر الجنائية المختبرات مكتب -العلمية
 المدني للدفاع العامة المديرية في المركزية االدارة لمساعدة تعقب اجهزة: والبلديات الداخلية لوزارة لبنان في جنرال سوسيته بنك -

   اميركي دوالر ألف 60 بحوالي قيمتها تقدر آلياتها، وجود اماكن تحديد على
 تقدر الفني قنافار خربة لمعهد للتدفئة المازوت مادة من ليتر ألفي: العالي والتعليم التربية لوزارة مراد يوسف الرحيم عبد السيد -

   اميركي دوالر 250و ألف بحوالي قيمتها
  
  اهليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان  
   مقفلة رياضية قاعة انشاء: النبطية في الصباح كامل حسن مجمع -
 االراضي على المنتشرة فروعه بكل مهماته ومكننة الصندوق تحديث: بيروت في العدل قصر في القضاة تعاضد صندوق -

  اللبنانية
  
  لبنان في الطوارئ قوات من انمائية مساعدة  
  حاصبيا قضاء كفرحمام بلدة في زراعية طرق وتعبيد تأهيل: االسبانية -
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 تحتية بنى  

 الكويتي والصندوق واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية حكومة بين 26/6/2014 بتاريخ الموقعة االتفاقية ابرمت -
 تمويل اتفاقية تعديل بموجب وذلك اميركي دوالر ألف 750و مليون 3 بقمية عينية هبة والمتضمنة العربية، االقتصادية للتنمية
  .9/4/2008 بتاريخ الموقعة الغربي البقاع منطقة في الشرب مياه مشروع

  
  2015  ايار شھرعلم وخبر 

  

  أد /904علم وخبر رقم  -"بالسم للتنمية اإلجتماعية"جمعية باسم  -1
  قضاء عكار -السيد يوسف قجاجوملك  - 104العقار رقم  - ضهر القنبر: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي .1

 تطريز، حياكة، خياطة، نحاسيات، رسم: إقامة دورات تدريب لألشغال اليدوية التراثية .2

  واإلعتناء بذوي اإلحتياجات الخاصة واألمراض المزمنةإقامة دورات توعية حول الصحة العامة والغذائية والجمالية،  .3

 إقامة دورات علمية وتربوية ومعلوماتية .4

 إقامة ندوات فكرية وثقافية وأمسيات شعرية وموسيقية ومهرجانات إحياء للمناسبات الوطنية .5

 إنشاء مستوصف لتأمين الخدمات الصحية .6
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 واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين 

طالب محمد  -عال طالب خضارو - جومانا ابو سمره الدبس -احمد عبد الكريم عبد الكريم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  آية دياب الدرويش -ندى حسين حسين - طالب احمد محسن - خضارو

  محمد خضارو طالب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /917 علم وخبر رقم -"جمعية تأهيل األعزب واإلصالح اإلجتماعي الخيرية"جمعية باسم  -2

  قضاء بعبدا -53القسم رقم  - 5899العقار رقم  -الشارع العام -الشياح: مركزها
  : أهدافها
البرامج والنشاطات الثقافية والفكرية العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي ونشر الوعي من خالل إقامة وتفعيل  .1

 سرية من خالل إقامة الندوات والمحاضراتواإلجتماعية والتربوية والتي تساعد في معالجة المشاكل الزوجية واأل

العمل على تحسين الوضع اإلجتماعي في المنطقة من خالل مساعدة ودعم الشباب ماديًا ومعنويًا تسهيًال لعملية التزويج  .2
 لجهل المتفشيومحاربة ا

 تأهيل الشباب المقبلين على الزواج ثقافيًا، وٕاقامة النشاطات الفكرية واإلجتماعية التي تقام من أجلها وٕاقامة مكتبة عامة .3

  توفير الجهاز البشري من مصلحين ومساعدين إجتماعيين وكل ما من شأنه رفع المستوى .4
 واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين 

عال منير  - عباس منعم شهاب -زكريه علي الحاج علي -جعفر عبد الرسول حجازي: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
  ساجدة عبد الرسول حجازي -نجاة ابراهيم راجحة -ن عبد الرسول حجازيحس -حسين تيسير صباح - كنج

  عال منير كنج السيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 
  
  أد /886علم وخبر رقم  -"NEW LIFEحياة جديدة، "جمعية باسم  -3

  قضاء بعبدا -ملك عاطف شكر -4القسم رقم  - 13العقار رقم  -شارع المخفر - الليلكي: مركزها
  : أهدافها

 تعليم األطفال .1

 الرعاية االجتماعية للمرأة .2

 الرعاية الصحية لألطفال .3

 كيفية التواصل مع هيئات اإلغاثة الدوليةتعليم  .4

 إيجاد فرص عمل للنساء ضمن القوانين المرعية .5

  توزيع مساعدات عينية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -سناء محمد السبالني - اديبة حنا الحلو -آنا عاطف شكرمي  -عاطف حسين شكر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منى احمد صبرا

  عاطف حسين شكر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
Paléontologique  Associationالجمعية اللبنانية لدراسة االحفوريات والتطور، ِ "جمعية باسم  -4

et Evolutive Libanaise"-  أد /921علم وخبر رقم  
  قضاء المتن -2كلية العلوم - الجامعة اللبنانية - الفنار: مركزها
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  : أهدافها
 البحث عن االحفوريات برًا وبحراً  .1

 القيام بدراسات حول المتحجرات واألحفوريات لتحديد عمرها، نوعها وٕاعطاء إسم لكل نوع جديد مكتشف .2

 ةالحفاظ على االحفوريات المستخرجة كما والحفاظ على المواقع الطبيعية التابع .3

 المساهمة في إنشاء مركز دراسات مستحدث للقيام بدراسات التطور الحيوي على األرض .4

 تقديم اإلستشارات والمشاركة في تشجيع الدراسات العلمية المتخصصة في هذه المجاالت .5

 تنظيم معارض متخصصة  .6

 إصدار كتب ومنشورات دورية .7

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات األهداف المماثلة .8

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

جريس يوسف  -جورج جوزاف كشاشه - مقصوديوسف سيبال  - داني لطف اهللا عازار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  السمراني  انطوان جورج -ف نهراطيوسف عا - كميل امين ميشال زياده - حنينه

  جريس يوسف حنينه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /923علم وخبر رقم  -"C.Y.N.T.H.I.Aجمعية "جمعية باسم  -5

  قضاء المتن - 219القسم رقم  -38العقار رقم  -البوشرية:مركزها
  : أهدافها
مهما إختلفت أعمارهم وال سيما الذين المساهمة في محاربة مرض السرطان على مختلف أنواعه ولدى جميع المصابين  .1

 في عمر الشباب

 سواء كانت مادية أو معنوية المساهمة في تقديم المساعدة على إختالفها .2

المساهمة في نشر حالة المصاب على جميع المراكز المختصة حول العالم لإلتيان والبحث عن أفضل عالج والمساهمة  .3
 األمر في تكاليف سفر المريض الى الخارج إذا لزم

  المساهمة في نشر التوعية الالزمة لتجنب اإلصابة بالمرض بشكل عام .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ليا  -انا سمير معيكيجوم -سامر وليد واكيم -سيليا راوول الزريبي -يارا امطانيوس رعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايلي عبده نادر -راوول يوسف الخوري الزريبي - هال الياس البيطار -سايد معيكي

  سامر وليد واكيم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /926علم وخبر رقم  -"تغيير"جمعية باسم  -6

  الطابق الثاني -سنتر ايفوار -2387العقار رقم  -جانب مختبرات شرف الدين - مفرق العباسية -صور: مركزها
  : أهدافها
 رفع الوعي في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة .1

 تقديم وتعزيز الخدمات الصحية العامة والتخصصية .2

 توفير الحلول للمشاكل التعليمية ورفع المستوى التعليمي .3

 البيئي الحاصل على صعيد المياه والقنايات والسالمة البيئيةمعالجة التدهور  .4

 مات اإلغاثية خالل الطوارىءالخد دعم .5
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  مشاريع موسمية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - حسين ابراهيم حسين الحمود -مي فايز مكارم - خالد قاسم عجمي -راميره منير عنت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جمال عماد الحسامي

  جمال عماد الحسامي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /946علم وخبر رقم  -"التكتل اللبناني الواعد"جمعية باسم  -7

  كسروانقضاء  -14القسم رقم  -1163العقار رقم  - 43شارع  -سهيلة: مركزها
  : أهدافها
مساهمة في إنماء المجتمع وال سيما في المجاالت الثقافية واإلجتماعية والتعليمية والبيئية لبناء مستقبل مستدام للشباب ال .1

 اللبناني

 تحفيز الشباب اللبناني على اإلنكباب العلمي ونيل الشهادات العليا وتأمين المنافسة مع المجتمعات العلمية الدولية .2

 الوسائل المتاحة لتخفيف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الشباب اللبناني في الوطن ودول اإلنتشارتقديم  .3

حث المستثمرين اللبنانيين واألجانب ومن كافة الفئات بوجوب رعاية الشباب لترسيخهم في وطنهم والحد من البطالة عبر  .4
 تقديم المساعدات

 بموضوع النجاح واإلنجازاتتنظيم المحاضرات والندوات والفعاليات  .5

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

 - بهاء الدين فيصل مرعب -نادين نبيل عجرم -نبيل جورج عجرم -فارس فتح اهللا فتوحي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميالد يوسف حداد -باسكال روجه سكر - الصياحشادي انطونيو 

  شادي انطونيو الصياح السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /948علم وخبر رقم  -""Red in Circle Associationسي، . آي. أرجمعية باسم  -8

 قضاء المتن -.ل.م.العقارية شسمر ملك شركة األ - Aبلوك -11القسم رقم  -284العقار رقم  -الشارع العام -الضبيه: مركزها

  :إجتماعية، إنسانية، ثقافية، بيئية، إنمائية، تربوية وتعنى بحقوق اإلنسان ال سيما: أهدافها
عن طريق ) من غذاء واستشفاء وتعليم(التدخل للحد من أزمة الفقر والعوز والمساهمة في سد الحاجات األساسية لألفراد  .1

ول على التبرعات والمنح، وخلق روح اإللتزام بين أفراد المجتمع الموجودين في لبنان القيام بالمشاريع اإلنتاجية والحص
 وبالد اإلغتراب، وتفعيل الفكر التعاضدي من أجل إعادة إحياء قاعدة الحياة المشتركة حتى بلوغ مرحلة اإلكتفاء الذاتي

 مساعدة األفراد ال سيما االطفال والنساء للحصول على كافة حقوقهم .2

الشباب وتدريبهم على مفاهيم وتقنيات العمل التطوعي وعلى تحمل المسؤوليات وعلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم  تأهيل .3
 وعلى تعميم فكرة التبادل والتعاون في مجاالت العمل اإلجتماعي

 تدريب العاملين في الحقل اإلجتماعي .4

 صحية واإلجتماعيةضى والمحتاجين في المراكز ال  تأمين المعاينات الطبية ومعالجة المر .5

 إيواء ورعاية العجزة وتوفير برامج الرعاية الصحية واإلجتماعية لهم .6

 المساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث العامة والمشاركة في وضع أطر للحد من هذه الكوارث .7

رومة والتي تحقق عائدًا تنفيذ ودعم برامج ومشاريع إنمائية وزراعية وحرفية وصناعية في المناطق الريفية والمناطق المح .8
 تصريف منتجات هذه المشاريع والبرامج لألفراد والمساعدة في إقتصاديًا وٕاكتفاًء ذاتياً 
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 تعميم ثقافة المواطنية، وغرس القيم األخالقية واحترام حقوق اإلنسان .9

 العمل من أجل حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والتراث الوطني .10

مع المنظمات الدولية ومحتلف الجمعيات  قد وربط عالقات التعاون وأواصر الصداقة وتبادل الخبراتالشراكة والتعا .11
والمؤسسات العامة والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس األهداف، وهي في كل 

  األحوال ال تهدف الى الربح
 وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 

 - داني صبحي جعجع -ايلي دعيبس السغبيني -فضلو جورج الصائغ -ميشال نعيم عاد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  انجليك انطوان خليل  - سركيس ميشال اسرائيل -سامي سالم معماري

  ميشال نعيم عاد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /949رقم علم وخبر  -"Connect Children Newجمعية أطفال تتواصل اآلن، "جمعية باسم  -9

  قضاء بعبدا - الطابق السفلي -ملك مروان األعور -4القسم رقم  -10العقار رقم  - قرب المخفر - سوق قبيع –قبيع : مركزها
الى تمكين األطفال والشباب وٕاعدادهم نحو مستقبل أفضل من خالل نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية تهدف الجمعية  .1

الدين، الجنسية أو الفوارق الجسدية أو العرقية  حيث يحظى جميع المستفيدين بنفس الفرص بغض النظر عن الجنس،
 الثقافية وخلفيتهم اإلجتماعية

في برامج محو األمية كذلك دعم األطفال والشباب المعرضين لمخاطر التسرب  العمل على نهج برامج تربوية والمشاركة .2
 المدرسي ويعيشون في ظروف خاصة وصعبة، ومساعدتهم لتحديد قدراتهم وخياراتهم

 اإليجابي لألطفال في المجتمع تهدف الجمعية الى السعي وراء اإلندماج .3

لعنف وتأمين الفرص لهم لتحسين ثقتهم بنفسهم وعيشهم في بيئة تهدف الجمعية الى توفير بيئة آمنة لألطفال المعرضين ل .4
 آمنة وشاملة

تهدف الجمعية الى المساهمة في تعزيز الثقة والتسامح في المجتمع المحلي من خالل بناء مهارات التواصل وٕابراز  .5
 القدرات اإلبداعية والتعبير الذاتي عند الشباب واألطفال

نواة التغيير ويلعبوا دورًا فعاًال وصحيًا عبر العمل الجماعي والتواصل مع أفراد الجماعة إعداد األطفال والشباب ليكونوا  .6
 والتدريب على اإلختالط واإلحتكاك بكل الفعاليات اإليجابية داخل المجتمع

 العمل على تنمية القدرات الريفية وتمكين الموارد البشرية واإلجتماعية واإلقتصادية .7

 واألهل تعنى بالجانب البيئي والصحي خلق برامج توعية لألطفال .8

العمل مع المجتمعات المحلية وصانعي القدرات ومقدمي الخدمات للمجتمعات في لبنان لتبني حقوق الطفل وتأمين نوعية  .9
 مناسبة

  إعداد دراسات تتعلق بحقوق الطفل  .10
 وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 

  هيفا نوح حمويه -منال سمير عبد - إيمان رفيق البنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منال سمير عبد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
International Human Rights االنسان، التعاون الدولي لحقوق "جمعية باسم  -10

Cooperation"-  أد /952علم وخبر رقم  
  قضاء المتن -الطابق األرضي -بناية مجدالني -3القسم رقم - 737العقار رقم  -شارع قبيزة -انطلياس: مركزها
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  : أهدافها
إنسانية خيرية غير حكومية، تعمل على مساعدة اإلنسان في المجتمع، وال سيما على الصعيد القانوني، اإلجتماعي  .1

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

 - زياد سعود بيطار -جاك بطرس خليل - مها لويس فارس يمين -ماري روز ادوار روحانا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بولس نهاد حنا -فادي حبيب شبل

  زياد سعود بيطارمحامي لا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /956علم وخبر رقم  -"جمعية اللبنانيين الوطنيين"جمعية باسم  -11
  الطابق الثاني - ملك هنري يوسف عون ودانياعزت نكد -بناية الربيع -1974العقار رقم  -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 العون المادي والمعنويتفعيل التضامن العائلي لما فيه من خير للمصلحة العامة عبر تقديم  .1

 العمل على تحسين الظروف اإلجتماعية والصحية ألفراد العائلة .2

 القيام باألعمال الثقافية واإلجتماعية على أن ال تتعارض هذه األعمال والنظام العام .3

   قيفية للشبابالمساهمة بشكل فاعل على صعيد تحسين المجتمع اللبناني لما فيه خير اللبنانيين بما فيها إعداد دورات تث .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فادي محمد  - روال غالب الدبليز -هادي عزام مبيض - سالف احمد الحاج - دانيا عزه نكد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عامر واصف قليالت -الفار

  دانيا عزه نكد ةالسيد: الجمعية تجاه الحكومةممثل 
  

  أد /959علم وخبر رقم  -"معًا للبوشرية"جمعية باسم  -12
قضاء  -الطابق األول -ملك انطوان نسيب باخوس - Dبلوك 5القسم -3286العقار رقم  -شارع مار يوحنا -البوشرية: مركزها
  المتن

  : أهدافها
 ورفع التقديمات اإلجتماعية والبيئية واإلنمائية والتربوية والثقافية والحرفية والزراعيةالعمل من أجل تحسين الحياة اليومية  .1

تقديم المساعدات اإلجتماعية والصحية للمحتاجين والمعوزين والمصابين بعاهات جسدية والمرضى والى كل من هو  .2
 بحاجة الى مساعدة

 ين نوعية حياتهم واإلرتقاء بمستوى حياتهم نحو األفضلاإلهتمام باألشخاص الذين يعانون من العزلة والتهميش وتحس .3

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

 - الياس حنا راضي -لبيب اسعد باخوس -ار انطوان باخوسريش -انطوان نسيب باخوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جانين انطوان القاصوف -تانيا أنطوان الجلخ - نزها موريس الحصري -نسيب انطوان باخوس

  لبيب اسعد باخوس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /997علم وخبر رقم  -"رابطة طرابلس في القلب"جمعية باسم  -13
  الطابق االول - ملك نبيل بهجت صاري -11الفسم رقم  -2625العقار رقم  - طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
 قضايا االنسان االنمائية والتطويرية .1

 قضايا المرأة والطفل .2

 الشؤون البيئية والصحية واالجتماعية .3

  الشؤون الثقافية .4
 وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 

محمد عيد الحميد  - نبيل بهجت صاري -ربى محمود درويش -ساره عمر االسعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ديانا بهجت صاري -بيروتي

  ربى محمود درويشمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Mosan Center for Specialمركز مصان لذوي االحتياجات الخاصة، "جمعية باسم  -14

Needs"-  أد /1001علم وخبر رقم  
  قضاء صور -ملك بلدية برج الشمالي - 1927العقار رقم  -خلف غاليري ضاهر -الحوش، الناقورة مثلث -برج الشمالي: مركزها
  : أهدافها
تماعيًا، صحيًا وتربويًا في قرى انشاء مراكز ودور رعائية، نهارية وليلية لتأهيل ورعاية وعالج االشخاص ذوي االعاقة، اج .1

 ومدن مختلف المناطق اللبنانية

تعمل في نفس الوقت على ارشاد ذويهم ليتمكنوا من تهيئتهم للحياة بما فيها المؤسسات االكاديمية التربوية المستعدة  .2
 الستيعابهم ورعايتهم نفسيًا ودمجهم مع تالمذتها

 على تعميم االرشاد االجتماعيانقاذ المشردين والجانحين والمدمنين والعمل  .3

  كذلك مساعدة المرضى وتوفير االدوية المجانية لهم .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

موسى السيد جعفر . د - عسيرانرلى عصام  - وليد عبداهللا طويل -يسرى حسين سويد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي السيد جعفر شرف الدين -شرف الدين

  علي السيد جعفر شرف الدين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Lebanese Association for Touristic الجمعية اللبنانية لالعالم السياحي، "جمعية باسم  -15

Media"-  أد /1002علم وخبر رقم  
  الطابق األرضي -بناية دمج وعيتاني -6القسم رقم  - 269العقار رقم  - بربورشارع  -المزرعة -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :التعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة واالعالم عبر
 المساهمة في النهوض بالسياحة عب كافة وسائل االعالم واالتصال المختلفة .1

السياحي يواكب التغيرات الكبيرة في العلم والثورة المعلوماتية والتقنية المتسارعة المساهمة في انشاء مفهوم جديد لالعالم  .2
 ويؤدي الى صناعة سياحية متكاملة تسهم بدورها في تنمية المجتمعات

 المساهمة في دعم السياحة والترويج لها عبر وسائل االعالم والمؤتمرات والندوات واللقاءات .3

  لمؤسسات الحكومية من محلية وعربية ودولية من اجل خدمة هذه االهدافالمساهمة في التعاون مع مختلف ا .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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سمير حسام —سامح سامي الحسن -ندى مصطفى الحموي -احمد مصطفى حموي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ساميا علي جمعه -الحاج شحادة

  احمد مصطفى حموي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 The Academy of citizenship andأكاديمية حقوق االنسان والمواطنة، "جمعية باسم  -16

ACHR-Human Rights"-  أد /1003علم وخبر رقم  
  قضاء زحلة - ملك رضوان احمد خالد -149العقار رقم  -الشارع العام -مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها

تهدف اكاديمية حقوق االنسان والمواطنة الى تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق االنسان لدى الشباب، لما يمثلون موردًا مهمًا في القدرة 
والمشاركة واحترام الحقوق على تغيير سلوكيات المجتمع ومواجهة التحديات، واحترام التنوع الثقافي واالجتماعي، والراي اآلخر 

  .وتحمل الواجبات
كما يهدف المركز الى احترام ما نص عليه الدستور اللبناني وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء حقوق االنسان وفقًا لما 

  :يلي
ت والعهود الدولية ذات وترسيخ االعالن العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيااالنسان تعزيز فهم شامل للتربية على حقوق  .1

 الصلة

 رصد وتوثيق قضايا وانتهاكات حقوق االنسان ومتابعتها .2

 تدريبات على اآلليات الالزمة للدفاع عن حقوق االنسان .3

 اعداد النشرات وتوزيعها .4

 تنظيم ورش العمل والمحاضرات العامة والمؤتمرات والندوات العامة المتخصصة والدورات التدريبية .5

 واالبحاث، ونشرها على الموقع االلكتروني الخاص بالمركز، وفي دوريات تصدر بصورة دوريةتنفيذ الدراسات  .6

بناء شبكة من العالقات مع المؤسسات العاملة في الديمقراطية وحقوق االنسان والمواطنة، وتبادل الخبرات والمعلومات  .7
 مع مؤسسات ومنظمات لها عالقة بحقوق االنسان

 ات حكومية وغير حكومية واقليمية ودولية ومنظمات لها عالقة بحقوق االنسانالتعاون والترابط مع مؤسس .8

 اصدار نشرة دورية حقوقية وتوزيعها .9

انشاء قاعدة بيانات معلوماتية احصائية متعلقة باالعالنات واالتفاقيات والعهود الدولية واالقليمية والدراسات المتعلقة  .10
  بحقوق االنسان
 ة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكور 

  وليد الخطيب خلود -ديانا محمد سعيد حريري - نضال احمد خالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نضال احمد خالد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1018علم وخبر رقم  -"FITPERFORM INSTITUTEفيتبرفورم أنستيتوت، "جمعية باسم  -17

  قضاء المتن - الطابق االول -ملك رودي نبيل - Bالبلوك  - 8القسم رقم  -930العقار رقم  -المطيلب: مركزها
  : أهدافها
 تطوير مختبرات للتجارب في كافة المجاالت .1

 القيام بابحاث في كافة المجاالت ونشرها بكافة المجاالت .2

 االنتاجية واالبداعتطوير وتحفيز  .3
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 تطوير التعليم في كافة المجاالت .4

 تعزيز واهتمام االوالد والراشدين في ما يتعلق بالمواضيع االجتماعية .5

 تمويل جميع المشاريع الخيرية .6

 تأمين كافة المساعدات والرعاية الصحية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة من نساء، اطفال وشباب .7

 تطوير الثقافة .8

 كافة المعارض والمناسبات العامة والنشاطات في كافة المجاالتتنظيم  .9

  وبشكل عام القيام بجميع االعمال واالنشطة المتعلقة بما تقدم   .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -سامر نبيل سليمان - رودي نبيل سليمان -ليزا جيراير مارديكيان -نبيل مخايل سليمان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لوسين جيراير مارديكيان

  رودي نبيل سليمان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Fédération des Chrétiens du(االتحاد المسيحي اللبناني المشرقي، "جمعية باسم  -18

Levant“F.C.L.L”), (Christian Federation of Lebanon and the Liban et du 

Levant “F.C.L.L”)"-  أد /1019علم وخبر رقم  
الطابق الحادي  -ملك فرنسوا انطوان العلم -بلوك ب -لو بارون سنتر - 144القسم رقم  - 329العقار رقم  - عمارة شلهوب: مركزها
  قضاء المتن - عشر

  : أهدافها
 الحريات العامة التي يكفلها الدستورالدفاع عن  .1

 نشر ثقافة الحرية والسالم والعمل على تحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية .2

 تثبيت ثقافة العيش معًا وقبول اآلخر والحق باالختالف .3

نانيين والمتحدرين من تعزيز التواصل مع االنتشار اللبنان في العالم دعمًا للقضية اللبنانية في الخارج وتأمينًا لحقوق اللب .4
 أصل لبناني المنتشرين في العالم

ولتحقيق االهداف المحددة أعاله، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات واالعمال والبرامج بما ال يتعارض مع االحكام  .5
والكتب  تنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات واصدار البيانات: القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر
  والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها

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

  باد سليم زوينع -خليل نصري ناضر -سمير نجيب مارون الخوري -فرنسوا انطوان العلم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فرنسوا انطوان العلم محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1021علم وخبر رقم  -"نادي روتاري صور أوروبا"جمعية باسم  -19

  11القسم رقم  -222العقار رقم  -حي الرمل -صور: مركزها
  :أهدافها

اساس المؤسسة الجديرة بالثقة وعلى وجه الخصوص تشجيع يهدف الروتاري الى تشجيع وتعزيز مثال الخدمة األعلى باعتبارها 
  : وتعزيز
 التعارف بين الشخاص كونه يشكل فرصة للخدمة  .1
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المعايير األخالقية الرفيعة المستوى في االعمال والمهن واالعتراف بقيمة جميع المهن النافعة وتمجيد كل عضو لعمله  .2
 باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع

 بمثال الخدمة االعلى في حياته الشخصية والمهنية واالجتماعيةتمسك تطبق كل عضو  .3

 التفاهم الدولي والنية الحسنة وحب السلم من خالل الزمالة بين مهنيين تحت لواء الخدمة العامة .4

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

 - خليل ابراهيم الحسيني -ميري كاظم الخليل - عزه صالح حالوي -علي وهبي ديب: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
  سحر صالح السايس - شوقي السيد محمد صفي الدين -محمد يوسف صفي الدين

  علي وهبي ديبمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1022علم وخبر رقم  -"رابطة آل عكر"جمعية باسم  -20
قضاء  -الطابق االرضي -ملك منزل السيد يوسف نجا بو عكر - Bبلوك - 1915العقار رقم  -شارع عبود -مزرعة السياد: مركزها
  جبيل

  : أهدافها
 مساعدات انسانية لرابطة آل عكر  .1

   جمعية ثقافية خيرية اجتماعية .2
 المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة 

مارون  -مارون طانيوس بو عكر -نجيب بشاره ابي عكر -سركيس طانيوس بو عكر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
والدته امال بو (نجا جرجس بو عكر - انطوان نجا بو عكر - مخايل يوسف ابي عكر - عبدو نجا ابو عكر -بطرس ابي عكر

  )والدته بديعة عبيد(ا جرجس بو عكرنج -)عكر
  عبدو نجا ابو عكر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /1023علم وخبر رقم  -"SOLACEسوالس، "جمعية باسم  -12

  قضاء المتن -13القسم رقم  - 559العقار رقم  - ضبيه: مركزها
  : أهدافها
 المناطق الفقيرةتشجيع وترويج االنماء الريفي والتطوير االجتماعي في  .1

 تقديم المساعدات والتوعية االجتماعية والرعاية الصحية والمساهمة في معالجة اآلفات االجتماعية .2

 )Sustainable development projects(اقامة مشاريع بغاية التنمية المستمرة .3

 )Capacity Building(بناء الطاقات والقدرات في المجتمعات الريفية  .4

 والنشاطات التي تحقق غاية الجمعيةاقامة المشاريع  .5

 العمل على تحسين الوضع االجتماعي للمجتمعات الريفية .6

كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسمية ذات الصلة واالختصاص  .7
  والمؤسسات واالفراد، في لبنان والخارج

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

طارق  -كارول نبيه معلوف - منى عبداهللا ايوب - بيه معلوفنغيتا  -انات نبيه معلوف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جميل ابو صالح

  كارول نبيه معلوفنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1041علم وخبر رقم  -"The A projectمشروع األلف، "جمعية باسم  -22
  الطابق السادس -مبنى الشروق -2027/12العقار رقم  - شارع برلين -الروشة -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية لتحقيق االهداف اآلتية
واإلنجابية والعمل على السلوكيات والمعرفة واإلرشاد بهذا الشأن،  تعزيز الوعي بشأن المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية .1

 ال سيما في البيئات اإلجتماعية العسيرة وذات الموارد المحدودة

تمكين األشخاص الذين يحتاجون الى خدمات صحية مذكورة أعاله من الولوج الى المرافق الصحية المختصة بكلفة  .2
 تتناسب مع مواردهم المالية

معلومات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، ال سيما تلك المتعلقة بفيروس نقص توفير ال .3
 المناعة البشرية وتنظيم األسرة والعنف الجنسي وسالمة الجسم البشري والنوع اإلجتماعي

اح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف وٕاقامة ، بما فيها اقتر ةتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانوني
ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه  الندوات واللقاءات التوجيهية وٕاصدار نشرات

ئل النشر واإلعالم واإلعالن واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة التلفزيونية والسنمائية واإلنترنت وغيرها من وسا
  .واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية

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

  جويل ريشار مسوح -رلى وليد ياسمين -فرح محمد فواز سلكا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة رلى وليد ياسمينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  YOUTH EMPOWERMENT ANDجمعية التمكن والتمكين الشبابي، "جمعية باسم  -32

EMPOWER CENTER"-  أد /1042علم وخبر رقم  
  الطابق السادس -ملك راشد سليم مكداش -16القسم رقم  - 1707العقار رقم  - المصيطبة -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تتمحور اهداف الجمعية حول األمور التالية
 الخدمات لهم في هذه المجاالت العمل على االنماء الثقافي واإلجتماعي والتربوي في لبنان وتقديم .1

 عنصرًا فاعًال في المجتمع اللبناني عبر مراكز تدريبيةتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونو  .2

 رعاية الطفولة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة من خالل القيام بنشاطات وبناء مراكز منخصصة لهم .3

مور إرشاد الفرد والمجتمع واإلهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرًا فاعًال ومفيدًا في المجتمع للقيام باأل .4
 االجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية

 القيام بأعمال اإلغاثة وقائيًا وعالجيًا وٕانمائيًا داحل األراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية الداخلية .5

  العمل على تحقيق األهداف من خالل دعم المؤسسات العاملة في لبنان .6
 فقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله و 

ثريا  - ريما عماد الداعوق -ناهد خليل خطاب - غادة خليل خطاب -ساره غالب غالييني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خليل خطاب

  ناهد خليل خطاب ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1044علم وخبر رقم  -"جمعية السيمي لإلنماء والسكن"جمعية باسم  -42
  قضاء الشوف - ملك فؤاد جعفر - متفرع من الشارع العام -بشتفين: مركزها
  : أهدافها
دعم ذوي الدخل المحدود من الشباب اللبناني عبر إقامة مشاريع تساعده في بناء حياته ومستفبله وخاصة في تأمين  .1

 مسكن الئق لهم ولعائالتهم

 نأمين المشاريع الخدماتية والمنتجة بما يخدم مصلحة المستفيدين وتأمين فرص عمل جديدة .2

  إقامة مشاريع ذات طابع تنموي بهدف تحقيق المنفعة العامة لبناء القرى المذكورة .3
 ةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختص

 -عادل عساف ارافيل -فراس وليد ضو - زياد يوسف ابو عكر. د - فؤاد سليمان جعفر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
مفيد  -محمود عزام امان الدين - غسان سعيد ضو - سهيل داوود نصر -رائد سليم العراوي - وليد على ضو - ناجي حسيب فياض

  سامر وهيب فياض -رشيد فياض
  وليد على ضو السيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 

  
  أد /1045علم وخبر رقم  -"SAWIIANسويًا، "جمعية باسم  -52

  الطابق الثالث -بناية المتحف -16القسم رقم  - A 1227العقار رقم  -المتحف-بيروت: مركزها
  : أهدافها
العائالت ودور الحضانة والمدارس ومختلف القيام بنشاطات وبرامج تربوية ونفسية للتدخل النفسي اإلجتماعي المبكر في  .1

 الجامعات والمؤسسات والجمعيات

تالف وتحمل المسؤوليات وتجنب صلبة لإلعتراف باآلخر وقبول االخ بناء أسس اجتماعية ونفسية قويمة ومهارات .2
 معية والبصريةالنزاعات عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل الس

بناء االطفال والشبيبة من الناحية النفسية واإلجتماعية على المواطنة وعلى توثيق القدرات مع البيئة المحيطة عبر برامج  .3
 وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصريةونشاطات مختلفة وندوات ومنشورات مكتوبة 

سماح عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات نشر وتحفيز الحوار بين الطوائف والتماسك اإلجتماعي وال .4
 ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية

ئات اإلجتماعية واألطفال والشبيبة والفئات المهمشة مثل ذوي ف الفالقيام بنشاطات تربوية ونفسية إجتماعية مع مختل .5
لى خالف مع القانون وسكان األحياء الفقيرة والمهملة والسجناء الحاجات الخاصة والنساء وأطفال الشوارع واألطفال ع

 والمدمنين

التعاون مع الجمعيات وشركاء من المجتمع المدني والبلديات ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أكانت لبنانية،  .6
  عربية، مشرقية أو أجنبية

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

  نيلي شكري شلهوب -ندى ادوار شاهين - نائله سلمى محمد نزير كرامي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نيلي شكري شلهوبة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 World International Learnersليرنرز وورلد انترناسيونال سكولز، "جمعية باسم  -62

Schools"-  أد /1046علم وخبر رقم  
  قضاء بعبدا. ل.م.شركة حدث للتخزين والتوزيع ش - 3307العقار رقم  -الحازمية: مركزها
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  : أهدافها
الجمعية تهدف الجمعية الى إنشاء وٕادارة ورعاية المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية واإلنمائية في مختلف الحقول، كما تعنى 

  :بتنمية العالقات في هذا المجال مع الجمعيات المماثلة في هذا المضمار ولتحقيق هذه األهداف تعمل الجمعية على
 إنشاء وٕادارة المؤسسات التربوية والمهنية والتقنية على كافة مستوياتها التدريبية والتعليمية على اختالف الفروع والمراحل .1

اإلستشارات والدراسات ذات الطابع التربوي والتعليمي واإلجتماعي والثقافي واإلنمائي بصورة وضع الخطط التربوية وٕاعداد  .2
عامة إعطاء النصح والتوجيه للمؤسسات التربوية والتعليمية واإلجتماعية واإلنمائية سواء في القطاع العام أو في القطاع 

 الخاص

 افة أنواع التجهيزات وباإلشراف على أعمال التشييد والتجهيز فيهاالتعليمية وبتجهيزها بك بتشييد األبنية التعليمالقيام  .3

 ية مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية أو إنمائيةأالقيام بإدارة المدارس ودور الحضانة واألبنية و  .4

والخارج وكل ما  اكاديمية وٕادارتها في لبنانو التعليمية وتطويرها وتطوير مناهج علمية  إنشاء المدارس واألندية والمؤسسات .5
 يتفرع عنها

 بحاث العلمية في نطاق عمل هذه الجمعيةإجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية واأل .6

تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات ومحاضرات توجيهية والسعي الى استقبال ذوي االختصاصات العلمية المتعلقة بأهداف  .7
 بأهداف الجمعية قامة المعارض والمهرجانات ذات الصلةإالجمعية، 

السعي لتأمين منح دراسية للطالب واساتذة التعليم والمدربين بهدف اإلطالع الدائم والمشاركة في استيعاب األنظمة المتطورة  .8
 في ميادين التطبيق النظري والعملي موضوع أهداف الجمعية

 خلق اإلطار التعليمي لمؤسسات تربوية متخصصة ودعمها ماديًا ومعنوياً  .9

توأمة الشركة مع مؤسسات دولية لها أهداف مماثلة، وتعمل الشركة على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل السعي ل .10
 المشروعة

بالمؤسسات العربية والدولية، بناء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم اهدافها مع أغراض الجمعية، واإلتصال  .11
 عيات لتحقيق أهداف الجمعيةسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمواإل

 إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس واألندية والجمعيات .12

 والبرامج للمؤسسات التي تتفق اهدافها  مع اهداف الجمعية تأمين التجهيزات .13

 في المؤسسات التربوية واألنديةتطوير المهارات القيادية واإلدارية والتربوية والتدريبية  .14

 إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها .15

  القيام بجميع األعمال المتفرعة والمشابهة والمكملة والضرورية لألعمال المذكورة أعاله .16
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فراس شكري  -فوال سيدي ناثر سمحيري -روز موريس القارح -رافايل رافايل خالط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ناثر زكي سمحيري -نبيل عفيف حصني -رشا شكري حصني -شكري عفيف حصني -حصني

  شكري عفيف حصني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1064علم وخبر رقم  -"للتنشئةالجمعية الخيرية "جمعية باسم  -72

  قضاء البترون -ملك أبرشية البترون المارونية - وقف مار اسطفان -268العقار رقم  -مراح شديد: مركزها
  : أهدافها

جتماعية وثقافية وبيئية، ال تتوخى الربح، وتهدف الى توحيد معلومات ومساعي وإ ,هي جمعية خيرية " الجمعية الخيرية للتنشئة"إن 
  :منتسبين إليها من أجلال

 تحسين األوضاع االجتماعية للمحتاجين .1
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 تفعيل دور الثقافة واألنشطة الثقافية على مختلف دور الثقافة .2

  حماية البيئة والمحافظة عليها .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - دنيز نعمه شليطا - زياد اميل فاضل -ديانا صاموئيل سماره -اسطفان فيليب فيليب نادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حليم نعيم نعيم زعني - زانه شحاده شحاده جرجس فرح -عصام يوسف يونس

  عصام يوسف يونسمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1065علم وخبر رقم  -"Tanit de Beyrouthتانيت دو بيروت، "جمعية باسم  -82

  قضاء بعبدا -الطابق الثالث -11القسم رقم  - 2259العقار رقم  -الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 تطوير العلم والفكر والتآخي اإلنساني والفلسفي والثقافي .1

 نشر الفضائل والمثل العليا لخدمة اإلنسان والمجتمع .2

 المجتمع وفقًا لمبادىء الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقدبناء  .3

 تبادل اآلراء واألبحاث في المجاالت الفكرية والفلسفية وتطوير ثقافة الحوار البناء حولها .4

لمتاحة التوعية على حقوق اإلنسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها تحقيقًا ألهدافها تعتمد الجمعية مختلف الوسائل ا .5
قانونُا وعرفًا، وتتواصل بهذا الصدد مع مختلف شرائح المجتمع عبر المؤسسات والجمعيات العاملة في مجاالت مماثلة 

  وتبني عالقات صداقة وتعاون مع جمعيات ومؤسسات مماثلة في العالم
 فقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موا

منى ريمون  - ندين ربيع صفير - كارال كبلایر كرم - ريتا روجيه حداد - ايليان ميشال قزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عقل

  منى ريمون عقلة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1066علم وخبر رقم  -"إتحاد المدربين المحترفين للتنمية البشرية"جمعية باسم  -92

الشهير (ملك طالل علي الصغير - خلف مسجد طبارة -5القسم رقم  - 3599العقار رقم  - الضم والفرز -طرابلس: مركزها
  الطابق األول -)بالحلبي
  : أهدافها
 وضع معايير لجودة التدريب .1

 الحفاظ على جودة مهنة التدريب .2

 إستقطاب نخبة المدربين .3

 دراسات وتبادل الخبرات بين المدربينتقديم اإلستشارات وال .4

 تنمية وتطوير مهارات المدربين وابتكار أساليب وطرائق تدريبية فاعلة .5

 ستخدام ألقاب المدربينإضبط  .6

 مواكبة التطورات والتقنيات والمفاهيم الحديثة والتعاطي معها ونشرها .7

 مساعدة المدربين في مواجهة التحديات الطارئة في التدريب .8

 التدريب وفقًا لألسس والمفاهيم لصحيحةنشر ثقافة  .9

  اعتماد جميع اآلليات والوسائل التي تساعد على تحقيق األهداف السابقة .10
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

باسل  -فدى عبد العزيز األحدب - لؤي محمد سعيد تقي الدين -نسميح قاسم عز الدي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
علي  -مريم عمر الجبلي -سامي تحسين عطيه - خليل محمد ظهير المحمد -عالء منذر حسون -هبه محمد شندب -اسعد الحاج

الرحمن  غيداء عبد -حسن تحسين هاجر -محمود عبد المجيد درنيقه -)الشهير بالحلبي(طالل علي الصغير -محمد طرطوسي
  رياض عبد الرحمن األسعد البكري -خالد عبد اللطيف السبع العلمي - ايناس عبد الفتاح الخير - معتز جميل سوبجاكي -الذهب

  )الشهير بالحلبي(طالل علي الصغير السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1068علم وخبر رقم  -"HANDIMADEهانديمايد، "جمعية باسم  -30
 - ملك فاطمة محمد شريف شعبان - 4القسم رقم  -792العقار رقم  -بناية تاال -الحوت دشارع محم -المزرعة - بيروت: مركزها

  الطابق األول
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى ما يلي
العمل مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو  .1

 غير مباشرة في لبنان والخارج واإلنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية

 االحتياجات الخاصة في المجتمع يتنمية ثقافة تقبل اآلخر ونشرها في المجتمع والعمل على دمج األشخاص ذو  .2

 خلق رابط بين المجتمع والمصابين بمرض التوحد والمهتمين بحاالت التوحد والباحثين في الموضوع .3

 تأهيل المواطن إلدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية .4
 والمساهمة اإليجابية في بناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع

 إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته .5

 ص على إستقطاب الكفاءات الوطنيةتطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحر  .6

 اإلنفتاح على كافة فئات المجتمع دون إستثناء .7

 المساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه .8

 إقامة حفالت التكريم وتوزيع األوسمة والجوائز والمنح .9

ومسموعة مرئية صحفية ومقابالت القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقاالت  .10
  االيلة الى تحقيق هذه األهداف

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

تينا آن احمد  -نسيب يوسف شخطوره - فاطمه محمد شريف شعبان -الرا عبدو سالمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ناصر شعبان

  الرا عبدو سالمه اآلنسة: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  
Comité des Anciens du فردان،  -هيئة قدامى الليسيه الفرنسي اللبناني"جمعية باسم  -13

(C.A.V.)Libanais de Verdun-FrancoLycee "-  أد /9106علم وخبر رقم  
  مدرسة الليسيه - شارع رشيد كرمي -فردان -بيروت: مركزها
  :أهدافها

  : تنحصر أهداف الجمعية بما يلي
 المساهمة في تأمين التواصل والتالقي بين قدامى مدرسة الليسيه .1
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 المساهمة في تعميم قيم التآخي، وعالقات الصداقة والعلمانية .2

 المساهمة في إقامة الندوات والنشاطات الثقافية والتربوية واإلجتماعية المتنوعة .3

  قدامى الخريجين ومدرسة الليسيهالمساهمة في خلق روابط مشتركة بين  .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ساره  -دينا عبد الرحمن صقر - جاد منير حيدر -فرح وجدي شيا - باسم سليم حيدر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عدنان البخاري

  باسم سليم حيدرالدكتور : ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

 2015 ايار  شھر للعلم والخبر  تعديل 
  

جمعية «: للجمعية المسماة 16/4/1962أد، تاريخ /124لبيان العلم والخبر رقم  905 تعديل رقم -1
  »نهضة المرأة الدرزية

الحائزة على بيان » جمعية نهضة المرأة الدرزية«الجمعية المسماة اسم، مركز وغاية   الداخلية والبلديات علمًا بتعديل أخذت وزارة
  16/4/1962أد تاريخ /124العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جمعية المرأة الدرزية«: هااسم

  »جمعية نهضة المرأة«: بدًال من
  2702العقار رقم  -عاليه: مركزها
  بيروت: بدًال من
  :غايتها
بث الثقافة والتعليم، ومساعدة العائالت الفقيرة والمحتاجة منها، مع اإلستمرار التام في القيام باألعمال الخيرية، وٕانشاء  .1

والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات المهنية، والقاعات اإلجتماعية  والمؤسساتاإلجتماعية،  - المراكز الصحية
 والعالميةلية واإلقليمية حالنسائية الم

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

 مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابناء الطائفة وبث الثقافة والتعليم بين فتياتها مع اإلستمرار في توسيع العمل الخيري .1

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

: للجمعية المسماة 26/1/2010أد، تاريخ /102لبيان العلم والخبر رقم  922 تعديل رقم -2
  »الجمعية النسائية لغد مشرق«

الحائزة على بيان العلم والخبر » الجمعية النسائية لغد مشرق«الجمعية المسماة  غاية  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  26/1/2010أد تاريخ /102رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :إن أهداف الجمعية األساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: اغايته

 والثقافيمساعدة الطالب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي  .1

 تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة .2
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 إنشاء أندية ترفيهية لألطفال ومراكز حضانة لألم العاملة .3

 والمتوسط والثانوي والمهني بناء مؤسسة تربوية للتعليم اإلبتدائي .4

 األيتام والمعوقينرعاية شؤون المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة مع كفالة  .5

 إنشاء مركز طبي خيري .6

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

  : بدًال من
  :إن أهداف الجمعية األساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر

 قين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافيمساعدة الطالب وخاصة المتفو  .1

 تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة .2

 إنشاء أندية ترفيهية لألطفال ومراكز حضانة لألم العاملة .3

 بناء مؤسسة تربوية للتعليم اإلبتدائي والمتوسط والثانوي والمهني .4

 وذوي الحاجات الخاصة مع كفالى اليتام والمعوقينرعاية شؤون المحتاجين  .5

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

  
 «: للجمعية المسماة 8/12/2010أد، تاريخ /2121لبيان العلم والخبر رقم  947 تعديل رقم - 3

  »المرجعيونيةجمعية التنمية والتراث 
الحائزة على بيان العلم » جمعية التنمية والتراث المرجعيونية«الجمعية المسماة  غاية  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل

  8/12/2010أد تاريخ /2121والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  : هاغايت

 دعم العمل البلدي .1

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2

 المحافظة على التراث المرجعيوني .3

 دعم المؤسسات التربوية .4

 الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية .5

 التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة .6

  المساهمة في تقديم الدعم ألهالي جديدة مرجعيون على الصعيد اإلجتماعي واإلنمائي والعمراني .7
 وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للق

  : بدًال من
 دعم العمل البلدي .1

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2

 المحافظة على التراث المرجعيوني .3

 دعم المؤسسات التربوية .4

 الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية .5

 التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة .6

 البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق
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: للجمعية المسماة 23/7/2013أد، تاريخ /1320لبيان العلم والخبر رقم  951 تعديل رقم -4
  »مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية االجتماعية«

الحائزة » مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية االجتماعية«الجمعية المسماة  اسم وغاية  بتعديلأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا 
  23/7/2013أد تاريخ /1320على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »مؤسسة اللواء وسام الحسن«: هااسم

  »مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية االجتماعية«: بدًال من
  :غايتها

 إطالق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن السنوية لإلنجازات الوطنية والعسكرية المميزة .1

 ألفرادالدولية ومؤسسات المجتمع المدني وامنفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية و  التنموية إطالق المشاريع .2

 والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليوميةتقديم الخدمات اإلنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة  .3

 تقديم الخبرات الفنية والمهارات الالزمة للتنمية اإلجتماعية المستدامة والعمل الفني واإلنمائي في كافة المناطق .4

 اإلجتماعية والخدمات اإلنسانية والمجتمعية إطالق ورش العمل المناسبة للتوعية .5

 العامة لتحسين الوضع االجتماعي للفرد إطالق العمل الخيري في سبيل المصلحة .6

تحسين الواقع اإلجتماعي واإلنساني والقيام باي عمل أو مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف اإلجتماعية  .7
 واإلنسانية والتربوية والثقافية واإلنمائية والعلمية والصحية والبيئية ألي إنسان أو تجمع سكني

، المعاهد والجامعات بإسم مؤسسة اللواء وسام الحسن وايضًا منحة محمد الشعار إطالق المنح الدراسية للمدارس .8
 التعليمية الجامعية

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

 والعسكرية المميزة إطالق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن السنوية لإلنجازات الوطنية .1

 إطالق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد .2

 تقديم الخدمات اإلنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية .3

 ت الالزمة للتنمية اإلجتماعية المستدامة والعمل الفني واإلنمائي في كافة المناطقتقديم الخبرات الفنية والمهارا .4

 عيةاجتمجتماعية والخدمات اإلنسانية واالإطالق ورش العمل المناسبة للتوعية اإل .5

 إطالق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع االجتماعي للفرد .6

والقيام باي عمل أو مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف اإلجتماعية واإلنسانية  تحسين الواقع اإلجتماعي واإلنساني .7
 والتربوية والثقافية واإلنمائية والعلمية والصحية والبيئية ألي إنسان أو تجمع سكني

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

 

مائدة «: للجمعية المسماة 3/9/2014أد، تاريخ /1741لبيان العلم والخبر رقم  1000 تعديل رقم -5
  »Le Repas De La Charitéالمحبة، 

الحائزة على » Le Repas De La Charitéمائدة المحبة، «مركز الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  3/9/2014أد تاريخ /1741بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »Le Repas De Chariteمائدة المحبة، «: هااسم

  »Le Repas De La Chariteمائدة المحبة، «: بدًال من
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: للجمعية المسماة 25/6/2014أد، تاريخ /1245لبيان العلم والخبر رقم  1017 تعديل رقم -6
  »جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية«مركز الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  25/6/2014أد تاريخ /1245والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  الطابق األرضي -ملك عارف درويش الحبال - قرب ضريح رياض الصلح - العام الشارع - بعبدا: مركزها
  الطابق االول - ملك حجازي -شارع االوزاعي - النويري -بيروت: بدًال من

  
  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكتعضو في الئحة التوزيع اال كِ /تتلقى هذه النشرة ألنك تِ /أنت

 info@crtda.org.lbالرجاء إرسال أي تعليق إلى

النشرة  كِ /في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى" التسجيل إلغاء”معنون بعبارة إليه مع 

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

  والموارد والمعلوماتالوحدة المستقلة للخدمات 
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

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

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

  
 


