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      ٢٠١٢ شباط/١٠٠العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

   كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 الحكومة تقر قانون النيابة العامة البيئية وحزب الخضر يرحب  •

   مكشوف على حاجاته التمويلية٢٠١٢لبنان في : البنك الدولي •

  من البنك الدولي للرصد البيئي ألف دوالر ٥٠مليون و •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

   مليون دوالر ٥٠٠ عاما من المخاض اطالق مشروع الليطاني للري بقيمة ٦٠بعد  •

  مشاريع زراعية بين وزارة الزراعة والفاو لتحسين فعالية استخدام المياه •

  في مجاالت واسعة اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة جهاد البناء  •

  برنامج لتحسين انتاج زيت الزيتون وتسويقه عبر التعاونيات  •

  ٢٠١٢جردة بانجازات بلدية بعلبك وخطة العمل للعام  •

   الفضل مبادرة نسائية اقتصادية رائدة ٢٠١٢جائزة نوارة  •
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

   ٢٠١١ -٢٠٠٩ات انجاز: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة •

  " دعم االسر االكثر فقرا" الف اسرة تقدمت بطلبات لبرنامج ٥٥ •

  "لبنان بوست"المعامالت االدراية للجمعيات عبر : وزارة الداخلية •

  االحزاب والتيارات السياسية تبتلع الجمعيات االهلية والمدنية: الكورة •

  ليرة مليون ٥٠٠مساعدات ومشاريع صندوق الزكاة للمحتاجين بقيمة  •

  اتفاقية بين االونروا ووزارة الشؤون لرعاية األطفال والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة  •
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  في التربية والشباب

 " نحو الهيئة اللبنانية لضمان الجودة" ألف يورو لدعم مشروع ٦٣٤ •

  ألف ليرة ١٨٠قريبا لوح الكتروني لكل تلميذ بـ  •

  

��� وا��و�����  را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
 مساعدات اجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير حكومية  •

 مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية  •

  هيئات اهلية ومحلية٦مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات اميركية لـ  •

 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  

 ��  ٢٠١٢ آ���ن ا�*��()'� "�& و%

 ٢٠١٢ كانون الثانيشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢كانون اللثاني  شهر  للعلم والخبر تعديل •

  
  


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

   كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 

  ة العامة البيئية وحزب الخضر يرحب الحكومة تقر قانون النياب •
النيابة العامة البيئية، المحميات الطبيعية، اإلدارة المتكاملة للنفايات :  مجلس الوزراء مشاريع القوانين البيئية األربعة التاليةاقر

ة العامة البيئية من تحويل النياب" نيته  الخضر اللبناني بتلك القرارات مؤكداً حزبوقد رحب. الصلبة وحماية نوعية الهواء
واضاف الحزب قائالً ان . موضحاً أنه سيتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية لدعم ذلكو "مشروع قانون إلى قانون

لتكون الذراع التنفيذية ) اللواء األخضر(من اهدافه حالياً العمل على تطوير الدراسة الخاصة إلنشاء وحدات الدفاع البيئية "
امة البيئية، التنسيق مع نقابة المحامين ومعهد الدروس القضائية والمجتمع المدني لتطوير مفهوم الجريمة البيئية في للنيابة الع

لبنان، متابعة دراسة االختصاصات البيئية المتوافرة في الجامعات اللبنانية، وتصنيف الخبراء الذي يفترض أن يستند إليهم 
  ". القاضي إلصدار حكمه

 

   مكشوف على حاجاته التمويلية٢٠١٢لبنان في : يالبنك الدول •
من الناتج المحلي اإلجمالي، مشيراً إلى أن هذه % ٣٥.١ بـ ٢٠١٢عام ل البنك الدولي حاجات لبنان التمويلية الخارجية قدر

ية تدمج بين الديون  الخارج الماليةويعتمد البنك الدولي معادلة معقّدة الحتساب الحاجات. النسبة هي األعلى بين الدول النامية
، ٢٠١١على المديين القصير والبعيد للدائنين من القطاع الخاص، وعجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي في 

  .٢٠١٢وتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
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يتوقع ل  اليها البنك الدولي يستند،ينتج من هذه العناصر الثالثة معادلة حسابية تفضي إلى معرفة الحاجات التمويلية الخارجية
ثالث أعلى "بين البلدان النامية، وأن تترتّب عليه هو االعلى  ٢٠١٢ في الحساب الجاري في عام اًأن يسجل لبنان عجز

 سيرتفع الى عجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحسب تقديرات البنك فانو.  البلدانتلك بين "مستحقات
  %.١٤، والالوس %١٦.٣ ستسجلدماً على نيكاراغوا التي ، متق%٢٠.٦

من الناتج المحلي % ١٤.٥ ارتفعت إلى ٢٠١١لعام ) فائدة+ أصل ( الدين العام مدفوعاتكذلك، أوضح البنك الدولي أن قيمة 
وق فيها عجز المالية  بلداً نامياً فقط يف٢٧ن لبنان صار في السنة الماضية واحداً من بين ا اضاف البنك الدولي و.اإلجمالي
  %.٧٥ الخارجي بلداً نامياً يفوق فيها مستوى الدين العام ١٤من الناتج، فضالً عن أنه األول بين % ٥العامة 

 انكماش هش جداً في ظل ستجد نفسها في وضع من أن البلدان التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية  الدوليوحذّر البنك
 نظراً إلى ارتفاع حاجاته التمويلية  بشكل ملحوظقد ينكشف"، ملمحاً إلى أن لبنان ٢٠١٢سوق اإلقراض الدولية في 

 ."الخارجية، وتحديداً في ظل ارتفاع مستوى آجال الدين القصير والطويل المدى

  

   ألف دوالر من البنك الدولي للرصد البيئي٥٠مليون و •
الدولي تحصل بموجبه الدولة اللبنانية  سط وشمال أفريقيا في البنكالمال محمد الصفدي اتفاقاً مع إدارة الشرق األو وقّع وزير

  ألف دوالر لتمويل انشاء محطة أرضية الستقبال الصور٥٠بقيمة مليون و (GEF) العالمي على هبة من البنك ومرفق البيئة

  توفير آليةت فرصة سنوا٤ الجديد الذي سيمتد سيتيح هذا المشروع. (MODIS)ي األميركقمر الصناعيالفضائية من ال

 .الطاقة والمياه، والزراعة، والبيئة  وزارات منها تستفيد،لرصد الحالة المائية للغطاء النباتي وحرارة األرض والحرائق يومياً
  مراقبة الجفاف الناتج عن تغير المناخ وانعكاساته على الموارد المائية امكانيةالفضائية تحليل الصوروستتيح عملية 

والحراري اللذين ينعكسان سلباً أو إيجاباً على  تتعلق بالتوازنين المائيمعلومات  كما سيؤمن المشروع.  الزراعيواالستثمار
  .إنتاجية المحاصيل الزراعية

 

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 
 

   مليون دوالر ٥٠٠ عاما من المخاض اطالق مشروع الليطاني للري بقيمة ٦٠بعد  •
 انتظاره طال الذيمة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري المرحلة الجديدة من مشروع الليطاني اطلق رئيس الحكو

يخضع . وذلك بدعم مالي من كل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
لس االنماء واالعمار ويتألف من مرحلتين فرعيتين المشروع الجديد الشراف مشترك من قبل مصلحة الليطاني ومج

 )٨٠٠ القناة (الرئيسي الناقل  بناءأشغال سنوات، ٥تشمل المرحلة االولى من المشروع التي تمتد . التنفيذ حيث  منمتوازيتين
 بشبكات لزراعيةا األراضي تجهيز أشغال فتشمل ،الثانية المرحلة أما. الجنوب إلى القرعون سد من المياه نقل يؤمن الذي

 دراساتها بإعداد المباشرة تتمس التي اإلرشاد ومراكز الزراعية والطرق األراضي استصالح أشغال إلى إضافة الري وتجهيزات

 :نقسمي إلى قسيمهات تم أميركي دوالر مليون ٣٣٠  تبلغاألولى المرحلة أشغال قيمةوالجدير ذكره ان . الحالي العام خالل في
 منطقة إلى مركبا نفق من المياه إليصال الالزمة المنشآت تنفيذ أميركي دوالر مليون ٢٠٠ قيمته  تبلغ الذيولاأل القسم يتضمن

 من المياه إليصال الالزمة المنشآت تنفيذ فيتضمن ،الثاني القسم أما والطيبة مرجعيون في والخزانات المآخذ ذلك في بما الطيبة

 .ويارين الشعب عيتا جبيل، بنت شقرا، الجبل، ميس سلم، مجدل في الضخ ومحطات اتوالخزان المآخذ وتنفيذ شقرا حتى الطيبة
  .قريباً تمويلها تأمين على العمل يتم سوف أميركي دوالر مليون ١٣٠ القسم هذا أشغال قيمة تبلغ
 . ٢٠١٢ العام خالل لها الالزمة الدراسات بإعداد واالعمار اإلنماء مجلس يباشر فسوف الثانية المرحلة إلى بالنسبة أما
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  مشاريع زراعية بين وزارة الزراعة والفاو لتحسين فعالية استخدام المياه •
التأثيرات المرتقبة لتغير المناخ في المنطقة  التابعة لألمم المتحدة في بيروت أن) فاو(مكتب منظمة األغذية والزراعة  أعلن

إرساء  الى البدء في الحكومة اللبنانية دفعتية والصناعية والزراعية استخدامات المياه المنزل إلى جانب الطلب المتزايد على
  .الخسائر  المياه وتجنّباستخداماستراتيجيات وسياسات جديدة لتحسين فعالية 

اإليطالي ووزارة الزراعة ووزارة المياه والطاقة في لبنان،  في هذا السياق، بادرت منظمة فاو، بالتنسيق مع مكتب التعاون
  : تم إطالق المشاريع التاليةوعليه. الفقر  تحسين األمن الغذائي والقضاء على،المشاريع لمعالجة ندرة المياه عدد منبتصميم 

عمالً بتوصية من البنك الدولي،  :استخدام المياه المعالجة والوحول في محطة إيعات لتكرير المياه المبتذلة مشروع إعادة -
على اتفاق مشروع رسمي مع الفاو من أجل تأمين خدمات الدعم الفني  ٢٠٠٩  تموزوقّع مجلس اإلنماء واألعمار في شهر

 تم وضع المبادئ بناء على ذلك،و. المبتذلة إعادة استخدام المياه المعالجة والوحول في محطة إيعات لتكرير المياه لمشروع
محددة من   إعادة استخدام المياه المعالجة ألنواع لتقييم إمكانية البحثيةمن الدراسات والتجارب  عددونفذ، للمشروعالتوجيهية 

سيتم توزيع كتيب حول ، والتوعية والتدريب للجهات المعنية تنظيم حلقات كذلك تم بموجب المشروع. المحاصيل والتربة
  .نتائج المشروع في األشهر المقبلة

هذا المشروع من أبرز   يعتبر:لقدرات المحليةتعزيز ا: المرحلة الثالثة. ندرة المياه ودور الزراعة التكيف مع مشروع -
المياه  المشروع إلى تعزيز القدرات المحلية في مجاالت التدخل لتحسين إدارة يهدف. برامج التعاون الرائدة بين إيطاليا والفاو

تحسين استخدام ، سيتم التركيز على في لبنان. خاص بشكل عام، والتعاطي مع المكون الزراعي في مشكلة ندرة المياه بشكل
  .للري في محطة إيعات لتكرير المياه المبتذلة المياه المعالجة

من  يرمي هذا المشروع إلى دعم التنمية الزراعية في قضاء مرجعيون: قضاء مرجعيون تنمية إدارة المياه في مشروع -
تحقيق المساهمة في تحسين إدارة المشروع إلى  سعىولهذه الغاية، ي. خالل تنفيذ خطة لتحديث إدارة نظام الري المعتمد

 المساهمة في تعزيز معرفة المزارعين وموظفي المؤسسات بالتكنولوجياتمن خالل  الطلب على المياه من أجل الري،

  .المياه وإنتاجيته والممارسات اإلدارية الحديثة في مجال الري من أجل تحسين فعالية استخدام
 ٨٠.٥٠٠ ،٢٠١١  تليفود عائداتقد بلغت، ف٢٠١١ عن اختتام حملة تليفود لعام المنظمةأعلنت ، الفاووفي اطار نشاطات 

  إنشاء أربع حدائق في المدارس،٢٠١١تشمل مشاريع عام  و. تسعة مشاريع صغيرة سيتم رصدها لتنفيذأميركي دوالر

: لعسل في خمس قرى هيوتزويدها بمعدات ا الرسمية في برج أبي حيدر والعبادية وفرن الشباك واألشرفية، إنشاء مناحل
لوحدة  بعلبك وكفر حمام في حاصبيا وبسكنتا وعين القبو في المتن، وتأمين المعدات  فيالواسعةمشتى حمود في عكار ودار 

 عكار -الشامي لمجموعة من األسر في مشمش  بنت جبيل، وتوزيع الماعز-تجهيز المنتجات الغذائية الزراعية في كونين
  . البترون-دير مار يوسف في جربتا لدواجن فيوإنشاء حظيرة لتربية ا

 في تحسين سبل عيش األسر الفقيرة من خالل تطوير اإلنتاج الزراعي وتعزيز تهدف مشاريع برنامج تليفود إلى المساهمة

  . الربح الذي يسمح لها بتأمين غذائها القيمة المضافة مما يمكّن هذه األسر من إنتاج المزيد من األغذية وتحصيل
  

  تفاقية تعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة جهاد البناء في مجاالت واسعة ا •
إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج  التعاون فيوقعت وزارة الزراعة اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة جهاد البناء، تنص على 

. اعات الزراعية وإمكانات الفريقينفي المستقبل وفقا لحاجات القط المحددة في هذا البروتوكول، التي يمكن ان تتوسع وتتنوع
خالل الكوادر البشرية واألجهزة والمعدات المتوافرة لدى كل منهما للعمل   منوبموجب االتفاقية الموقعة سيسعى الطرفان

وصيادي األسماك   الزراعي، ومكافحة ظاهرة التصحر، ورعاية مربي الماشية والنحل واألسماكنشاطات االرشادتنفيذ ل معاً
واألسمدة، والمعدات الزراعية على المزارعين في األراضي اللبنانية  توزيع الشتول والبذورورفيين في المهن الزراعية، والح
 .كافة
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  برنامج لتحسين انتاج زيت الزيتون وتسويقه عبر التعاونيات  •
  مسحيةخارطةكملت الوزارة بعد ان ا" انتاج وتسويق زيت الزيتون اللبناني"اطلق وزير الزراعة حسين الحاج حسن برنامج 

بمعدل ، و مزروعة باشجار الزيتون الف دونم٥٥٠يقارب حوالى ، حيث تبين ان هناك ما في لبنان العداد اشجار الزيتون
  .الواحدلدونم ل شجرة ٢٥ وسطي يبلغ نحو

 الى ان ولفتالجيدة،  المعامالت الزراعية  اعتماداالولى التي يجب معالجتها هي ان المشكلةواوضح الوزير الحاج حسن 
المعلومات لدى المزارع او  معامالت غير جيدة على صعيد زراعة الزيتون، وهذا يعود الى االهمال او النقص في هناك

 الف طن، وفي ٤٠ في سنة معينة يبلغقد   الذي حجم انتاج الزيت في لبنانعدم انتظام الى واشار الوزير. معلوماته خاطئة
  . بتكلفته مباشرةعالقة حجم االنتاجعلما ان ل الفا، ٦٠ الفا او ٥٠سنة اخرى 

الزراعية، الفتاً الى ان منتجي   الحيازة حجم ان اهم نقطة تسبب مشكلة في عملية التسويق هي الوزير الحاج حسنورأى
  معبعد المشاوراتو لذلك .منازلهم، خصوصا في القرى البعيدة الزيتون ال يستطيعون بيع صفائح الزيت وهم في

 التزامات المزارع :شقين رئيسينالى مجلس الوزراء يعتمد على   جرى طرح مشروع متكامل سيرسلالمزارعين،
مجموعة  هدف تشكيلب عشر سنوات، وبموجب المشروع الجديد يلتزم الفريقان بالعمل معا مدة. الدولة والتعاونيات والتزامات

التزام واوضح الحاج حسن على . للتسويق  على المستوى الوطنيتعاونيات واتحادات اقليمية لالنتاج وعدد من اتحادات
 .سنويا التجار المحليين واالقليميين بعقود سنوية على حجم االنتاج المتفق عليه االتحادات مع

لكن شرطي االلتزام بالممارسات الزراعية الجيدة وبالنوعية  لم أجبر أحدا على االنتساب إلى هذا المشروع،"  الوزيرأضاف
إلى مجلس  الشروط، في المقابل فان الوزارة ستجري اتفاقا مع اتحاد التعاونيات وسيرسل المشروع للتين ستذكران في دفترا

االرشادات والتقديمات على أنواعها حتى لغير  الوزراء، وستوقع الوزارة عقودا مع المزارعين حول التزاماتها، وستقدم
 النحاس واألولوية لمن يلتزم بالمشروع، إلى جانب كل التجهيزات والمعدات الفنية المنتسبين للمشروع، كما أنها ستقدم مادة

أن ال يتم تسييس الموضوع أو "متمنيا  ".الممكنة التي ستشتريها الوزارة وتقدمها إلى التعاونيات أو إلى اتحاد التعاونيات
  ". الزيتون بشكل عام في كل لبنانيهدف إلى خدمة قطاع " ، مشددا على أن المشروع"وصفه بالفئوي والمناطقي

 

  ٢٠١٢جردة بانجازات بلدية بعلبك وخطة العمل للعام  •
قدمت بلدية بعلبك جردة حساب عن انجازاتها على مدى العامين الماضيين مشيرة الى العوائق التي واجهت عددا من 

يع االنمائية والخدماتية التي شملتها ومن ابرز المشار. ٢٠١٢مشاريعها اضافة الى تسليطها الضوء على خطة العمل لعام 
معمل فرز ومعالجة النفايات الذي شارفت االعمال فيه على النهاية وسيبدأ العمل به صيفا، مشروع انشاء معمل : الجردة

رف ، وتحويل مياه الصيعتمد على الغازات المنبعثة من النفاياتالذي بطريقة ال تؤثر في البيئة، ولتوليد الطاقة الكهربائية 
 كلم ٢٧تتابع بجهد كبير مع مجلس اإلنماء واإلعمار ملف كما ان البلدية . الصحي في محلة البساتين الى شبكة محطة ايعات
  .  حيث ال وجود لشبكات صرف صحيمن شبكات الصرف الصحي، لمختلف أحياء المدينة

 إنشاء ستعرض على اهالي المدنية تضم التي ٢٠١٢واكد رئيس المجلس البلدي هاشم عثمان ان خطة عمل البلدية للعام 
إقامة سور حول ، محطة لمعالجة المياه التي تخرج من مسلخ المدينة، إنجاز دراسة لتأمين المياه للمدينة الصناعية في بعلبك

  .المدينة الصناعية وعدد من أمالك البلدية، والعمل على تشجيرها
  :إلىأما على صعيد شبكة الطرقات، فقد لفت رئيس البلدية 

سيباشر العمل حيث التل األبيض مروراً بالشراونة حتى مطعم السندباد  -الطريق الممتدة من مدخل بعلبك الغربي تلزيم  -
  مع قنوات تصريف لمياه األمطار على ان تشمل بناء بها قريباً، 

    كلم١٠ بطول  المرافقة للمشروعمياهالقنوات تصريف وتلزيم طريق بعلبك ـ نحلة ـ يونين  -
 –تلزيم الطريق من مستشفى الططري باتجاه رأس العين وحتى مستشفى بعلبك الحكومي، إلى جانب طريق رأس العين  -

  القلعة



 6 

 متر مربع، وصيانة أرصفة أخرى قديمة ٣٠٠٠إنشاء أرصفة جديدة بطول وصيانة الطرقات الداخلية ضمن نطاق البلدية  -
  رأس العين والقلعةللمسافة نفسها في محيط األسواق التجارية و

 مدخل بعلبك الجنوبي، حفر بئر ارتوازية الهدف منها توفير المياه للحدائق :اعمارية اخرى منها  مشاريعخطة البلديةوتشمل 
التي ستنفذ عند الحواجز، إنشاء شبكات إنارة جديدة في المدينة، صيانة للشبكة القديمة، فضالً عن ترميم الغابة مقابل ثكنة 

 ألف متر، وتأليف لجنة إدارية للمدينة الرياضية والعمل ٣٠اهللا، وإقامة غابة أخرى في منطقة عمشكي بمساحة الشيخ عبد 
  .على توفير التمويل الالزم إلنهاء األعمال فيها

 

   الفضل مبادرة نسائية اقتصادية رائدة ٢٠١٢جائزة نوارة  •
اقتصادية رائدة نفذتها  الفضل مبادرة" ٢٠١٢نوارة "ئزة جا" نوارة "-الوطني للمرأة في الزراعة والريف  أطلق المرصد

االقتصادية واالجتماعية لسكان الريف في  مشروع التنميةكذلك اطلق بالمناسبة نفسها  .المرأة في المناطق الريفية في لبنان
لمعهد المتوسطي وبدعم من ا CTMOMLUS الزراعة والسفارة االيطالية وجمعية جنوب لبنان الممول بالتعاون بين وزارة

ستقدم مساهمة للجائزة الواحدة  دوالر ٣٠٠٠تبلغ قيمة الجوائز لهذا العام . باري وجمعية صور للتنمية المحلية الزراعي في
، خدمة المأكوالت الريفية الجاهزة: في الميادين التاليةفي اربع جوائز للمرتبة االولى  عينية غير نقدية الى السيدات الفائزات

  . سلسلة االنتاج لزيتون وزيت الزيتون المشاريع ضمنالبيئية، السياحة ، لزراعي والغذائيالتصنيع ا
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 

   ٢٠١١ -٢٠٠٩انجازات : الهيئة الوطنية لشؤون المرأة •
 حملة وطنية لتشجيع المرأة ٢٠١١-٢٠٠٩ي اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اثناء عرضها النجازاتها خالل عام

 ٢٠١١، كما اكدت على استمرارها في الحملة الوطنية التي اطلقتها سنة ٢٠١٣على خوض االنتخابات النيابية في سنة 
  : وجاءت انجازات الهيئة كالتالي. لتنزيه التشريعات التمييزية ذات االسر االقتصادي السلبي على المرأة

 والهيئات UNFPA ـ بالتعاون مع ال ) ٢٠٢١ - ٢٠١١(يجية الوطنية العشرية للمرأة في لبنان  تحديثها لإلسترات-
  الرسمية واألهلية وهي تحضر لوضع خطة العمل الوطنية إلنفاذ اإلستراتيجية

  حساب إئتماني بإسم ولدها القاصر إعطاء الوالدة حق فتح -
  شطب خانة الوضع العائلي عن الهوية وإخراج القيد -
ضابطات إرتكاز جندري / والوزارات تعيين ضباط االستحصال على تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يطلب من اإلدارات -

  للتواصل المباشر في مواضيع محددة مع الهيئة
   )٢٠١١ - ٢٠٠٠(تحديد وضع مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالمرأة ما بين عام  -
قاضي جون قزي وناقشها مع كلٍّ من الوزيرين بهيج طباره وزياد بارود واألستاذة دراسة عن قانون الجنسية وضعها ال -

  لينا أبو حبيب وأعضاء من الهيئة الوطنية
مشروع تعديل قوانين ومراسيم في إطار الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات األثر السلبي على المرأة وقد تم ) ١٣ ( اعداد-

  ريبة الدخل وهي تتابع المشاريع األخرىتعديل قانوني رسم االنتقال وض
التواصل مع الوزارات واإلدارات المعنية بإعداد هذا   من قبل وزارة الخارجية إعداد تقرير سيداو مع إعطائها حق تكليف-

  التقرير
   الهيئة مركز التدريب في بعبدا وجهزته بالتعاون مع مؤسسة الوليد بن طالل شراء-
   AMIDEASTلـ ا بالتعاون مع E-Libraryلـ ارونية  المكتبة اإللكت اطالق-
  الوليد بن طالل  على إنشاء مراكز تدريب في المحافظات في إطار الهبة مع مؤسسة العمل-
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  التعاون مع غرفة التجارة والصناعة بإجراء دورات تدريبية موجهة سواء للمرأة العاملة أو -
  للمرأة التي ترغب بدخول سوق العمل

  ل المؤشرات لرصد وضع المرأة في كامل الميادين دلياصدار -
   UNDPلـ ابالتعاون مع   مسودة الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان الذي يعدها المجلس النيابي مناقشة-
   ندوة حول إعداد الموازنات المراعية للجندر في المؤسسات العامة تنظيم-
  .عاون مع فرنسبنك ألجل تمكين المرأة اقتصادياًالمدعوم والخاص بالمرأة وذلك بالت" نجاح" قرض  استحداث-
   القصر الجمهوري األولى في غداء تكريمي لإلعالميين دعت إليه اللبنانية  لجنة العالقات العامة واإلعالم تنظيم-
غرفة التجارة ، L.A.Uلـ اجامعة ، مصرف فرنسبنك :مع كلٍّ من) بروتوكوالت تعاون(التشبيك مع مؤسسات أخرى  -

التعاون مع جهات ، نقابة المحامين في بيروت، مؤسسة الوليد بن طالل، المجلس النسائي، اعة والزراعة في بيروتوالصن
  ،AMIDEASTلـ االتعاون مع ، منظمات األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي، منظمة المرأة العربية (خارجية

حملة دعم ، ٢٠٠٩طفال غزة إثر الحرب على عزة عام حملة دعم نساء وأ :ابرزهاحمالت وطنية أساسية   كما قامت عدة -
حملة إلغاء كافة القوانين التمييزية ذات األثر االقتصادي السلبي على ، و٢٠١٠مشاركة المرأة في اإلنتخابات المحلية عام 

  . ٢٠١١المرأة عام 
 

  " دعم االسر االكثر فقرا" الف اسرة تقدمت بطلبات لبرنامج ٥٥ •
 تشرين االول ١٧ منذ انطالقه في البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراًف اسرة بطلبات الى  أل٥٥تقدمت اكثر من 

كانون الثاني الماضي، على ان تبدأ المرحلة الثانية باستقبالها حتى نهاية  استمر  للطلبات،سقفاالبرنامج واذ لم يحدد . الماضي
  . مباشرة بعد ذلك التاريخ

 حتى آخر اصالًحددت   البرنامج مدةان" النهار"برنامج الوطني لدعم االسر الفقيرة جان مراد لـالعمليات في الواكد منسق 
تحديد نسب الفقراء والخدمات التي ستقدم ب البرنامج في هذه المرحلة، سيقوم و. سنوات٥، وهي في طور التمديد ٢٠١٢

   . في لبناناليهم، علما أنه يتم للمرة االولى تأسيس قاعدة بيانات لكل الفقراء
، والتي ستشمل ) الف اسرة٧٥نحو (إعطاء التقديمات للفقراء المعدمين ب أن البرنامج سيباشر بعد شهرين  الى مراداشارو

على % ٥٠ في المدارس الرسمية مع الكتب وحسم  مجاناً التسجيل، وأدوية لالمراض المزمنة، توفيرتأمينا صحيا شامال
  ) ٩٧تفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد للمزيد من ال( .فاتورة الكهرباء

 

  "لبنان بوست"المعامالت االدراية للجمعيات عبر : وزارة الداخلية •
محاضر توزيع المهام بين باصبح بامكان اصحاب العالقة الراغبين بتزويد الوزارة " أنه  الداخلية والبلدياتاعلنت وزارة

االدارية الجديدة والمستندات السنوية للجمعيات، وباالستحصال اعضاء الهيئة التأسيسية ومحاضر جلسات انتخاب الهيئات 
التأسيسية، وكذلك نسخ مصدقة عنها -على إفادات باعضاء الهيئات االدارية ونسخ مصدقة عنها، االفادات باعضاء الهيئة 

ات السنوية، تقديم ونسخ مصدقة عن بيان العلم والخبر والنظامين الداخلي واالساسي، اضافة الى نسخ مصدقة عن المستند
 - المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين -طلباتهم، وارسال مستنداتهم اختياريا اذا شاؤوا الى وزارة الداخلية والبلديات 

 ".المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية" ليبان بوست" بيروت، وذلك بواسطة مكاتب - مصلحة الشؤون السياسية واالنتخابية 

 

  االحزاب والتيارات السياسية تبتلع الجمعيات االهلية والمدنية: ةالكور •
الفتاً في عمل وحضور جمعياتها األهلية حول الجمعيات االهلية في منطقة الكورة تراجعا " االخبار"اظهر تحقيق اجرته 

كورانية إال ما يقارب عدد لم يعد من الجمعيات الناشطة على الساحة ال اذ والمدنية لصالح األحزاب والتيارات السياسية،
 تأسست منذ القدم وتشير الصحيفة الى ان تلك الهيئات .في حين كانت كل بلدة تضم جمعية، ونادياً رياضياً أصابع اليدين،
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والثقافة والخير بين  النساء إلى جانب الرجال لخدمة اإلنسان وتقدمه، ال سيما في مجال العلم لنشر الوعي وتجندت فيها
، "جمعية ترقية الفتاة ـ بطرام"األثرياء مثل  بتمويل من أعضائها ومساعدة بعضخاصة عملت نبثق عنها مدارس الجميع، وا

  .القالئل التي ما زالت مستمرة في مسيرتها  الجمعياتوهي من. التي ناهز عمرها المئة العام
ن ممارسة نشاطاتها ألسباب عديدة، أهمها أنها المدعومة سياسياً، توقفت ع ن العديد من الجمعيات، عدا تلكا "االخبار"واكدت 

 حالت دون  عقبات وصعوبات مالية وبشريةانالدعم المطلوب، ولو معنوياً، من محيطها االجتماعي، أو  لم تعد تلقى
ء أهدافه، مثل الجمعيات التي تأسست إلنشا كثير منها أنجز الغاية المطلوبة من التأسيس فحل أو استبدلاستمرارها، وان ال

 .هرم ألن قسما من األعضاء هاجر ومن بقي ، استمر، إنما بخطى متثاقلة منهاالبعضتضيف قائلة ان ، و الخاصةالمدارس
الصليب " في وا تطوعون، وآخر"اإلنترنت  أمام شاشةمتقوقع قسم منه" وإنما اما عن عنصر الشباب فلم ينخرطوا في عملها

وقدرت الصحيفة ، أو األحزاب السياسية، "حركة الشبيبة األرثوذكسية" ينية مثل إلى مؤسسات دوا أو انتسب"األحمر اللبناني
  %.٧٠اللواتي ينتسبن الى المؤسسات الدينية او االحزاب بـ / الشبان والشابات الذين

  

   مليون ليرة٥٠٠مساعدات ومشاريع صندوق الزكاة للمحتاجين بقيمة  •
مشروع التدفئة المنزلية ومن المشاريع التي تنفذ . ا في بيروت والمناطقعرض صندوق الزكاة في لبنان للمشاريع التي ينفذه

، الذي في بعلبك وعرسال وحاصبيا والضنية وقراها المخصص للعائالت االشد حاجة في المناطق اللبنانية، خصوصا
حاالت  ٦٠٥ مساعدات مرضية لـ: جملة مساعدات اجتماعية منها المجلس علىوافقكما .  مليون ليرة١٠٠خصصت له 

 حالة بقيمة اجمالية بلغت ٦٢٠اجتماعية عاجلة لـ  ألف ليرة لبنانية، مساعدات٧٠ مليونا و١٩٩بقيمة اجمالية بلغت 
   . عائلة ضم مشروع كفالة اسرة١٤ اسرة، ادراج ٤٢ل، مساعدات مالية شهرية دائمة لـ . ألف ل٤١٥ماليين و٢٠٦

 

  األطفال والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة اتفاقية بين االونروا ووزارة الشؤون لرعاية  •
الكرامة "عنوانها "  االونروا"وقعت وزارة الشؤون االجتماعية اتفاقية تعاون مع وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين في لبنان 

 وذوي الطفال والمسنين أي لالخدمات لالجئين الفلسطينيين في لبنان ممن هم اكثر عرضة للخطر، تتضمن تقديم "للجميع
وبموجب االتفاقية الجديدة سيتم . المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة او المتعاقدة معهاوذلك عبر االحتياجات الخاصة 

  . انشاء صندوقاً خاصاً في االونروا بهدف تغطية تكاليف تلك الخدمات
 


	 ا������ وا���ب  
  

  " ودةنحو الهيئة اللبنانية لضمان الج" ألف يورو لدعم مشروع ٦٣٤ •
والتعليم العالي الدكتور حسان دياب ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان مشروعا جديدا في إطار  أطلق وزير التربية

يهدف المشروع الجديد الذي تبلغ . "نحو الهيئة اللبنانية لضمان الجودة"بعنوان  الممول من االتحاد األوروبي" تمبوس"برنامج 
المعايير  عبر تحديد مجموعة من" الهيئة اللبنانية لضمان الجودة" لـ النشاءإعداد األرضيةإلى   يورو٦٣٤.٥٥٤قيمته 

 الجامعات الجدير ذكره انو. والمؤسسات األكاديمية واإلجراءات الخاصة، وتدريب الخبراء اللبنانيين على تقييم البرامج
 أخيرا وضع قانون إلنشاء هيئة وطنية لبنانية لضمان تمقد  و،الجودة  بالحاجة إلى عملية منظمة لضمان قد اقرتاللبنانية

لبنان، بينهم وزارة التربية   من١٢ عشرين شريكا، يضم المشروع الجديد. المناقشة في مجلس الوزراء الجودة هو قيد
ن الجودة في  ضماي شركاء من أوروبا، بينها وكالت٨وعشر جامعات، و والتعليم العالي والجمعية اللبنانية للدراسات التربوية

  .  اخرىمؤسسات أكاديمية ٦فرنسا واسبانيا و
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   ألف ليرة ١٨٠قريبا لوح الكتروني لكل تلميذ بـ  •
يقوم الذي  الذي ينفذ بالتعاون بين وزارتي التربية واالتصاالت، و"لوحة إلكترونية لكل تلميذ"برنامج بدأت المرحلة التجريبية ل

 دعم حكومي لألسعار وعلى في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  لبنانقهعلى استغالل التطور الملحوظ الذي حقّ
  . ألف ليرة لكل طالب مدرسي١٨٠بكلفة ) Tablet PC(يفترض أن يؤمن اللوحة 

 المحتوى علماً ان، ) عاما١٨ً و١٤ عاماً، بين ١٤ و١٠ أعوام، بين ١٠ و٦بين (يقسم المشروع الطالب إلى شرائح عمرية 
   .لمستوى األكاديمي الذي تنتمي إليهل وفقاً للفئة العمرية و يتغيرساسي المحمل على اللوحاأل

 التزمت رسمياً بتقديم " شركات مصنّعة للكمبيوترات اللوحية ٤وقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، أن
 التي جرى تحويلها إلى المناهج جهاز تتضمن ٢٠٠حو  ن الجاريشباطشهر  في يتوفر أن متوقعا "األجهزة مجاناً للتجربة

نحن في صدد تطوير مكننة المناهج في هذا الوقت لينتهي التدقيق فيها وتحسينها في آخر " :واضاف دياب قائال. نظام رقمي
  ."هذا الشهر

  

 

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

  حكومية مساعدات اجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير  •
   ألف دوالر لتجهيز المستوصف التابع لها في طرابلس ٨٦:  الحكومة اليابانية لجمعية الخدمات االجتماعية في طرابلس-
 ألف دوالر اميركي لتركيب ألومينيوم في جميع مباني ٦٧:  الحكومة اليابانية للمدرسة اللبنانية للضرير واالصم في بعبدا-

  المدرسة 
انشاء مركز االرشاد والتوجيه السياحي وذلك ضمن : ة لجمعية الشبان المسيحية في بلدة ايطو في زغرتا السفارة االسباني-

مشروع البلدات والقرى السبع التي تعمل فيها الجمعية والحكومة االسبانية لتنمية السياحة والحفاظ على البيئة والغابات 
  . والمساحات الخضراء فيها

بناء وتجهيز مركزا الطوارئ والصحة في مخيم : حمر الدولي لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب اال-
  نهر البارد

  دعم انشاء مكتب للتوظيف في صور :  وكالة التنمية السويسرية لالونروا-
لحنان الخيري التابع اعادة تأهيل لمستشفى ا:  مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واالنسانية لبيت الزكاة والخيرات في طرابلس-
  لها
   كرسي لذوي االحتياجات الخاصة ٣٠٠تقديم ": آرك ان سيال"لجمعية " جمعية قديسي االيام االخيرة "-
يتوجه " النحل والبيئة"دعم مشروع عنوانه :  مؤسسة اوكسفام االيطالية وبرنامج التعاون االيطالي لجمعية الثروة الحرجية-

  ى االرتباط بينهم وبين البيئة وتأثير كل منهما في اآلخرالى طالب المدارس ليدركوا مد
دعم تنظيم ورشة عمل حول موضوع :  الوكالة االلمانية للتعاون الدولية لمحطة االبحاث العلمية الزراعية في العبدة-

  التفاحيات في منطقة عكار وذلك ضمن مشروع تحسين استدامة البساتين الزراعية في الشمال
حماية "دعم تنظيم ورشة تدريبية تحمل عنوانا : حرب الهولندية لجمعية عمل تنموي بال حدود ـ نبع منظمة طفل ال-

 ٦٠٠استغرقت شهرا كامال وشارك فيها ألف طفل وطفلة ونحو " االطفال من االنتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي
  عضو مشارك من االهل واللجان الشعبية الفلسطينية 

دعم تنظيم ورشة تدريبية تحت عنوان :  الشعبية النروجية لجمعية عمل تنموي بال حدود ـ نبع جمعية المساعدات-
  " البرمجة المرتكزة على حقوق الطفل"
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تحسين التقييم الوطني وقدرات "دعم تنظيم ورشة عمل تدريبية عنوانها :  االتحاد االوروبي للمجلس الوطني للبحوث العلمية-
  " تكاملة لالنظمة االيكولوجية البيئية والبحريةالرصد من اجل االدارة الم

  

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية  •
 ألف دوالر اميركي ٦٠:  جمعية االنماء االجتماعي والثقافي ومؤسسة بدر الحاج ومؤسسة غسان جديد لمدرسة االهلية-

   ٢٠١٢ -٢٠١١مساعدة مالية ألربعين طالبا في المدرسة للعام الدراسي 
 ألف دوالر وزعت على كل من المركز اللبناني لسرطان االطفال ٥٥:  البنك اللبناني للتجارة لمؤسسات وجمعيات انسانية-
  Sesobelمكافحة االدمان على المخدرات، وجمعيةلالنور  الطفال مرضى القلب، جمعية أم Heart Beat جمعيةو

 الخاصةباالطفال المعوقين ذوي االحتياجات  المتخصصة بالعناية

  بناء سبعين مسكنا وذلك ضمن مشروع مار سمعان السكني :  الصندوق االجتماعي الماروني لبلدة أرده في قضاء زغرتا-
  تقديم مادة المازوت لتأمين التدفئة في فصل الشتاء:  جمعية البر واالحسان االسالمية لمدارس جباع الرسمية-
  تقديم اآلالف من الشتول الزراعية : اعية في عكار جمعية العزم والسعادة لبلديات وتعاونيات زر-
تقديم مساعدة مالية لتغطية نفقات فرقة اسعاف :  شركة الترابة الوطنية المنتجة السمنت السبع للصليب االحمر اللبناني-

  جديدة تضاف الى الفرقة الموجودة في خدمة مدينة بيروت
   ألف دوالر مساعدة نقدية اضافة الى تقديمات عينية ٣٠٠: االشرفية مؤسسة بشير الجميل لسكان مبنى فسوح المنهار في -
  تأهيل طبقتين من مركز الجمعية:  السيدة مي نجيب ميقاتي لجمعية الخدمات االجتماعية في ابي سمرا في طرابلس-
 

   هيئات اهلية ومحلية٦مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تجهيز القسم الفندقي لمعهد االدارة والخدمات بمشاغل مطبخية : قضاء جبيل جمعية التنمية والتطوير االجتماعي في معاد، -

  فنية لتدريب المرأة
  تجهيز بالكامل لمعهد صيدا التقني للشابات :  جمعية المواساة والخدمات االجتماعية في منطقة صيدا-
تجهيز المدرسة بكافة المستلزمات : شرفية المدرسة االنجيلية اللبنانية للمكفوفين والتربية المختصة في كرم الزيتون باال-

  التقنية والتجهيزات المخصصة للمكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة 
في سن الفيل التابعة للجمعية بمختبر للمعلوماتية اضافة " ليون نظريان"تجهيز مدرسة :  الجمعية الخيرية العمومية االرمنية-

  اعليةالى تقديم عدد من االلواح االلكترونية التف
   مدرسة بألواح تفاعلية١٦تجهيز :  مدارس رسمية في ضاحية بيروت الجنوبية-
  تجهيز قاعة المؤتمرات وادخال المكننة التفاعلية :  بلدية الميناء في طرابلس-
 

   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات اميركية لـ  •
دعم مشروع التدريب المهني والمهارات لحل : بنان الوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية العمل النسوي في شمال ل-

  نزاعات الشباب 
  
دعم تنظيم دورة للتدريب على تشغيل نظام المعالجة بالكلور :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمصلحة مياه البقاع-

  واستخدام المعدات المخبرية
الذي تضمن ورش عمل " الشباب والتغيير"دعم مشروع : لطالب مكتب المبادرات المحلية في لبنان للجمعية اللبنانية لدعم ا-

  حول المواطنية وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز حس االنتماء الوطني 
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الذي تضمن ورشات " اكاديمية الشباب االولي"دعم مشروع :  مكتب المبادرات المحلية في لبنان لجمعية جسور في عرسال-
ية والتسامح والمشاركة المدنية وحل النزاعات بالطرق السلمية بالتوازي مع التدريب على مدنية تتعلق بمواضيع المواطن

   المعلوماتية
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  واخر لتخطيط القلب لمستوصف دبين التابع للبلدية" ايكوغراف"تقديم جهاز :  االسبانية-
في جديدة مرجعيون وتحويلها الى مركز ثقافي " جورجينا نعمة اهللا محفوظ" الى صيدلية  كتاب١٠٠٠تقديم :  االسبانية-

  اسباني 
تقديم مولد كهربائي وكمية من االدوية لمستوصف العديسة الطبي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية اضافة الى :  الفرنسية-

   حالة مرضية من االهالي واعطائهم الدواء المناسب ٣٨معاينة 
  تقديم اجهزة كومبيوتر ومواد طبية اسعافية لمركز الصليب االحمر اللبناني في صور:  البرتغالية-
   ألف دوالر لثانوية الشهيد محمد سعد في صور بمختبر للعلوم المخبرية التعليمية ٢٥تجهيزات بقيمة :  الكورية-
ي القطاع الغربي، انطلقت من بلدة شمع في سبيل تحسين تنفيذ حملة طبية بيطرية في القرى والبلدات الواقعة ف:  االيطالية-

  الشروط الصحية وحماية البيئة والسالمة العامة 
 

 

 ��  ٢٠١٢)'� آ���ن ا�*��( "�& و%
  

  أد /٢٠٩٨ علم وخبر رقم -"One Wig Standتاند، سوان ويغ " جمعية باسم -١
  الثاني الطابق - بناية فريحة-  شارع مار متر- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

هذا المرض وان ويغ ستاند فريق دعم وتوعية ضد سرطان الثدي مقره بيروت، لبنان، وهو يهدف الى زيادة الوعي حول 
  :عبر القيام بالمبادرات الخالقة، تهدف الجمعية الى

تبادل ، وعبر  التقليل من التأثير السلبي للمرض عن طريق تثقيف الناس حول اعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه .١
 النصائح من الناجين من المرض وعائالتهم

 بناء شبكة دعم اجتماعي للنساء المصابات بسرطان الثدي في الشرق األوسط من خالل وسائل االتصال المتنوعة .٢

 أو العالمي/التعاون مع المنظمات أو المبادرات األخرى المعنية بسرطان الثدي على الصعيد االقليمي و .٣

 حول أهمية الكشف المبكر عن المرض والقيام بالفحص الذاتي والزيارات المنتظمة للطبيب تثقيف الشابات .٤
 النسائي، باالضافة الى اجراء الصور وغيرها من الوسائل الوقائية

على ان يتشاركن وعائالتهن الخبرة التي اكتسبنها وعلى ان يلقين الدعم من  ساعدة نساء قد أصبن بسرطان الثديم .٥
 اآلخرين

 م حمالت توعية عامة ضد سرطان الثدي والمشاركة بها دعماً للقضيةتنظي .٦

التصرف كمرجع للموارد حول المرض، أي احالة الحاالت الى االطباء االخصائيين والقيام بالتسهيالت االخرى  .٧
 من اجل تلبية احتياجات المرضى والناجين من سرطان الثدي، على اال يحصر عمل المنظمة بهذا المجال

 بحوث الحالية والمستقبلية من اجل التوصل الى عالج لهذا المرضدعم ال .٨

 اي خدمة اجتماعية اخرى من شأنها ان تشجع هذه القضية وتسهم في تحقيق مهمتها، فضالً وتلتزم وان ويغ ستاند بمساندة
 عن تقديم الدعم والمساعدة له
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  رعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة الم
 جان جاد - ميراي جوزف مونس- لورين مخايل عطوي-ميسم عاصم نعمه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عماد داود حداد-لحام
  لورين مخايل عطوينسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٠٢قم  علم وخبر ر-"جمعية سفينة النجاة" جمعية باسم -٢
   قضاء بعبدا-  الطابق الرابع-٤ القسم رقم -٥٨٦٢ العقار رقم - منطقة الشياح العقارية- شارع معوض-الشياح: مركزها
  : أهدافها

  :تطمح الجمعية الى المساهمة في بناء مجتمع سليم ومعافى من خالل
م االجتماعية من خالل بناء الروح وسائل تعزيز ثقة األفراد بأنفسهم، وتنمية قدراتهم على حل مشاكله وفيرت .١

 األخالقية والحث على الفضائل من صدق وأمانة والشعور باآلخر

  المعرفة والمهارات المهنية والحرفية سيما لدى االطفال والشبابتشجيع روح المبادرة واالبداع واكتساب .٢

والترفيهية والفنية والدورات التدريبية تنفيذ برامج الصحة المجتمعية الموثوقة علمياً بما فيها النشاطات العالجية  .٣
 واالرشادية واقامة المخيمات الصيفية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية

ايالء االهتمام للشرائح االجتماعية الضعيفة كاأليتام والفقراء والمعوقين على جميع الصعد من مادية وصحية  .٤
اء مؤسسات ودور الرعاية لهم، وتقديم المساعدات االجتماعية وتربوية ونفسية واجتماعية وثقافية وفنية، وانش

 والمنح المدرسية للطالب المحتاجين وتشجيع المتفوقين

  مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومعاهد مهنية،مستوصفات ريع ترفيهية لألطفال واقامةانشاء مشا .٥

 ات المتخصصة في شؤونهاتعزيز دور المرأة في المجتمع عبر تأمين فرص العمل واقامة الندو .٦

القيام باالعمال الخيرية واالنسانية واالجتماعية كافة ومنها مساعدة المعوقين وأهاليهم مادياً ومعنوياً، والتنسيق مع  .٧
 المؤسسات المعنية من رسمية واهلية محلية وخارجية لتحقيق اهداف الجمعية

  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن
   رابحة احمد الزين- خديجة حسين فحص–علي حسين فحص : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علي حسين فحص السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١١٥ علم وخبر رقم -"عائلة االتحاد"جمعية باسم  -٣
   قضاء بعبدا-  الطابق الرابع- ملك غاريوس- روكزار م- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 العيش والسعي والعمل لمحبة وخير ومساعدة وخالص االنسان محبة وشكراً وتمجيداً واتحاداً باهللا .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 لورانس جان - كاترين طنوس فريفر- جاكلين حنا حجيلي- ايلي مطانوس السروع :السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون

   عبدايم
  ة لورانس جان عبدايم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٣٦ علم وخبر رقم -"جمعية تعلبايا للثقافة والتنمية" جمعية باسم -٤
   قضاء زحلة-مهندس احمد شوقي ايوب سلوم ملك ال- شارع الصنوبر-تعلبايا: مركزها
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  : أهدافها
 اإلسهام في الحياة العامة لبلدة تعلبايا والعمل على تحسين كافة أوضاعها .١

 لم الشمل وتوحيد الصفوف ومكافحة الجهل ومحاربة الطائفية وبث روح المحبة والتسامح والتعاون .٢

  والبيئيةالقيام بالنشاطات االجتماعية والثقافية والفنية والصحية .٣

 تشجيع العلم والثقافة ومساعدة المتفوقين من الطالب والمحتاجين .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -شوقي طه ايوب سلوم احمد - كمال طه أيوب سلوم-طفه البيروتيوانعام حسين : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حسام محمد ابو حمدان
  كمال طه أيوب سلوم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٣٧ علم وخبر رقم -"مركز القانون الدولي" جمعية باسم -٥
   قضاء بعبدا- ملك فايدة نمر كمال- A بلوك - سنتر الساحل- ٤٨ القسم -٣٥٦ العقار رقم -الشياح: مركزها
  : أهدافها
 ظيم ورش وندوات ومؤتمرات ودوراتتن .١

 تحرير دراسات واصدار مطبوعات .٢

 تأمين منبر لدراسات القانون الدولي العام والخاص والعالقات الدولية والدراسات السياسية والفاعلين الدوليين .٣

  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 
   محمد عبد الكريم فضل اهللا- فاطمه حسين فنيش- اهللا عبداهللا فضلعلي : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علي عبداهللا فضل اهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٤١ علم وخبر رقم -"جمعية التنمية الصحية االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٦
   قضاء عكار- ملك فاروق الجبلي- الشارع العام- ببرج العر: مركزها
  : أهدافها
االهتمام بالشؤون الصحية ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الخاصة والمعوقين جسدياً عبر انشاء مركز  .١

 طبي في منطقة عمل الجمعية

اة من األمراض وال مداواأليتام والمساكين من العالج والنشر التوعية الصحية وتمكين المحتاجين من الفقراء و .٢
 سيما تلك المزمنة منها

 مساعدة كبار السن والعجزة وايجاد مراكز االيواء لهم وال سيما لألشخاص المصابون بأمراض الزهايمر .٣

القيام بالدراسات االحصائية المتعلقة بالحالة االجتماعية والصحية واصدار النشرات والمجالت وانشاء مراكز  .٤
 االبحاث

والتنشئة التربوية عن طريق انشاء المدارس ورياض االطفال والبعثات الثقافية ومراكز التعليم النهوض بالثقافة  .٥
 ...وغيرها

نشر المحبة واألخوة والعمل على نشر الوعي الوطني واحياء التراث الشعبي وتنظيم االحتفاالت والمهرجانات  .٦
 التي تتعلق بذلك

 وايجاد فرص عمل لهارفع شأن المرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً  .٧

 القيام بأعمال اإلغاثة واإلسعاف في حاالت الكوارث الطبيعية والحروب وانشاء مراكز الدفاع المدني المساعد لذلك .٨
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - هدى حمزة الشيخ-  ربيع غازي الجبلي- ميساء نظيم الشيخ-سناء نظيم الشيخ: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رشا احمد عبيد
  ة ميساء نظيم الشيخالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١ علم وخبر رقم -"EDUGATE LEBANONادوغيت ليبانون، " جمعية باسم -٧
   قضاء كسروان-وحرب مبنى قاصوف - مقابل كنيسة مار شربل-ادونيس: مركزها
  :أهدافها

  :تهدف الجمعية الى 
انشاء منصة لتطوير المشاريع العلمية التي توظف المهارات البحثية والتقنية للباحثين اللبنانيين بما يفيد اقتصاد  .١

 البالد وتعزيز المعايير التعليمية لجامعاته

عيشون داخل ي بين العلماء اللبنانيين الذين بناء تعاون استراتيجي بين القطاعين العام والخاص في لبنان وكذلك .٢
 البالد وخارجها

 تنفيذ خطة عمل للبحوث والعلوم واالبتكارات التي من شأنها توفير فرص االستثمار ووظائف ذات جودة عالية .٣

يمكن مالحظة هذه الخطة كخطوة نحو خلق مجتمع قائم على االقتصاد المعرفي يكون له تأثيراً كبيراً على  .٤
 د اللبناني ويكون مستداماً في المنطقةاالقتصا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
زياد .  د- هاني فؤاد االنسي- ناتالي فرنسوا سابا-ريشار ميشال فرعون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جان بيار انطونيوس صعب.  د-سالمه) نالمعروف انطوا(سمير

  سالمه) المعروف انطوان(زياد سمير كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 A.P.P.A.M ،Mission.الجمعية ذات مهمة مساعدة األشخاص والمرضى،" جمعية باسم -٨

Patients Assistance& Association for People "- أد /٢ علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان- مبنى قاصوف وحرب- مقابل كننيسة مار شربل-أدونيس: مركزها
  : أهدافها

  :MAPPAتهدف الجمعية الى جمع كفاءات وجهود اعضائها لالسهام في نشاطات جمعية 
 ادارة األزمات .١

 تنظيم الترحيل .٢

 مساعدات انسانية .٣

 مركز اتصال للمساعدة .٤

 خط مباشر لمساعدة المريض .٥

 خط مباشر لمساعدة األفراد .٦

 تنظيم خطط عمل للطوارىء .٧

 نقليات طبية على انواعها .٨

 نقل الى بلد االقامة .٩

 مساعدات طبية .١٠
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 مساعدات عامة .١١

 تأمين العالج الطبي المناسب للمريض .١٢

 تأمين للمريض الحصول على المعلومات .١٣

 تأمين الحصول على المعلومات من مؤمنين الخدمات .١٤

 تأمين الحصول على المعلومات ألفضل مؤمنين الخدمات .١٥

 اية الخصوصيةحم .١٦

 حماية السرية .١٧

 تسهيل التواصل .١٨

 حماية حرية وادارة المريض وعائلته .١٩

 مساعدة المريض في حالة الالوعي .٢٠

 مساعدة المريض الغير مؤهل قانونياً .٢١

 مساعدة في التعليم الطبي .٢٢

 حماية كرامة المريض واحترامه .٢٣

 تأمين مساعدة دينية عند الحاجة .٢٤

، ومع حفظ اً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفق
  اختصاص الوزارات واالدارات والنقابات المعنية

 االرزه -سالمه) المعروف انطوان(زياد سمير .  د- جان بيار انطونيوس صعب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مال رامح منعم آ- ناتالي فرنسوا سابا-مارون حبيقه

  جان بيار انطونيوس صعب كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Women’s association for radical ، )ورد(الجمعية النسائية لتطوير المرأة" جمعية باسم -٩

development"- أد /٨ علم وخبر رقم  
  جسر ملك الدكتور محمد ال-ب/٤٣٤ العقار رقم - طريق الميناء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 نمائية والبشرية والتطويريةقضايا االنسان اإل .١

 قضايا المرأة والطفل .٢

 الشؤون البيئية والصحية واالجتماعية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  ندا محمد وهيب غمراوي- مها محمد ايمن االتاسي- حسن الجسرمحمد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريما محمد فائز السنكري-رولى خلدون نجا
  ة مها محمد ايمن االتاسيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩ علم وخبر رقم -"رابطة آل شداد" جمعية باسم -١٠
  اء بعلبك قض- ملك مصطفى حسين شداد- حدث بعلبك-التليلة: مركزها
  : أهدافها
 توثيق أواصر األلفة بين أبناء العائلة .١
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 مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابنائها .٢

 تقديم العون والمساعدة ألعضائها عند اللزوم .٣

 مساعدة اعضائها في األفراح واألتراح .٤

  المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 
 - كرم علي شداد- محمد سامي شداد- مصطفى حسين شداد-علي حسين شداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حسين محمد شداد
  كرم علي شداد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١ علم وخبر رقم -"رابطة آل نجم في بلدة الهبارية" جمعية باسم -١١
   قضاء حاصبيا- ملك شريف مرهج نجم- حي البيادر-يةالهبار: مركزها
  : أهدافها
 العمل على مساعدة المحتاجين من العائلة .١

 تعزيز التالحم بين اعضاء العائلة .٢

 تعزيز دور العائلة على المستوى االجتماعي والبلدي .٣

 تعزيز التعاون مع الجمعيات المماثلة في القرية وتعميق اللحمة بين ابنائها .٤

  ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب
   علي فارس جمعه-  قاسم حسن نجم-  شريف مرهج نجم-علي محمد شبلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  قاسم حسن نجم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٦ علم وخبر رقم -"اء علوم الدينجمعية احي" جمعية باسم -١٢
   الطابق العاشر-٢٢٤ العقار رقم - بناية األوقاف-  الجميزات- التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
نشر العلم والثقافة والوعي من خالل انشاء المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ومهنيات وغيرها  .١

 ت والدورات التعليمية لكافة فئات المجتمعواقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرا

بناء المساجد والمراكز االسالمية والمكتبات الثقافية ودور حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي، والعلوم العامة  .٢
 والعلوم االسالمية

 اصدار الكتب والنشرات والمجالت الدورية .٣

 اقامة حمالت حج وعمرة .٤

، وذلك من خالل القيام باالعمال الخيرية من جمع التبرعات والمساعدات معالجة المشاكل االجتماعية والصحية .٥
 وتوزيعها وكفالة لأليتام وطالب العلم ومساعدة الفقراء والمعوزين

العمل على انشاء مراكز صحية تسهم في تخفيف آالم المرضى والمنكوبين من مستشفيات ومستوصفات  .٦
 ...وغيرها

  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال
ماجد احمد نيازي .  الشيخ د-مالك عبد الكريم الشعار. سماحة المفتي الشيخ د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 الشيخ - بهاء الدين ملحم الشيخ  سامي محمد- الشيخ محمد محمد طارق امام-حسام محمد سعد سباط.  الشيخ د-الدرويش
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 محمود - احمد سعود محمد امين هاجر- الشيخ سليم ابراهيم الحلبي- الشيخ زياد احمد الحج-محمد عبد الرحيم الترك
   ممتاز صبحي بحري-مصطفى عبود

  محامي ممتاز صبحي بحريال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٨علم وخبر رقم  -"مجلس االعمال اللبناني الصيني" جمعية باسم  -١٣
   الطابق الثالث- بناية الزعيم- شارع الملعب البلدي- ساحة ابو شاكر- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تنظيم الملتقيات للتقريب من رجال االعمال الصينيين واللبنانيين والعرب .١

 نيين والصينيينالتنسيق ما بين االعمال الصينية في لبنان وبين رجال االعمال اللبنا .٢

 مساعدة رجال االعمال الراغبين في فتح مشاريع بين الصين ولبنان .٣

 تنظيم المعارض للمنتجات اللبنانية على األراضي الصينية ومعارض من المنتجات الصينية على االراضي اللبنانية .٤

سفر والطيران والفنادق بين تنظيم واقامة الرحالت التجارية والسياحية وترتيب استقبال العمالء وتنظيم حجوزات ال .٥
 لبنان والصين

 تطوير وتحسين العمل التجاري على كافة االصعدة وتأمين فرص عمل لدى الشباب اللبناني .٦

 خل والخارجاصعدة مع رجال اعمال من الدانشاء قنوات تجارية في كافة األ .٧

 فة الفئات واالختصاصاتتوسيع النشاطات التجارية بشكل يضم اكبر عدد ممكن من الشباب اللبناني من كا .٨

رعاية الديمقراطية ونشر مفاهيمها، ورعاية المساواة بين الرجل والمرأة، ورعاية المسنين واالطفال وضحايا  .٩
 الحرب، رعاية حرية األديان

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبير يحي - علي يحي المصري-الحالق غاده خضر -عمر بسام حيدر: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
   اسامه يحي المصري-المصري

  علي يحي المصري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٢ علم وخبر رقم -"الفقعاني للتنمية الريفية" جمعية باسم  -١٤
   قضاء النبطية- مبنى البلدية-يحمر الشقيف: مركزها
  : أهدافها
 .ية والمائية واالستفادة من الثروات والموارد الطبيعةنابيئة والمحافظة على الثروة الحيوحماية ال

  :ا يليم، وهي ال تتوخى الربح المادي وتندرج ب)زراعية، بيئية، سياحية، انمائية(اهداف الجمعية 
 تحسين وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية للمزارعين .١

 نمية وتطوير السياحة البيئية واألثريةت .٢

 تشجيع الزراعات ذات الجودة العالية صحياً وانتاجياً .٣

 تنمية وتعزيز قدرات المرأة الريفية .٤

 نشر ثقافة استخدام الطاقة البديلة .٥

 :وعليه تعمل الجمعية على

 ايجاد طرق جديدة وابداعية للتنمية المستدامة .١

 راعية واألحراجاعادة الغطاء األخضر الى األراضي الز .٢



 18 

 اقامة وادارة المشاريع الزراعية وتنميتها .٣

 اقامة المحميات الطبيعية وادارتها .٤

 الحفاظ على الثروة الحرجية وادارتها وتطويرها .٥

 اقامة المعارض والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية التي تخدم اهداف الجمعية .٦

  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني
 -  ناصر حسن عليق-  احمد نايف ناصر- حسن محمود عليق-قاسم محمد عليق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن محمد عليق-  نجيب محمد ناصر-جميل محمد داود
  ناصر حسن عليق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٣ علم وخبر رقم -"نور القلب الخيرية" باسم  جمعية -١٥
   ملك محمد هاشم ادعيس-١٤٣٩ العقار رقم -  شارع مار الياس- كركول الدروز- وطى المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تحفيظ القرآن الكريم وعلومه .١

 الرقية الشرعية والحجامة .٢

 كاة وكفالة األيتامتوزيع الصدقات واموال الز .٣

 زيع أدويةطبابة وتو .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 خليل - محمد فارس زغاط-  نور الدين خالد عبود-محمد مصطفى المرزوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جمال محمد ابراهيم محمد االيوبي- اسامه شهاب

  محمد مصطفى المرزوق السيد: الجمعية تجاه الحكومةممثل 
  

  أد /٣٤ علم وخبر رقم -"جمعية كتلة الحدادين" جمعية باسم  -١٦
   ملك محمد بزال-  شارع الدفتر دار- الحدادين-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
ثرية والتراثية وتنظيمها المحافظة على الطابع التاريخي والعمراني لمنطقة الحدادين العقارية وابراز معالمها األ .١

وتطويرها واظهار معالمها وجمالها عن طريق التوعية واالرشاد والمعارض وتنظيم الحمالت للمحافظة على 
 النظافة العامة واستحداث الحدائق العامة ورياض االطفال

ت والندوات العمل على تنمية منطقة الحدادين ورفع المستوى االجتماعي والفكري عن طريقة اقامة المحاضرا .٢
والمهرجانات الهادفة والمعارض والمساهمة في مشاريع ...) المهنية والتقنية والحرفية(والمؤتمرات والدورات 
 لتنمية القدرات البشرية

 السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع انمائية لمنطقة الحدادين .٣
 ) الى منطقة الحدادين العقارية احياء الخناق ومحرم والبحصاص وأبي سمراءوالتي تضم باالضافة(

 القيام بمختلف النشاطات الثقافية، االجتماعية، الخيرية، االنمائية، الصحية، العلمية .٤

القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باالشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو  .٥
 خرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجهمؤسسات أ

 نشر المطبوعات واألدبيات والملصقات واالعالنات المتصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها .٦
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توطيد التعارف والتعاون والمودة والتواصل بين أبناء الحدادين المقيمين في لبنان وفي بالد االغتراب، وتوثيق  .٧
  فيما بينهمضداالروابط االجتماعية وبث روح التعاون والتع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ربيع احمد غازي شطح- عبد الرحمن احمد بركات-محمد جهاد احمد بزال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ربيع محمد مراد
  ربيع محمد مراد سيدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٦ علم وخبر رقم -"جمعية بائعي السجاد اليدوي وااليراني في لبنان" جمعية باسم  -١٧
   محالت جعفريان للسجاد- مكتب السيد مجيد جعفريان- بناية قصاف- الصنوبرة- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها
لنصح للجهات المعنية بهدف تعزيز وتقوية تجارة السجاد تتولى الجمعية التنسيق واعطاء االستشارات واسداء ا .١

 اليدوي وااليراني في السوق اللبناني

 تنمية وتطوير سوق المبيعات للسجاد اليدوي وااليراني في لبنان بما يخدم مصالح بلد المنشأ ولبنان .٢

 تسهيل عملية تبادل المعلومات بين التجار وبائعي السجاد .٣

 للسجاد اليدوي وااليراني في لبنان وال سيما لناحية تاريخه واسمه وتزايد قيمته في تطوير أمر الترويج المستمر .٤
 المستقبل

 العمل على تحسين الوضع االداري والتجاري لألعضاء وحماية حقوقهم لهذه الناحية .٥

 العمل على مكافحة البضاعة المزورة مع الجهات المختصة .٦

د اليدوي وااليراني على كافة األراضي اللبنانية وكافة تنظيم وتشكيل وضبط وتحديد تواريخ معارض السجا .٧
 عيات الرسمية والمعنيةمالندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع الج

 تضامن وتكاتف األعضاء لتحقيق األهداف وتعزيز الروابط وحل االشكاالت بالطرق الودية .٨

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 محمد حسين - يحي حسين مكتبي- خليل ابراهيم الخنسا- مجيد خليل جعفريان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مجيد كريم سمسار زاده-عباس علي مكتبي
   يحي حسين مكتبيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٩ علم وخبر رقم -"Rescue meرسكيو مي، " جمعية باسم -١٨
 - الطابق الرابع-  بناية المعروف- ٢٦ رقم القسم - ٣٠٧٥ العقار رقم - شارع البغدادي- وطى المصيطبة-بيروت: مركزها

  ملك طارق محمد يموت
  : أهدافها
 توزيع للسجناء والسجينات المواد الغذائية والمواد االستهالكية األخرى .١

 ن وعائلتهتقديم االستشارات االجتماعية للسجي .٢

 توفير المساعدة القانونية للمساجين والقيام بابحاث حول تعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء .٣

 اعادة التأهيل واالرشاد االجتماعي للسجين داخل وخارج السجن .٤

 توفير التعليم، التدريب المهني والمهارات الحياتية للمساجين .٥

 جتماعي وانشطة الرعاية العامة للسجونتوفير الخبرة الميدانية لطالب العمل اال .٦
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   مايا طارق يموت- صبا ويلم عبد الوهاب-نانسي طارق يموت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة نانسي طارق يموتيدالس: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٠ علم وخبر رقم -"ملتقى التضامن االقتصادي" جمعية باسم -١٩
   قضاء المتن-٤٩ القسم رقم - فوق بنك فيدرال لبنان-  سنتر جبارة- الطريق العام- الدورة: مركزها
  : أهدافها

وطن، يمثلون كافة القطاعات االقتصادية غاية الجمعية ضم نخبة من اصحاب الفعاليات االقتصادية اللبنانية داخل وخارج ال
في لبنان مثل التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والمصارف والمؤسسات المالية واالستثمارية وشركات التأمين والمعاهد 
والجامعات والتعاون مع الخبرات المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون واالقتصاد وتوفير المناخ االقتصادي المالئم 

  :لتشجيع وتطوير االستثمارات عبر االطر والوسائل التالية
المساهمة والتواصل مع الجهات الرسمية وصانعي القرار في وضع السياسات المالية واالصالحات االقتصادية  .١

 ومختلف االنشطة العملية غير السياسية

د وفق األسس العلمية والتقنية العمل على صقل وتطوير كفاءات العاملين في القطاع االقتصادي على كافة الصع .٢
 من خالل عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وورش عمل انمائية وتخطيطية وندوات اقتصادية

 تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجاالت وفي تطوير مستوى الدخل والحياة اليومية لألفراد في لبنان .٣

 لمشاركة في المعارض الدولية في لبنان والخارجاقامة المعارض التجارية والصناعية والعلمية حسب الحاجة وا .٤

 انشاء مركز توثيق ودراسات وأبحاث اقتصادية واصدار نشرة اقتصادية .٥

 التواصل مع الهيئات االقتصادية للبنانيين المغتربين والمنظمات االغترابية .٦

 عقود التكنولوجيااستقطاب وتشجيع االستثمارات العربية واألجنبية للعمل في لبنان وال سيما المرتبطة ب .٧

 االقتصادية االعمال المماثلة في البلدان العربية واألجنبية وتوقيع بروتوكوالت التواصل مع الجمعيات والمنظمات .٨
 تعاون فيما بينها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جورج - سليم عبد اللطيف درنيقه- مارون جرجس نقوال- عامر وجدي ارسالن: السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون

   جورج الياس الغريب-يوسف المبيض
  عامر وجدي ارسالن السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم -"LEBANON AUB ALUMNI OF MOUNT في جبل لبنان، AUBرابطة قدامى " جمعية باسم -٢٠
  أد /١٥وخبر رقم 

   قضاء كسروان-  الطابق األرضي- بناية ابو سمره-١ شارع رقم - المنطقة الزرقاء-أدما: مركزها
  : أهدافها
 جمع جميع قدامى الجامعة القاطنين أو المسجلين في منطقة جبل لبنان، باالضافة الى جميع اصدقاء الجامعة .١

رجي الجامعة وأصدقائها في لبنان والخارج للمنفعة توثيق الروابط االجتماعية واألخالقية والعلمية بين جميع متخ .٢
 المتبادلة وتقديم كل عون أو مساعدة معنوية أو مادية ألعضائها

العمل بكافة الطرق والوسائل لمساعدة الجامعة، إما عن طريق تقديم خبرات األعضاء ومعلوماتهم أو من خالل  .٣
 ديم كل دعم معنوي واعالمي ومادي للجامعةالعمل على رفع مستواها على جميع األصعدة او عن طريق تق
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سمير -زالدين ريمه كمال ع-  بدر عبدو رزق اهللا زينون-نبيل سليم طربيه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فواز العسراوي ناصر -هاميل ابو سمر
  سمير اميل ابو سمره السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٩ علم وخبر رقم -"جمعية آمان لدعم المريض" جمعية باسم -٢١
   قضاء بعبدا- ملك زياد المصري-خلوات فالوغا: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المرضى في تسديد فروقات االستشفاء .١

  الفحوصات الخارجيةمساعدة المرضى لتسديد .٢

 دعم المستوصفات .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هادي محمد - ايمن شوكت شقير-  فادي يوسف ابو مغلبيه- هال سماح االعور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سليم المصري سعاد -رفيق ابو الحسن
  فادي يوسف ابو مغلبيهالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٤ علم وخبر رقم -"ؤسسات التربويةشبكة الم" جمعية باسم -٢٢
   الطابق األرضي-  ملك جمعية التربية االسالمية- رمل الظريف- شارع مدحت باشا-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 االعضاء بالشبكة من جهة، وبينها وبين سائر المؤسسات التربوية من جهة ثانيةالتعاون والتنسيق بين المؤسسات  .١

 تطلبات لمؤسساتها وسواها بناء لدراسة علمية تضعها الهيئة االداريةتياجات والمتأمين االنماء والدعم وسد االح .٢

 اصدار مقررات مدرسية متوافقة مع المنهاج الرسمي .٣

  المقررات الدراسيةوضع منهاج التربية االسالمية واصدار .٤

 اصدار نشرات دورية ادارية وتربوية .٥

 البحث العلمي والدراسات التربوية .٦

 التدريب والتطوير االداري والتعليمي .٧

 االشراف والتوجيه التربوي .٨

 تقديم استشارات تربوية وادارية .٩

 الحث على االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة .١٠

 مكافحة انتشار اآلفات السيئة في المدارس .١١

 قديم منح تعليميةت .١٢

 ة الموهوبين والمتفوقينيرعا .١٣

 رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وانشاء مراكز متخصصة لذلك .١٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -، ممثلة بـ كامل عبد الكريم كزبر" الخيريركز الثقافي اإلسالميمجمعية ال": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

مصطفى ، ممثلة بـ " بيروت-جمعية التربية االسالمية "-، ممثلة بـ وائل نزار شلق" طرابلس- جمعية التربية االسالمية
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الرشاد واالصالح الخيرية جمعية ا "- ممثلة بـ سامي حسين الخطيب" جمعية االبرار الخيرية االسالمي "- فائز خير
  ، ممثلة بـ فرح محمد منيمنه"االسالمية

  كامل عبد الكريم كزبر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧١ علم وخبر رقم -")للتنمية المحلية(مؤسسة ميشال عيسى " جمعية باسم -٣٢
   قضاء جبيل- الطابق الثاني-IPT مبنى -عمشيت االوتوستراد: مركزها

  : هاأهداف
  :ان غاية واهداف الجمعية هي التالية

نشر مفهوم التنمية المحلية كعامل رئيسي في النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق مستوى رفاه متوازن لألفراد  .١
 والجماعات

ديثية والتطويرية، وعبر دعم االدارة ح االنمائية والتتعزيز القدرات العامة للمجتمع المحلي عبر تنفيذ المشاريع .٢
 لية والمجتمع المدنيالمح

تقوية حس االنتماء المحلي عبر تحفيز المواطنين على البقاء في القرى والبلدات والمشاركة الفاعلة في عملية  .٣
 التنمية المحلية

ابراز االمكانات والخصائص والقدرات المعرفية التي يمتاز بها المجتمع المحلي واستثمارها بشكل مباشر في  .٤
 لمحليةتفعيل عملية التنمية ا

التأكيد على دور الالمركزية االدارية في عملية التنمية المحلية وتحقيق االنماء المتوازن والتعاون مع الجهات  .٥
 المختصة العتماد هذا المفهوم وتكريسه

دعم امكانات التكامل بين المناطق وتنفيذ األنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة بالتعاون مع الجمعيات  .٦
 لطات المحلية والقطاع الخاصالمتخصصة والس

االطالع على التجارب الدولية والخبرات الميدانية في مجال التنمية المحلية والسعي مع الجهات المختصة لعقد  .٧
 اتفاقات التوأمة والتكامل والتبادل في هذا المجال

  وافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد م
 البير يوسف - بوال اديب الحايك- رزق اهللا بديع رزق-طوني ميشال عيسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جان مارون اسعد ضاهر زغيب- روحانا
  طوني ميشال عيسىمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٥ وخبر رقم  علم-"جمعية البعد االنساني في عكار" جمعية باسم -٤٢
   قضاء عكار- الطابق األول- ملك بدوي سركيس مرقص-شارع العامل ا-بقرزال: مركزها
  : أهدافها
االهتمام بالشؤون االجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلي والمشاركة الفعالة بين جميع اعضائها  .١

 ومحيطها االجتماعي

الفنية للجمعية عن طريق احياء المحاضرات واقامة اللقاءات والندوات الفكرية االهتمام بااشؤون الفكرية والثقافية و .٢
 والحفالت الترفيهية

االهتمام بالشؤون المادية ألعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات االجتماعية وخاصة المحتاجين  .٣
 منهم والمحتاجين ايضاً من أهالي المنطقة
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  األخرى ذات االهداف المشتركةاالنفتاح والتعاون مع الجمعيات .٤

 احياء المناسبات الوطنية وفق القوانين واألنظمة المرعية االجراء .٥

 اقامة مهرجانات صيف عكار بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئات الرسمية واألهلية .٦

 لي عكار منح وجوائز وميدالياتتقدم سنوياً للمتفوقين في دراستهم من اها .٧

 ين وتأهيلهم وتدريبهم عملياً ورعايتهماالهتمام بشؤون المعاق .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 يوسف عبداهللا - سانيا خالد بدره- بدوي سركيس مرقص-سهيله وديع شكور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود محمد خضر ابو شقرا- علي الضناوي ايمان- عبداهللا موسى
  بدوي سركيس مرقص السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٧ علم وخبر رقم -"ضيعة الرسالة" جمعية باسم -٥٢
 -  الطابق األرضي-  ملك كلود مطانيوس الخوري-  بناية الغزال-٩/١٠٣٥ العقار رقم - شارع السالف-الدكوانة: مركزها

  قضاء المتن
  : دافهاأه

جمعية خيرية تعمل على خدمة االنسان منذ الطفولة الى الشبخوخة، وذلك من خالل " ضيعة الرسالة"جمعية  .١
ة، من االهتمام باطفال االيتام والمعنفين والمتروكين في الشوارع وبمحبة كل انسان كما هو فيه من ضعف وقو

بالخدمة وانشاء وتأسيس ميتم ودار للعجزة عيش هذه المحبة والتعبير عنها مرض وصحة من جهل ومعرفة، وب
وتأمين االهتمام باألشخاص ذوي الحاجات، وتأمين أدنى متطلباتهم، واعطائهم دورهم في المجتمع، وتنمية 

 الكفاءات االنسانية لديهم

  ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم
 جورج - جانو عبداهللا صانع- جورج انطون يونس- لودي مسعود مسعود بطرس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كلود مطانيوس الخوري-  بولين بهنان يوسف- اندره مسعود بطرس. د-وهيب عوض ناجي حداد
  كلود مطانيوس الخوري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم -"Foundation Michel Amin Jreissati ميشال أمين جريصاتي، مؤسسة" جمعية باسم -٢٦
  أد /٩٠وخبر رقم 

   شارع شارل مالك-٨١٢ التباريس -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل المؤسسة بهدف تعزيز التقدم والتنمية في زحلة من خالل المشاريع التالية
اطفال، (ضافة الى المساعدات األخرى للفقراء والمحرومين تأمين المساعدات الغذائية والطبية والمادية واأللبسة ا .١

 )أرامل، أيتام ومعاقين

 بناء عيادات طبية، وعيادات جوالة تقدم االستشارات الطبية في المناطق النائية في زحلة .٢

 تنفيذ خطط  رعاية النساء وورش عمل تربوية .٣

 انشاء مجموعات لنموذج المساعدة الذاتية للمرأة .٤

 تمع المدني في حماية البيئة العالميةتعزيز دور المج .٥

 انشاء مدارس ابتدائية، متوسطة وثانوية لتوفير التعليم المجاني للفقراء .٦
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 تنفيذ برامج التنمية الزراعية .٧

 تأمين منح دراسية ومساعدات مالية للطالب الجامعيين .٨

 وهجرة الشباب والبطالةلخلق المزيد من فرص العمل في زحلة والمناطق المحيطة للحد والتقليل من الهجرة  .٩

 تشجيع وتنفيذ برامج للقضاء على التلوث .١٠

  الزراعة الغذائيةتنفيذ برامج .١١

توفير (العمل كمؤسسة ام في دعم المنظمات غير الحكومية الصغيرة والجديدة التي تشترك في نفس األهداف  .١٢
اعات المهمشة من اجل دمجها مع األموال للمنظمات التي تعمل من اجل النساء واألطفال واألقليات العرقية والجم

 )التيار الرئيسي لألنشطة التنموية من خالل اقامة عالقة فعالة بين مقدمي الخدمة ومجتمعاتهم المحلية

 تشجيع انشطة التنمية االجتماعية .١٣

او دولية من اجل تعزيز التنمية االقتصادية /لتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل واالجتماعات المحلية و .١٤
 االجتماعية في زحلةو

إلنشاء وصيانة التعاون بين المنظمات غير الحكومية، مع الحكومة والمنظمات والمؤسسات والهيئات والجمعيات  .١٥
 في لبنان

 لتمويل المنظمات التي تعمل من اجل بناء قدرة القطاعات المحرومة من السكان .١٦

 األكاديمية والعلمية والباحثين والحكومات من اجل تحقيق هذه الغايات واألنشطة يتعاون المجلس مع الهيئات .١٧
 العربية والمنظمات الوطنية واالقليمية العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - تيمور ريشار جريصاتي- ادمون رانيه جريصاتي-شار ادمون جريصاتيري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميشال رانيه جريصاتي-رانيه ادمون جريصاتي

  ريشار ادمون جريصاتي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٦ علم وخبر رقم -"جمعية الميساء الخيرية" جمعية باسم -٢٧
   قضاء عاليه-ين الحكيم ملك عزالد-  الشارع العام-المشرفة: مركزها
  : أهدافها
 نشاط اجتماعي .١

 ثقافة، فنون .٢

 تنمية، تنظيم معارض .٣

 صحة، انشاء مستوصف خيري .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 منصور يوسف - مجد فؤاد الحكيم-يه منيف خداج هاد-فؤاد حسين الحكيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مي فهد الغضبان-الحكيم
  فؤاد حسين الحكيم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٧ علم وخبر رقم -"تنشيط المواطن" جمعية باسم -٢٨
   قضاء بعبدا-  الطابق األول- بناية بدير-  مقابل الدفاع المدني-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
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تهدف الجمعية الى نشر حقوق االنسان في لبنان بطرق سلمية وديمقراطية المناصرة من اجل حقوق المجموعات  .١
االكثر حاجة مثل االطفال، النساء والشباب ومساندتهم، نشر الوعي حول المواضيع والقضايا المهملة كحقوق 

 المرأة األساسية واشراك الشباب في المجتمع وتثقيفهم

جل احقاق اهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل، الديمقراطية، ويذكر منها على سبيل المثال في سعيها من ا .٢
 :وليس الحصر

  انتاج المنشورات والدوريات واستخدام الوسائل االعالمية المقروءة والسمعية والبصرية والوسائل التربوية - 
 صة على المراجع المختاطالق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين - 

 يئات المحلية وغير المحليةمؤتمرات المناسبة والتعاون مع الهانشاء المؤسسات الضرورية واطالق ال - 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميساء علي علي - نسرين فايز شمص-راهيم بشارة رانا اب-علي ابراهيم بشاره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   تالين نبيل حيدر-احمد
  رانا ابراهيم بشارةنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"TENERE CRUCEM FOUNDATIONجمعية تنيري كروتشم، " جمعية باسم -٢٩
  أد /١٠٠
   الطابق األرضي-و حيدر ملك جورج ب- بناية بو حيدر- شارع ما جريس-جبيل: مركزها
  : أهدافها

تحقيق المشاريع ذات الطابع االجتماعي في لبنان والخارج لبناء مستقبل افضل للجميع وحماية المجتمع من المغريات 
  .والمخاطر التي تهدده عبر حث اعضائها على اعطاء مثال صالح يحتذى به حسب تعاليم الكنيسة المسيحية

ية، المادية، والمعنوية، دون تفرقة بين المحتاجين سواء كان الجنس، العمر، الدين، القيام بجميع االعمال الخير .١
 اللون، العرق، أو الجنسية

 االيمان باهللا، التضامن، الحوار، االيجابية، والسالم: التركيز على عناوين كبيرة منها .٢

 القيام بإصالحات اجتماعية بدءاً من صون العائلة .٣

 اعطائهم فرصة لذلكحث اآلخرين على المساعدة و .٤

 البحث عن من هم بحاجة الى مساعدة عبر القيام بدراسات ميدانية .٥

ن تعلقها بصورة مباشرة او القيام في لبنان والخارج بجميع االعمال التجارية والصناعية والمالية وغيرها الممك .٦
ى سبيل المثال ال ل في ذلك عشرة بموضوع الجمعية او ذات الفائدة له او المؤدية الى تسهيل تحقيقه، بماغير مبا

 الحصر التعاون مع الغير وتملك الحصص واألسهم والسندات في مشاريع اخرى

 التنسيق مع جمعيات ومؤسسات اخرى لتحقيق هذه الغايات .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 داني - جوزه جان شربل صفير-زينه سامر ابو جمره.  د- داني رينه بدوي. د: السيدات/لمؤسسات السادةا/المؤسسون
 نيللي فايق كنعان - ريا نقوال الحاج-  جول كلود جان عاصي- فاديا سامر ابو جمره- بوال هاني منصور-فؤاد حبشي

   ديانا رينه بدوي- رشاد مارون تابت-عبداهللا
  رشاد مارون تابتمحامي ال: كومةممثل الجمعية تجاه الح
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  أد /١٠٢ علم وخبر رقم -"عقلين الغدبجمعية " جمعية باسم -٣٠
   قضاء الشوف- الطابق الثاني- القسم السابع- مبنى شركة النهضة للتجارة والصناعة- المرج- بعقلين: مركزها
  : أهدافها
 مجتمع والتعزيز المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لدى األفراد .١

القيام بكافة الخدمات االجتماعية واالنسانية والتربوية بشكل عام والقيام باالعمال الخيرية ومساعدة المعوزين  .٢
 والمحتاجين واأليتام والمعوقين والعجزة ورعايتهم

 المساهمة في نجاح األنشطة البيئية التي تخدم بعقلين والمنطقة المحيطة .٣

 قيمين والمغتربين من أبناء بعقليناالسهام في تعزيز التواصل بين الم .٤

دعم الجيل الصاعد بتنمية قدراته الذاتية والتربوية والمهنية ليكون عنصر فاعل في المجتمع، ومبادراً جاداً في  .٥
 تطويره

المساهمة في انجاح المبادرات الهادفة للتنمية االقتصادية ودعم المبادرات حكومية كانت أو خاصة والتي من شأنها  .٦
 ية التطور والتقدم االقتصادي المحلي الى االمامدفع عمل

 المساهمة في تعزيز وتنمية روح االنتماء بين بعقلين وأبنائها .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وليد -  كامل سمير الغصيني- سامر سهيل بو حاطوم حماده-مالماس رجا بو عجر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 صبحي يوسف -  جمال اسعد سعيد- سامر كامل حماده- امير بشير تقي الدين-  نزال عماد بو عجرم-فندي الداهوك
   كامل علي راجح- فادي كامل حماده-  حسان ذوقان خضر-  لميا رجاء سلوم-الحلبي

  مل علي راجحكا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٣ علم وخبر رقم -"جمعية زهرة األجيال االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٣١
   قضاء عكار-  ملك طاهر عبد الرحمن بكار- الشارع العام-فنيدق: مركزها
  : أهدافها
 التوعية التربوية .١

 المحافظة على البيئة .٢

 التوعية البيئية .٣

 الدعم المدرسي .٤

  ورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذك
 - جنان حسين مصطفى- صالحة احمد قدور-  رفعه احمد طالب-ملك احمد اللقيس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   روعه علي خلف- فدى احمد الكك-ثناء خالد احمد
   صالحة احمد قدورةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
• 0�� 1  �� ٢٠١٢)'�  آ���ن ا�*��( �� �& وا�2

  

:  للجمعية المسماة٩/٤/٢٠٠٨أد، تاريخ /٤٥٥ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٠٠ تعديل رقم -١
 »جمعية الشفاء للخدمات الطبية واالنسانية«
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، الحائزة »شفاء للخدمات الطبية واالنسانيةجمعية ال« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
   ٩/٤/٢٠٠٨أد تاريخ /٤٥٥على بيان العلم والخبر رقم 
    :وأصبح على الشكل التالي

  :غايتها
 العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والقيام بما يلزم في هذا االطار .١

 المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين .٢

 وية وخاصة ادوية األمراض المزمنة منهاالمساعدة في تأمين االد .٣

 رة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحيةومساعدة العائالت المست .٤

 تقديم الخدمات االنسانية والقيام باالعمال الخيرية المتعلقة باألمور الصحية والطبية .٥

 القيام بالحمالت الصحية والوقائية .٦

 فيهية وثقافية وعالجية لالطفالاقامة منتجعات تر .٧

شخاص الذين يرغبون في لتقديم الخدمات التعليمية من اجل مساعدة اال) اناث وذكور(انشاء مدارس مختلطة  .٨
 اكتساب العلم وهذه المدارس تشمل صفوف الروضة والمراحل التعليمية الثالث االبتدائية المتوسطة والثانوية

  احلهاوانشاء المدارس المهنية بمختلف مر

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من

 العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والقيام بما يلزم في هذا االطار .١

 المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين .٢

 وية األمراض المزمنة منهاالمساعدة في تأمين االدوية وخاصة اد .٣

 مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية .٤

 تقديم الخدمات االنسانية والقيام باالعمال الخيرية المتعلقة باألمور الصحية والطبية .٥

 القيام بالحمالت الصحية والوقائية .٦

 ة وعالجية لالطفالاقامة منتجعات ترفيهية وثقافي .٧

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة٢٢/٢/٢٠١١أد، تاريخ /٣٣٠ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٥٨ تعديل رقم -٢
 »PED.té Protection de L’enfance en difficulحماية الطفولة ذات التأخر، «

 Protection deحماية الطفولة ذات التأخر،« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي

L’enfance en difficulté .PED « ٢٢/٢/٢٠١١أد تاريخ /٣٣٠، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 ن يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العالئقيمساعدة االطفال الذي .١

نشر العلم والتربية عن طريق انشاء وادارة وفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل  .٢
ختصة باالطفال الذين يعانون التعليمية االبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية، ودور الحضانة، الم

  من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العالئقي
  : بدالً من
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  مساعدة االطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العالئقي .١
  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجر

  

:  للجمعية المسماة٢٦/٥/٢٠١١أد، تاريخ /٩٧٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٧ تعديل رقم -٣
 »جمعية العناية وتربية المواشي«

، الحائزة على بيان »العناية وتربية المواشيجمعية « المسماة ةالجمعيمركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٦/٥/٢٠١١أد تاريخ /٩٧٩العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء البقاع الغربي-  ملك الشيخ مصعب كنعان-المرج: مركزها
   قضاء بعلبك-  ملك الشيخ مصعب كنعان- المرج: بدالً من

  

اد /١٧٣ وتعديله برقم ٢٥/١/٢٠٠١أد، تاريخ /١٤ لبيان العلم والخبر رقم ٢٧ تعديل رقم -٤
Frem .Georges Nافرام، . مؤسسة جورج ن«:  للجمعية المسماة١١/٧/٢٠٠٧اريخ ت

Foundation« 
 George N.Fremافرام، .مؤسسة جورج ن« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

Foundation« اد تاريخ /١٧٣ برقم  وتعديله٢٥/١/٢٠٠١أد تاريخ /١٤، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم
١١/٧/٢٠٠٧   

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

طات اجتماعية وثقافية وزراعية تلبي احتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات اتهدف المؤسسة الى تشجيع ومساعدة نش
كما . عرفة والبحث العلمياالنسان ومجاالت االنتاج عن طريق االهتمام بالرعاية الصحية واالجتماعية، ونشر العلم والم

  .تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام
تتصف خدمات المؤسسة في هذه المجاالت بالشمول واالستمرارية، وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد ال الحصر في 

  :مجاالت الخدمة العامة في الحقول اآلتية
 :الجتماعيةالمساعدات والرعاية ا .١

  يتام وذوي الحاالت االجتماعية الصعبةايواء أو رعاية وتعليم اال - 
 ايواء ورعاية العجزة - 

المكفوفين، الصم والبكم، فاقدو : ويعرف بالمعوق(ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعوقين  - 
 ...)األطراف، المشلولون، المتخلفون عقليا الخ

 ية ال تبتغي الربح ودور العبادة في تحقيق مشاريع انمائية واجتماعيةدعم مؤسسات وجمعيات خير - 

 مساعدة العئالت المستورة - 

 مساعدة الحركة الكشفية - 

 مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام - 

 :االنماء والتعليم .٢

  تأمين التدريب المهني لأليتام وذوي الحاالت االجتماعية الصحية - 
 ء او اصالح او تعليم االطفال واالوالد المهملين والمشردين والمنحرفينايوا - 
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 اعداد التالميذ غير المأهلين عقلياً او جسدياً للدخول الى المدارس العامة او الخاصة وال سيما المهنية منها - 

 دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل االجتماعي - 

  الحياة وتطويرهاتأهيل االنسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى - 

التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي  - 
 والبيئي

 تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره - 

 انماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وامكانيته - 

 وى المهارات والقدرات ومستوى العاملينرفع مست - 

 تشجيع المواهب على التحصيل العلمي - 

 او تمييز للمعوزينه المجاني ومن دون تفرقة تقديم التعليم المجاني والشب - 

 ل القادمة على قيم اخالقية وطنية واجتماعية عالية تساهم في بناء االنسان في لبناناتربية االجي - 

 ل فرد من افراد المجتمع بطريقة مباشرة او غير مباشرةالسعي الى تأمين التعليم لك - 

ق التعليم وعلى يد متخصصين بالشأن رتطوير التعليم الرسمي وتفعيله لتأمين تعليم بمستوى عال بأفضل ط - 
 التربوي

السعي مع الدولة لتطوير قوانين التعليم الرسمي وتفعيل ادارة التعليم الرسمي ليصار من خاللها الى تفعيل  - 
 ارس الرسمية وتطويرها لتلبي حاجات المجتمعالمد

 التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم على مختلف انواعه - 

 :التنمية الزراعية والثقافية .٣

المساهمة في انتاج عروض مسرحية تختص باالطفال، كذلك المسرحيات الهادفة والتي يمكن مشاهدتها من كافة  - 
  افراد العائلة

المزارعين عبر تدريبهم وتأمين الخبرات الفنية المحلية والعالمية لمساعدتهم على االعتناء باألرض السعي لمساعدة  - 
وتأهيلها من خالل التشحيل والري والفالحة ورش المبيدات واألسمدة والقطاف والحفظ في البرادات كما المساعدة 

شاتل المؤسسة الخاصة او من خالل على تأمين افضل النصوب والبذور لتحسين االنتاج الزراعي من خالل م
مشاتل اخرى او عبر االستيراد من الخارج وغيرها من االعمال التي تساهم في دعم االنتاج الزراعي والمزارع 

 اللبناني كما المشاركة في المعارض الزراعية المتخصصة

 بنان والخارجمساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم لدى المتاجر والمحالت الكبرى والصغرى في ل - 

 :اهداف مشتركة .٤

اقامة الندوات والمحاضرات واالبحاث وحلقات  الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية واالجتماعية وغيرها  - 
والقيام بالحمالت والبرامج االعالمية واالعالنية لدعم او ترويج او تسويق اهداف الجمعية ونشاطاتها لخير 

  المجتمع
 واالقليمية والعالمية في سبيل تحقيق األهداف النبيلة لمؤسسي ع المؤسسات والجمعيات المحليةالتعاون والتنسيق م - 

 الجمعية

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من

بي احتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات تهدف المؤسسة الى تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية وثقافية تل
كما . االنسان ومجاالت االنتاج عن طريق االهتمام بالرعاية الصحية واالجتماعية، ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي

 .تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام
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  .ت بالشمول واالستمراريةتتصف خدمات المؤسسة في هذه المجاال
 :وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد ال الحصر في مجاالت الخدمة العامة في الحقول اآلتية

 ايواء او رعاية وتعليم االيتام وذوي الحاالت االجتماعية الصعبة .١

 تأمين التدريب المهني لأليتام وذوي الحاالت االجتماعية الصعبة .٢

 ايواء ورعاية العجزة .٣

المكفوفين، الصم والبكم، فاقدو األطراف، : اقعويعرف بالم( رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقينايواء او .٤
 )المشلولون، المتخلفون عقلياً

 ايواء او اصالح او تعليم االطفال واألوالد المهملين والمشردين والمنحرفين .٥

 مدارس العامة او الخاصة وال سيما المهنية منهااعداد التالميذ غير المأهلين عقلياً او جسدياً للدخول الى ال .٦

  التدريب المهني والعاملين في الحقل االجتماعيدعم .٧

 دعم مؤسسات وجمعيات خيرية ال تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية .٨

 مساعدة العائالت المستورة .٩

 مساعدة الحركة الكشفية .١٠

 هاتأهيل االنسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى الحياة وتطوير .١١

التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي  .١٢
 والبيئي

 تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره .١٣

 انماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وامكانيته .١٤

 لقدرات ومستوى العاملينرفع مستوى المهارات وا .١٥

 تشجيع المواهب على التحصيل العلمي .١٦

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة١٦/١/٢٠١٠أد، تاريخ /٦١لبيان العلم والخبر رقم  ٣١  تعديل رقم-٥
 »اللبنانية للتطوعجمعية ال«

، الحائزة على بيان العلم »الجمعية اللبنانية للتطوع« المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٦/١/٢٠١٠أد تاريخ /٦١والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »المركز اللبناني لالعالم السياحي«: هااسم
  »الجمعية اللبنانية للتطوع«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٢٧/٩/٢٠٠٦أد، تاريخ /٤٥٨لبيان العلم والخبر رقم  ٤٤ عديل رقم ت-٦
 »هارموني الخيريةجمعية «

، الحائزة على بيان العلم »جمعية هرموني الخيرية« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعي
   ٢٧/٩/٢٠٠٦أد تاريخ /٤٥٨والخبر رقم 

    :الشكل التاليوأصبح على 
   الطابق األول- بناية العشي- االتوستراد الجديد-زحلة: مركزها
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   قضاء المتن- الطابق العاشر- بناية آرا- شارع الغوارنة- انطلياس: بدالً من
  

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

  lb.org.crtda@info الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ 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 (
  
 

  والموارد والمعلوماتالوحدة المستقلة للخدمات 
  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.lebanon-iris.www :مواقع الكترونية

 
 
 


