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      ٢٠١٣ تشرين الثاين/١٢١العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية كلية وفي التنمية ال
 سيناريوات ٤ ألف شخص والبنك الدولي يقترح ٨٠٠ات من سوريا تجاوز /مجموع النازحين •

  للمعالجة 

 % ١,٥والبنك الدولي يخفض توقعات النمو للبنان لـ ...  •

 قطاع التمويل المجهري في لبنان ضعيف وغير فاعل: ٢٠١٣ لعام تقرير لإليكونومست •
  

   المحلية الزراعية والبيئةفي التنمية 
  org.online.hermel.www: الهرمل على الخارطة السياحية العالمية بتمويل اوروبي •

  يات في صيدا وتحويله الى حديقة عامةمشروع ازالة مكب النفا •

  اطالق مشروع بيئي لتدوير المخلفات في برج حمود •

  بلدية لوضع استراتيجيات تنمية محلية ٢٤تعاون بين جامعة روح القدس و  •

  com.beirutgreenguide.www: اطالق دليل بيروت الخضراء •
 

  مجتمع المدني والحقوق االجتماعيةمواطنة، الفي ال
  بدء المرحلة الرابعة من برنامج وزارة الشؤون لدعم االسر االكثر فقراً •
 اختتام مشروع النجدة االجتماعية لتمكين النساء الفلسطينيات  •

 لتعزيز دور المرأة " شاركي"وزارة الشؤون وبلدية الخنشارة تنفذان مشروع  •

 org.mena-gsrcدرية والجنسانية تطلق مركز الموارد الجن" ابعاد" •

  اطالق دليل الجمعيات العاملة في قضايا الطفولة •
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  في التربية والشباب
 مشروع دعم مدرسي لالونروا في صيدا بدعم اوروبي •

  منح دراسية من اجيالنا وبيبسيكو للسنة الثامنة •
 
 

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

    رسمية واهليةمساعدات اجنبية مختلفة لجهات •
 مساعدات اجتماعية وإنمائية أهلية لجهات محلية •

  مساعدتان اميركيتان لهيئة تعليمية وبلدة •

  مساعدتان من الوليد بن طالل لهيئة رسمية واخرى اهلية •
 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  

 �� ٢٠١٣ ,���+ ا*ول)'� "�& و%

 ٢٠١٣ تشرين االول شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ تشرين االولشهر  للعلم والخبر تعديل •

  

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

  

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 

 ٤ ألف شخص والبنك الدولي يقترح ٨٠٠ات من سوريا تجاوز /مجموع النازحين •
  سيناريوات للمعالجة 

ات في لبنان، انه /ات السوريين/اعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في تقريرها األسبوعي عن أوضاع النازحين
لف شخص خالل شهر ايلول الماضي،  أ٦٧ ألف شخص لدى المفوضية خالل الشهر الماضي، مقابل ٥٢تم تسجيل اكثر من 

ن المساعدة من المفوضية وشركائها الى أكثر من /ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/زحين مجموع عدد النا بذلكرتفعلي
  ). ألف شخص بانتظار التسجيل٨٧ ألف شخص مسجل، و٧٢٥ن اكثر /منهم( ألف شخص ٨١٢

جاه السوريين،  االلتزام بقواعد األخوة واالنسانية ت، نجيب ميقاتي،اكد رئيس الحكومة المستقيلات، /وحول ملف النازحين
ات، ولذلك باشرنا تطبيق /األولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء األخطار الناتجة عن ازمة النازحين"لكنه اردف قائالً 

ة وال يستوفي /ن إال ضمن شروط محددة، ومن ال تنطبق عليه صفة الالجئ/سلسلة من االجراءات لمنع تزايد اعدادهم
  ".ها/ها سنعيد النظر في وضعه/الشروط القانونية القامته

 الموضوع إال من خالل بعده االنساني، ذلكوفي الموضوع نفسه، اكد النائب طالل ارسالن على انه ال يجوز التعاطي مع 
لماذا ال يتكلم احد على : "وسأل ارسالن قائالً. وال يجوز التعاطي بخلفية التمييز العنصري والتغاضي عن بعض الحقائق

والمالي ميسوراً وبالتالي يحركون الوضعين االقتصادي  ن االجتماعي/ة وضعهم/ة سوري/ن مئتي ألف الجئوجود اكثر م
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 كافة المعنيين الن يتصفوا باالنصاف عند  في تصريحهدعا ارسالنكذلك ؟ "ن القسري فيه/ان نتيجة وجودهموالمالي في لبن
  .  في لبنانات/التطرق الى موضوع السوريين

يمكن للبنان  قدمت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا انغر اندرسون، رؤية وفي سياق متصل،
 التقرير الذي الى مقاربة البنك الدولي تستند ، موضحة ان السورية على اقتصاد البالد  تأثير األزمةللتخفيف منإتباعها 

اللبنانية اتباعها، على المديين القريب   مسارات يمكن للحكومةةعرضت أندرسن ألربعوقد  . الماضيمن ايلول ١٨ صدر في
باالستعانة بالبرامج   يتمثل المسار األول.على االقتصاد وميزانية الدولة والمتوسط، لمواجهة تداعيات األزمة السورية

 المسار ، ويقتضيل المطلوبلزيادة اإلمكانيات وقدرة التدخل بالشك الموجودة حالياً في عدد من المجاالت، وتأمين الموارد
أما المسارين . لمشاريع التي تشرف عليها الحكومةل  الماليةالمساعدة قدميماني متعدد المانحين تئاالثاني إيجاد صندوق 

 ذلكتمويل بشروط ميسرة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص التي تساعد في  األخيرين فيتمثالن بدعم المشاريع عبر

  . المجال
 مليون يورو لمساعدة النازحين ٧٠ الوكالة االوروبية االنسانية تخصيص وفي سياق المساعدات الدولية، قررتاخيراً، 

 ماليين دوالر اميركي على ان تُصرف لشراء معدات وتجهيزات ٨,٢قررت الحكومة اليابانية منح لبنان االكثر عوزاً، فيما 
 بعثة االتحاد ة رئيستكما وقع. لالجئين، والمراكز الطبية المحليةيابانية الصنع لتلبية الحاجات الطارئة في مخيمات ا

 مليون يورو لتسهيل اندماج التالمذة في النظام ١,٣االوروبي في لبنان ومدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان عقداً بقيمة 
ل على اعادة ترميم وتأهيل وتجهيز  االيرلندية بالعمConcern worldwideالمدرسي العام اللبناني، بينما تعهدت جمعية 

  .  مبان متقاربة اليواء النازحين في بلدة خربة داوود في منطقة دريب عكار٥عدد من المالجئ الجماعية في 
  

  % ١,٥والبنك الدولي يخفض توقعات النمو للبنان لـ ...  •
، وذلك حزيران الماضي في  سابقاًهاتوقع% ٢من % ١,٥ الى ٢٠١٣خفض البنك الدولي توقعات النمو القتصاد لبنان لسنة 

  يتوقع البنك الدوليانسبيل المقارنة، واضافت النشرة، على . بحسب ما اوردته النشرة االسبوعية الصادرة عن بنك بيبلوس
% ١،٣للدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، مقابل % ٢،٩، و%٢،٨ مقداره نمواً لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

كذلك . يجعله في ادنى قائمة النمو قبل ليبيا وايران وسوريا ٢٠١٣لسنة ان توقعاته للبنان تضيف النشرة ، ول النامية فيهاللدو
 سلباً في االقتصاد اللبناني، ال سيما ان يؤثرن ال يزاال والوضع االمني الهشأشار البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا

  . ات الخدمات وهز الثقة في أوساط المستهلكينتداعيات هذين العاملين على قطاع
% ٨،٧، مقارنة مع %٩،٨ الى  العجز المالي من الناتج المحلي المجمل خالل العام الجاري حجميرتفع البنك أن قدرمالياً، ي

ة السن% ١٤،٤من الناتج هذه السنة، مقارنة مع % ١٥،٢كما يتوقع عجزاً في الحساب الجاري نسبته . السنة الماضية
  .الماضية

وفي االطار عينه، اشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول النظرة المستقبلية لالقتصاد العالمي المؤرخ في تشرين االول 
 ان يسجل المعدل نفسه في، مع توقعات ٢٠١٢في العام % ١,٥الى ان االقتصاد اللبناني قد حقق نسبة نمو بلغت  ٢٠١٣

  . ٢٠١٤لـ % ٤،٠ و٢٠١٣لـ % ٢،٠ديراته السابقة من مخفضاً تق. ٢٠١٤ و٢٠١٣العامين 
  

 قطاع التمويل المجهري في لبنان ضعيف وغير فاعل: ٢٠١٣ لعام تقرير لإليكونومست •
  وغير فاعل بسبباً ضعيف  ال يزال، ان قطاع التمويل المجهري في لبنان٢٠١٣للعام " اإليكونويست"كشف تقرير مجموعة 

 القطاع من جهة ذلكمن جهة، وعدم اكتراث كل من وزارة الداخلية اللبنانية والبنك المركزي ب عدم االستقرار السياسي حالة
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 مؤسسة، تتشكّل غالبيتها من منظمات ٢٠ المجموعة عدد مؤسسات التمويل المجهري في لبنان بنحو تقريروقد قدر. ثانية
   دولة٥٥ من أصل ٤٠ن في المرتبة الـصنفت وحدة االستقصاء في المجموعة، لبناو .غير حكومية مقرها في المدن

ضمت من البلدان العربية لبنان، مصر، المغرب واليمن لجهة مناخ التمويل التي   لذلك القطاعشملتها المراجعة الدورية
 دولة ذات ١٧ بين ١٢ دولة في منطقة الشرق االوسط وافريقيا، وفي المرتبة ١٥ بين ١١ في المرتبة  لبنانحلوالمجهري، 

  .  فوق المتوسطالدخل
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

  org.online.hermel.www: الهرمل على الخارطة السياحية العالمية بتمويل اوروبي •
 دعم مالي، ب"السياحيةإعادة وضع الهرمل على الخارطة "يحمل عنوان  اًوكالة التخطيط والتنمية في الهرمل مشروعاطلقت 

حضور ممثلين لوزارة السياحة واتحاد ب،  بالهرمل قاعة المركز الثقافي احتفال اقيم فيمن االتحاد االوروبي، وذلك في
حشد من بلديات المنطقة وعدد من المسؤولين المحليين وأصحاب المقاهي والمطاعم وممثلين للجمعيات التعاونية و

الى إعادة وضع الهرمل على الخارطة السياحية اللبنانية من خالل تعزيز القطاع روع الجديد  يسعى ذلك المش.ات/المهتمين
بحسب مدير   المذكور، يتوقع انجاز التالي، المشروعبموجبو . تحسين نوعية الخدمات وتفعيل الرقابة على الجودة،السياحي

  :مكتب وكالة التخطيط والتننمية
من وزارة  ةيات التفتيش الدوريلة تقوم باإلشراف على المؤسسات السياحية وبعم إدارة متخصصة بمراقبة الجود وضع-

  .، والعمل على تحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة لضمان تطبيق المعايير المطلوبةالسياحة
، تلقي شكاوى استقبال وتوجيه السياح والضيوف: مركز لالرشاد السياحي على مدخل الهرمل يقوم باالمور التالية انشاء -

وذلك من المغادرين ومتابعتها، الدعاية والتسويق للمؤسسات المتعاونة التي تخضع للرقابة، والملتزمة معايير وزارة السياحة 
  : التاليةخالل تنفيذ عدد من الخطوات

  .على المؤسسات المتعاونة) يذكر فيها ان المؤسسات تحت رقابة وزارة السياحة( وضع لوحات جودة -
  .زيع كتيبات لمصلحة المؤسسات المتعاونة على مدخل المدينة للقادمينتو -
  .لوحات دعائية على طريق المحطة بالهرمل وضع -
  . الخاصة بالمشروعorg.online.hermel.wwwدعاية على االنترنت عبر صفحة  تحميل -
  .اصل مع وكاالت السياحة اللبنانية لجعل الهرمل ضمن برامجها السياحيةانتاج دليل سياحي عن الهرمل والتو -
  .معرض دائم للمنتجات المحلية ذات الجودة العالية والتي تستوفي كل الشروط والمعايير المطلوبةاقامة  -
  .استراحة الستقبال الزائرين واهالي المنطقةانشاء  -
  

  لى حديقة عامةمشروع ازالة مكب النفايات في صيدا وتحويله ا •
 ناظم ،عادة تأهيل مكب النفايات في المدينة وتحويله الى حديقة خضراء برعاية وزير البيئةال اًأطلقت بلدية صيدا مشروع

تخلله توقيع اتفاقية المشروع بين وزارة البيئة وبرنامج االمم المتحدة ، في حفل أقيم قرب موقع المكبوذلك الخوري، 
 ضع مشروع اعادة تأهيل مكب النفايات تحت أدقت االتفاقية  انتوقيع خالل احتفال البلدية صيدارئيس وقد اكد . االنمائي

  ".تهزالالجدية العمل هذا يدل على " مضيفاً المعايير الدولية،
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بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية صيدا، جولة " برنامج االمم المتحدة االنمائي" اطالق المشروع، نظم ومن ضمن فعاليات
 ن/لموقع جبل النفايات وذلك إلطالعهم وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع اإلنترنت، ات/ميدانية لممثلي

  . على اآللية التي يتم اعتمادها في معالجة مكونات الجبل ومراحل العمل في المشروع
ترفيهي وحديقة عامة مساحتها خمسة اضعاف المكب الى منتزه تحويل  الجديد يهدف الى  المشروعوالجدير ذكره ان هذا

استخراج الغازات، الحفر والردم، فصل  عملية: هييتحقق ذلك بعد المرور بمراحل عدة مساحة حديقة الصنائع على ان 
والرص، تصميم المكب وعملية البناء، استخراج الغاز، إزالة السوائل  النفايات، إزالة المواد الخطيرة، إعادة التعبئة

للمياه  وبناء نظام الصرف الصحي، تصميم وبناء عازل بناء السطح ووضع التربة وضع غطاء يتيح جتها، تصميمومعال
بمختبر فرنسي متخصص  جرى تجهيز الموقعفي اطار المشروع، و. التبخر، اإلدارة والرصد البيئي واختبار وتحليل المكان
الحاجز البحري، فيما يتم نقل المواد العضوية لطمرها صحياً  مرها فيلمعاينة المواد غير العضوية من النفايات قبل أن يتم ط

الوقت   مرورإنشاؤه بالقرب من المكب ويعمل على حبس المواد العضوية ليتم تخميرها وتحولها مع عبر المطمر الذي يجري
  . الى مواد غير عضوية

  

  اطالق مشروع بيئي لتدوير المخلفات في برج حمود •
، في منطقة برج حمود" استعد، جاهز، اعد التدوير" الرائد تحت عنوان  البيئيغيكيان مشروعها التجريبياطلقت مؤسسة غو

 مجموعة  المشروع من قبلذلكتصميم جرى . بغية تشجيع اعادة التدوير وتسليط الضوء على اهمية ذلك للحفاظ على البيئة
 برج حمود، ووزارة البيئة، وثمانيبالمشاركة مع بلدية  من المنح المقدمة من المؤسسة ات/ المستفيدينات/من الطالب

 خاللها جمع علب الورق جري شهرا ي١٢ يمتد امد المشروع، على ان مدارس محلية، والبنوك والشركات المحلية
همية  وإدارة حملة توعية حول أ، مدارس محلية٨ بإنشاء األندية البيئية في ات/كما سيقوم الطالب .والبالستيك واأللومنيوم

جمعية : ، علماً ان الجمعيات المشاركة في المشروع، هي لبنان- شراكة مع وزارة البيئة وجمعية األرض بالإعادة التدوير
جمعية أركانسييل، وكذلك الجمعيات المحلية مثل الصليب األحمر األرمني، ومؤسسة غاراغوسيان ،  لبنان- األرض

  .وجينيشيان، وغيرها
، باسم والده، اول سفير لبناني من اصل ٢٠٠٨في عام اسسها ميشال غوغيكيان  غوغيكيان ةتجدر االشارة الى ان مؤسس

 المواطنة النشطة والمشاركة المدنية للمواطنين األرمن عمل على تعزيزت وارمني، بهدف اشراك االرمن في القطاع العام،
يم دورات في اللغة العربية وتعزيز التفاني في اللبنانيين من خالل دعم التعليم الجامعي وتوفير التدريب المتخصص وتقد

الجامعة :  معوذلك بالتعاونكما انها تقدم المنح لكل من يرغب في المشاركة في القطاع العام،  ،خدمة المجتمع والبلد
  . االميركية، جامعة القديس يوسف، هايكازيان، الجامعة اللبنانية االميركية، جامعة سيدة اللويزة،  والبلمند

  

   بلدية لوضع استراتيجيات تنمية محلية ٢٤عاون بين جامعة روح القدس و ت •
يوم " وذلك خالل  بلدية من كسروان والفتوح وجبيل،٢٤مع رؤساء  الكسليك اتفاقيات تعاون -وقعت جامعة الروح القدس

العلوم االنسانية في الجامعة عن  لالنتماء والتنمية البيئية واالجتماعية التابع لكلية الفلسفة وIDEESنظمه مختبر " بلديات
 شارك فيه ممثلون للمؤسسات البلدية والمنظمات غير الحكومية، ومن البلديات ،"بلديات والتنمية المستدامة"موضوع 
 حريصا، جعيتا، سهيله، بلونه، ريفون، القليعات، بقعاتة عشقوت، عين الريحانة، يحشوش، عينطورة، -  درعون :المشاركة

  .الترمس، أدما الدفنة، العقيبة، البوار، الفيدار، لحفد، بجه، حراجل، عجلتون، أهمج، فيطرون، جبيل وجونيهميروبا، جورة 
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أن يتواصل مع  كلية الفلسفة والعلوم اإلنسانية في الجامعة الى أن قسم العلوم االجتماعية ارتأىوبالمناسبة، لفتت عميدة 
ة، رائدة في وضع خبراتها في  مستدامة، تجعل من الجامع تؤدي الى تنمية بهدف وضع استراتيجية تعاون المذكورةالبلديات

 تنمية حس المسؤولية من خالل حساساً في خدمة المجتمع، وذلك لكي تصبح جهازاً الريادية ات البلديدفع، وتتهاخدم
  .والتضامن، حاضراً ومستقبالً

  

  com.beirutgreenguide.www: اطالق دليل بيروت الخضراء •
 بعد عامين من بدايته، دليالً إلكترونياً شامالً، تحت عنوان "WonderEight" بالتعاون مع ،"مشروع بيروت األخضر"اطلق 

في مدينة بيروت، الواقعة ، للتعريف على الحدائق والمتنزهات com.beirutgreenguide.www" دليل بيروت الخضراء"
   . حديقة بحسب الدليل٣٢عددها والبالغ 

ويتضمن الدليل اإللكتروني الجديد، خريطة تفاعلية للحدائق مع شرح مقتضب عن تاريخها والتجهيزات المتوفرة من إنترنت 
، وإذا نظام الحديقة يسمح بإدخال الحيوانات األليفة، كما يحتوي على معلومات تهاوألعاب لألطفال وعدد المداخل ومساح

  .مهملةها من% ٣٠ حالياً، علماً ان القائمة حديقة ومساحة خضراء ٣٢الـاخرى حول 
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

  بدء المرحلة الرابعة من برنامج وزارة الشؤون لدعم االسر االكثر فقراً •
 المرحلة الرابعة من برنامج دعم  وائل أبو فاعور، عن بدء،أعلن وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال

صرح أبو وبالمناسبة . االسر االكثر فقراً في لبنان، الذي تنفذه وزارته بالتعاون مع سفارتي ايطاليا وكندا والبنك الدولي
ن من /المساعدة التي تقدم لهم هن مناطقياً ومجاالت/ات من البرنامج وتوزعهم/عدد المستفيدينفاعور، بعدما قدم عرضاً ل

أن برنامج محاربة الفقر يؤكد مسؤولية الدولة من الناحية االجتماعية، شاكياً غياب المساعدات افاد ابو فاعور عليم وصحة، ت
الدولية للبنان لمواجهة الحاجات الناتجة من النزوح السوري، بحجة أن التجارب مع الدولة اللبنانية غير مشجعة او بسبب 

البرنامج الحالي يثبت العكس مستشهداً بالسفارة الكندية داعمة البرنامج وكذلك السفارة فقدان الشفافية، ومشدداً على أن 
 أبو فاعور أن التراجعين االقتصادي واالجتماعي يحتمان استمرار عمل البرنامج، معتبراً أن التجارب ضافوقد ا. االيطالية

كما انتقد ابو . ناجحالبرنامج ذلك ال االمتناع عن مساعدة الفاشلة أو غير الناجحة لبرامج مساعدة اجتماعية في لبنان ال تبرر
فاعور الطريقة التي اعتمدها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات، عبر المنظمات الدولية ومنها الى منظمات المجتمع 

  . تقديره في المئة من اجماليها بحسب٢٧المدني المحلي، والتي أدت إلى اهدار قدر كبير من المساعدات، تقدر بـ
  

  اختتام مشروع النجدة االجتماعية لتمكين النساء الفلسطينيات  •
اً يستهدف النساء الفلسطينيات ويحمل مشروع" كافود"اختتمت بعثة االتحاد األوروبي في لبنان وجمعية النجدة االجتماعية و

 االتحاد ذي مولهال" طينيات في لبنانمعالجة عدم المساواة الجندرية للنساء الالجئات الفلس: تمكين، عمل ومناصرة ":اسم
 في قصر األونيسكو، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف األعمال سليم جريصاتي،  اقيماألوروبي، وذلك باحتفال

المجتمع المدني، اإلتحاد األوروبي، الفصائل الفلسطينية، منظمات ،  االخرى المعنيةات عن الوزارات/ممثلون هوحضر
 إلى  الذي نفذ داخل المخيمات الفلسطينية، هدف ذلك المشروع.واتي تلقين التدريب وشاركن في المشروعوالمستفيدات الل

، وذلك من خالل تدريب أكثر من  المحليمواجهة تهميش النساء الفلسطينيات الالجئات وتغيير صورتهن النمطية في المجتمع
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 فلسطيني  سكنية، البداوي ونهر البارد، إضافة إلى تجمععين الحلو:  هي مخيمات٣ توزعن على آالف امرأة فلسطينية ٦
تدريب مهني، المساعدة : مجاالت عدة منها فيمهنية ية  لورشات تدريبت النساءخضعوقد  .يقع ضمن اطار مدينة صيدا

  . تجاههن العنف ظاهرةلتأمين فرص عمل، تدريب على القيادة، توعية وخدمات لمواجهة
، الجهود التي يورو  ألف٤٣٥وبلغت قيمته االجمالية ) ٢٠١٣-٢٠١٠( سنوات ٣  فترة خاللكذلك دعم المشروع الذي نفذ

 لمواجهة النظرة النمطية الخاصة بالجندر والمساواة بين الجنسين في لبنان، بشكل عام، وفي المخيمات الفلسطينية بشكل تبذل
  .خاص

  ذلكي في لبنان، السفيرة أنجلينا إيخهورست، إلى أهمية أشارت رئيسة بعثة االتحاد األوروب،في كلمتها خالل اإلحتفالو
رسل اشارة دعم قوية الى كل النساء ا أنه اذالمشروع على صعيد االثر الشخصي في المستفيدات، وعلى الصعيد العام، 

يفةً أن مشاركة التهميش والتمييز في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، مضضد ن /والرجال الذين واللواتي يكافحون
  .النساء في القوى العاملة وفي توليد الدخل تحفّز النمو االقتصادي، كما تؤثر ايجابا في المجتمع

 جريصاتي بالمشروع وبأهمية تفعيل دور المرأة الفلسطينية في ميدان العمل، متطرقاً إلى األوضاع  الوزير أشاد،ومن جهته
هن، وعلى دور المجتمعين الدولي /نان، ومشدداً على ضرورة تحسين أوضاعهمات في لب/االقتصادية ومعاناة الفلسطينيين

  .  المجالذلكوالمدني في 
  

  لتعزيز دور المرأة " شاركي"وزارة الشؤون وبلدية الخنشارة تنفذان مشروع  •
 – بلدة الخنشارة  فياً عين سعادة مشروع- وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع بلدية الخنشارة، ونادي ليونز رايزنفذت

، الذي يحظى بدعم  االشمل"تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية"مشروع اطار ، وذلك في "شاركي" عنوان يحملالمتن 
االعتراف بمؤهالتها الى يهدف المشروع المذكور إلى تفعيل دور المرأة في الشأن العام،  .مالي من السفارة االيطالية
 التي تسعى الى تحقيق االنماء، اعطائها حقها في المساواة مع الرجل،  ثقة في ادارة المشاريعوقدراتها، منحها كامل ال

 تعزيز مشاركتها في العمل السياسي العام بدءا  تشجيعها على تنمية مواهبها وحضها على االستقالل في ادارة شؤونها،
 المشروع في ات نشاطتوقد تخلل .ن التنفيذية والتشريعيةالعمل البلدي ووصوال الى المشاركة في السلطتيوباالدارة المحلية، 

 كشكا لجمعيات ومصارف، نشر ١٢  عدة مكونات منهامعرض متخصص تضمنتنظيم  ثالثة ايام، امتدت تيالخنشارة، وال
ب  النائشارك فيها محاضرات تثقيفية وتوعوية عن اهمية دور المرأة في الحياة العامة، ندوات حوارية من خاللالوعي 

تضمن المشروع أيضاً نشاطات توعوية حول صحة النساء، وأقيمت فحوص مبكرة و. غسان مخيبر والسيدة حياة ارسالن
 شخصا، اضافة الى تنظيم محاضرات عن التغذية السليمة وذلك ٦٠ وفحوص سكري ألكثر من امرأة ٥٠لسرطان الثدي لـ

  .بالتعاون مع اندية الليونز
  

  org.mena-gsrc الجندرية والجنسانية تطلق مركز الموارد" ابعاد" •
 الذي يهدف" مركز الموارد الجندرية والجنسانية"، "مؤسسة أبعاد"، بالتعاون مع "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"أطلقت 

 الخاص إلى جمع وإنتاج موارد متعلقة بالجندر والجنسانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ونشرها عبر الموقع الكتروني
والجدير ذكره ان الموقع االلكتروني . org.mena-gsrc:  على العنوان التاليبه والمتوفر للجميع باللغتين العربية واالنكليزية

 أكثر من ألف وثيقة مصنفة ضمن قاعدة البيانات، ومبوبة بحسب الدول ومواضيع البحث وطبيعة الوثيقة ضمالجديد ي
، ومتوفرة في واحدة )قوانين وكتيبات تدريب وحمالت مدنية/ منشورات اكاديمية وكتب ودراسات وتقارير بلدان وسياسات(

  .العربية واالنكليزية والفرنسية: من اللغات التالية
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  اطالق دليل الجمعيات العاملة في قضايا الطفولة •
دليل الجمعيات غير الحكومية العاملة على "ئل أبو فاعور، أطلق وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال، وا

مؤسسة الرؤية "، وبدعم من "أبعاد" بالتعاون مع مؤسسة ،، الذي أعده المجلس األعلى للطفولة"قضايا الطفولة في لبنان
، ال سيما وانه  على اهمية ذلك الدليل خالل مناسبة االطالقشدد ابو فاعورو. ومؤسسة غوث األوالد في لبنان" العالمية

،  تشبيك العالقات بين كافة االطراف المعنية الىهدفوي أسماء الجمعيات العاملة والناشطة في مجال الطفولة، حتوي علىي
متمنياً ان يصبح ذلك الدليل اكثر من مجرد كتاب يعرض فيه عمل الجمعيات، بل ان يساهم في الدفع خطوة اضافية على 

  . الذي تستحقهطريق اعطاء الطفولة الخير 

  

  في التربية والشباب
  

  مشروع دعم مدرسي لالونروا في صيدا بدعم اوروبي •
العودة الى  "اً جديداً عنوانهاطلق االتحاد االوروبي ومنظمة اليونيسف بالتعاون مع وكالة االونروا في لبنان، مشروع

توزيع لوازم نابلس التابعة للوكالة تخلله ، وذلك خالل احتفال اقيم في مدرسة في مدارس االونروا في صيدا" المدرسة
 يأتي اطالق ذلك . طالباً فلسطينياً الجئاً ونازحاً تنوعت بين كتب وقرطاسية وحقائب وازياء مدرسية٩٥٠مدرسية على نحو 
 في  ماليين يورو من اجل دعم الخدمات التعليمية٦ هاقيمت ةوالبالغ االتحاد االوروبي قدمهاالهبة التي المشروع بفضل 

تأمين عودة الطالب الفلسطينيين الالجئين والنازحين الى المدرسة واالنتظام في العام الدراسي لمدارس االونروا في لبنان، و
  . الجديد

  

  منح دراسية من اجيالنا وبيبسيكو للسنة الثامنة  •
 منحة ٢٢٩، بتوزيع "طموح"راسية  من برنامج المنح الدة الثامنسنةاختتمت شركة بيبسيكو، بالتعاون مع جمعية أجيالنا، ال

 منحة دراسية ١،٨٣٠ قد أمن حوالي  وبذلك يكون البرنامج، حتى االن.طالب من مختلف المناطق اللبنانيةالدراسية على 
  وحتّى اليوم، وصل٢٠٠٦ في العام  أنه منذ إطالق برنامج طموحهوالجدير ذكر. لطالب متفوقين يعانون صعوبات مادية

 . مليون دوالر أميركي١،٦  نحو بيبسيكو للطالب إلى شركةالمنح الدراسية التي قدمتهاقيمة اجمالي 

برنامج على مدى السنوات الالمبادرات التي قام بها ، برئيسة جمعية أجيالنا، الدكتورة لينا الزعيم الدداوبالمناسبة، ذكّرت 
 البرنامج الذي يتماشى مع ذلك بيبسيكو لتأسيسها شاكرة ،لبناني اإليجابي على الشباب الهالثمانية الماضية، مشيرةً إلى تأثير

بيبسيكو في ب التمثلحثّت بقية الشركات الخاصة على و لتمكين الفئات األقل حظاً في لبنان،  الهادفةمبادرات وبرامج الجمعية
  .تطوير وتمكين الشباب

  

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

  تلفة لجهات رسمية واهلية مساعدات اجنبية مخ •
 ألف دوالر لتنفيذ مشروع تطوير بعض اجهزته والذي يشمل االعمال ١١٣:  الحكومة اليابانية لمركز التعلم للصم في بعبدا-

  الكهربائية والدهان اضافة الى اعادة تأهيل الغرفة العازلة للصوت 
  ادة تأهيل الملعب التابع لهااع:  الحكومة االيطالية لروضة القسام في مخيم برج البراجنة-
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انشاء واحة العاب مخصصة لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة داخل :  الوكالة االسبانية للتعاون الدولي لبلدة سن الفيل-
  حديقة الحرج في سن الفيل

 بالشراكة مع بنك بيروت انشاء قنوات للري: التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية دير االحمر" عيش لبنان" مبادرة -
  والبالد العربية

 لدعم مستشفى المقاصد، اجهزة طبية MRIتقديم جهاز :  مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد لجمعية المقاصد الخيرية االسالمية-
على وادوية لمركز وادي خالد الصحي الواقع في عكار والتابع للجمعية، ومواد غذائية بقيمة مليون دوالر اميركي لتوزيعها 

  ات في عكار /ات السوريين/النازحين
  

  مساعدات اجتماعية وإنمائية أهلية لجهات محلية •
   وعاء لجمع الحليب١٢٩توزيع :  وزارة الزراعة لصغار مربي االبقار في منطقة جرد القيطع-
تقديم معدات : صنيعه وزارة الزراعة لتعاونية فنيدق لتصنيع االنتاج الزراعي والحيواني وجمعية تطوير قطاع الحليب وت-

  تصنيع الحليب
 مليون ٤٠ مليون ليرة لبنانية للقضايا التربوية في جباع، منها ٦٠تخصيص :  جمعية البر واالحسان االسالمية البناء جباع-

 مليون ليرة منها لشراء ٢٠ليرة تدفع بدالً لنقل طالب الجامعات من ابناء البلدة المسجلين في النبطية وصيدا وبيروت، و
  كميات من المازوت واالحتياجات اخرى لمدارس جباع الرسمية والمهنية

 منحة جامعية خالل السنة ٤٠تقديم : ات/ات جامعيين/ الجمعية الخيرية النماء التعليم الجامعي في قضاء عاليه لطالب-
  ٢٠١٤ -٢٠١٣الدراسية 

ائي النهاري لالطفال ي وحدة العالج الكيماعادة تأهيل:  جمعية اجيالنا لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي-
  وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات بالسرطانات/ المصابينات/والبالغين

 نادي روتاي صيدا بمشاركة روتاري بيروت وثالثة اندية روتارية فرنسية والمؤسسة الروتارية العالمية لمستوصف دار -
   ألف دوالر وبالتعاون مع بنك عودة ومؤسسة وردة ١٨٦ تبلغ قيمته تقديم جهاز تصوير صوتي: العناية في الصالحية 

 مليون ليرة لدعمهما في مساعدة ٤٧": May Jallad"ومؤسسة " Faire Face"التجاري لمؤسسة " ABC" مركز الـ -
  النساء المصابات بسرطان الثدي

  تقديم حافلة للنقل المدرسي:  عائلة سهام شماس لجمعية اكسوفيل-
  

  ن اميركيتان لهيئة تعليمية وبلدة مساعدتا •
 مليون دوالر لوضع دراسة حول منتجات تبغية جديدة مثل ٢,١:  الحكومة االميركية للجامعة االميركية في بيروت-

السجائر االلكترونية التي هي بديل للتدخين، وذلك بهدف تقويم تأثير تفاعل مميزات تصميمها مع سلوك المستهلك في التأثير 
   في الصحةمستقبالً

 مستوعب لجمع النفايات اضافة الى تركيب محطة ٤٠٠:  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لبلدة غزة في البقاع الغربي-
  شفط لتقوية ضخ مياه الشفة من البئر االرتوازية في البلدة

  

  مساعدتان من الوليد بن طالل لهيئة رسمية واخرى اهلية •
  دعم اطالق مركزي تدريب خاصة بالمرأة في مقري بلديتي الشياح وشبعا :  اللبنانية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة-
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  المخصص لعالج االطفال المرضى بالسرطان التابع لجمعية المبرات الخيرية" صندوق الفرح"دعم :  مستشفى بهمن-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
لمدرسة صور المتوسطة الرسمية للبنات بعد ان وفرت لها سابقاً الماء " ف الفنون التشكيليةمحتر"دعم اقامة :  االيطالية-

  المعقم ومسرح نقال
تنظيم معرضاً في بلدة شمع في قضاء صور للصناعات الغذائية وللمنتجات الزراعية التقليدية والحرف اليدوية :  االيطالية-

  فية في لبنانالتي تنتجها التعاونيات المحلية للمرأة الري
  تنظيم حملة طبية بيطرية في عدد من القرى والبلدات الواقعة في القطاع الغربي :  االيطالية والماليزية- 
 

  
 ��  ٢٠١٣ ,���+ ا*ول )'�"�& و%

  

  أد /١٦٨٧ علم وخبر رقم -"جمعية أوالد وأحفاد يوسف يونس الكريدي" جمعية باسم -١
   قضاء كسروان-الوقف الذري الخاص لعائلة كريدي ملك -٣٥ شارع -عين الريحانة: مركزها
  : أهدافها
  إدارة أمالك الوقف الذري لعائلة كريدي .١

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

 انطوان الياس - جان رشيد كريدي-ريدي رومان باسم ك- وسيم جورج كريدي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شربل بشاره كريدي.  د-الكريدي

  شربل بشاره كريديكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨٨ علم وخبر رقم -"جمعية إنماء بلدة القماطية" جمعية باسم -٢
   قضاء عاليه- ملك بلدية القماطية-  الساحة- القماطية: مركزها
  : أهدافها
ع المجلس البلدي في القماطية للقيام بمشاريع تنموية والمساهمة البناءة في مختلف الميادين اإلنمائية، العمل م .١

 الخدماتية، اإلجتماعية والثقافية في سبيل تطوير البلدة وازدهارها

 المساهمة في إعداد الدراسات للقيام بمشاريع إنمائية .٢

  ية الى تحقيق هذه الغايةالمساهمة في إعداد الندوات واعتماد الوسائل اآلل .٣
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد عباس - حسين اسماعيل نصرالدين- علي سعيد نصرالدين-ماهر طالل جعفر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - علي يوسف حماده- حسن محمد نصرالدين-  سهيل حسين حماده-اد جميل الزروي عم- غسان قاسم جعفر-نصرالدين

  جهاد عباس حماده
    ماهر طالل جعفرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦٨٩ علم وخبر رقم -"طموح" جمعية باسم -٣
   قضاء زحلة-٧٢٩ العقار رقم -مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
 ثقافية والتطوعية واإلجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضاريةالمساهمة في التنمية ال .١

 المساهمة في المحافظة على أوقات الشباب وملىء وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة وعلى مجتمعهم بالصالح .٢

ة والثقافية والعلمية طة التربوياألنشالمساهمة في توفير الظروف لرعاية الطفولة والشباب تنشئة وإعداداً من خالل  .٣
 والتكوينية

المساهمة في إعداد الدراسات الميدانية لدراسة الظواهر اإلجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع والعمل على عالجها  .٤
 والحد من تفاقمها

 المساهمة في تسليط الضوء على أبرز مشكالت المجتمع والعمل على حلها .٥

 المنظم في مجال الرعاية اإلجتماعيةالمساهمة في تنظيم وتكثيف العمل الجماعي  .٦

 بين القادرين والميسورين مع إخوانهم الفقراء المساهمة في إقامة وتشجيع مشاريع التكامل والتكافل اإلجتماعي .٧
 والمحتاجين ودعم التعليم

 المساهمة في كفالة األيتام واألرامل .٨

ة واأللفة واإللتزام الديني والخلقي بين أبناء المساهمة في العمل على العناية بالطفولة واألمومة وبث روح المحب .٩
  والحفاظ على األسرة والخلق العام ونبذ التطرف األسرة اللبنانية

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

 ورده - بالل محمد جمعه- منى حسين الخطيب- الغني امامهالشيخ احمد عبد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد عادل العجمي- طارق رجب العجمي-  فاطمه احمد امامه-ابراهيم بيضون

  بالل محمد جمعه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -"Fondation Cheikh Boutros El Khouryخ بطرس الخوري، جمعية الشي" جمعية باسم -٤
  أد /١٦٩٩معلم وخبر رق

 - ملك سليم بطرس الخوري ومرسال بطرس الخوري-٤ القسم رقم -٤٩١رقم   العقار- شارع السفارات- النقاش: مركزها
  قضاء المتن

  : أهدافها
 المساهمة في تقديم المساعدات اإلجتماعية والتربوية والصحية لمن هم بحاجة لها .١

قامة إفي والتربوي والصحي والبيئي عبر المساهمة في المساهمة في العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقا .٢
 المؤسسات المتعلقة بهذا الشأن

 المساهمة في تحضير المشاريع التنموية في كافة المجاالت الصحية واإلجتماعية والبيئية والتربوية وتطويرها .٣

  المساهمة في عقد المحاضرات والندوات وورش العمل بهدف اعالء الشأن الثقافي .٤
 تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 

 سليم - سعد بطرس الخوري- خليل بطرس الخوري-البر بطرس الخوري. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مرسال بطرس الخوري- بطرس الخوري
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  د بطرس الخوريسع السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧١٠ علم وخبر رقم -"العطاء والتطور الخيرية" جمعية باسم -٥
   قضاء الكورة- ملك زهوان مأمون الصديق- ٤ القسم رقم -٧٧٠ العقار رقم -كفريا: مركزها
  : أهدافها
الطبيعة وإنماء  النشاطات والخدمات لتطوير المجتمع اإلنساني والمدني والمحافظة على المساهمة في القيام بجميع .١

طرابلس والشمال والمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات األهداف المماثلة في لبنان والعالم والتي تدخل في 
 موضوع الجمعية

 المساهمة في تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية .٢

ام والنازحين والمشردين بسبب الحروب المساهمة في الرعاية اإلجتماعية لكبار السن والمعوزين والفقراء واأليت .٣
 والكوارث الطبيعية

المساهمة في الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء ومساعدة بتأمين االدوية بصورة عامة للجميع وعلى االخص  .٤
 رعاية مصابي االمراض المزمنة والفقراء

 المساهمة في تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة إليها .٥

 همة في تنظيم الدورات الثقافية والتعليمية للطالب والسعي بتأمين الكتب المدرسية والتجهيزات العامةالمسا .٦

  المساهمة في مراقبة شفافية أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات .٧
  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع

 ربيع زهدي - هال فوزي جبور-يق سحر ربيع الصد-ربيع عفيف الصديق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد زهدي السمروط- عمار محمد السمرط- روطمسال

  ربيع عفيف الصديق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"undationThe Food Heritage Foمؤسسة التراث الغذائي، " جمعية باسم -٦
  أد /١٧١٢رقم 

   ملك مصطفى سهال يموت-١٧٤ بناية يموت -٢٢٥٢ العقار رقم - شارع سبيرس- الصنائع-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية إلى
ت الغذائية الريفية والتراثية والعضوية من خالل تفعيل التعاون بين أصحاب المساهمة في إعادة إحياء الصناعا .١

 اج الغذائي ومساعدتهم على تطوير قنوات ومشاريع لتصريف منتجاتهم وتنمية قدراتهم وتنظيم مشاغلاإلنت

المساهمة في تطوير قطاع السياحة التراثية من خالل تصميم خرائط لالنتاج المحلي العضوي والوصفات واالطباق  .٢
 التراثية

 ا تعزيز التنمية المستدامة وثقافية من شأنهالمساهمة في القيام بأبحاث ودراسات إجتماعية .٣

تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف 
وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجميع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات 

ع المشابه واسعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية واإلنترنت وغيرها من الموضو
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وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف 
  تحقيق اهداف الجمعية
 لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا

   دومنيك كريستيان عنيد- مابيل غسان شديد-نديم ياسر روضه البلح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مابيل غسان شديدنسةاأل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

  أد /١٧٢٣ علم وخبر رقم -")LMS(لسالمة اإلعالميةجمعية مركز ا" جمعية باسم -٧
   قضاء الشوف- بناية سيف الدين- قرب مدرسة السيتيه ناسيونال-برجا: مركزها
  : أهدافها

  :إعالمية، إرشادية، تدريبية، تربوية، إجتماعية، وهي ال تتوخى الربح المادي وتندرج بالتالي
ر حكومية تعنى بقضايا اإلعالم وسالمة الصحافيين وحرية الراي إن جمعية مركز السالمة اإلعالمية هي مؤسسة غي .١

 والتعبير، وصوالً الى صحافة أكثر حرية ومجتمع أكثر ديموقراطية

المة إن مفهوم بناء ثقافة السالمة اإلعالمية ونشرها ال يتحقق إال من خالل الديمقراطية، التي طالما اكز السيعتبر مر
 .لم كما في أوقات الحربانتهكت في لبنان في أوقات الس

يقوم مركز السالمة برصد واقع الحريات في لبنان والمساهمة في توزيع نشرة شهرية توزع على عدد كبير من 
الزمالء تتضمن إرشادات وإحصاءات عن اإلنتهاكات واإلعتداءات بغية نشر ثقافة السالمة بين زمالء المهنة للتمرس 

  .كل من يفكر أن يتعرض لإلعالميين بأذى من جهة اخرىفي أخذ الحيطة والخذر من جهة وردع 
المساهمة في نشر دراسات عن وسائل اإلعالم بغية تفعيل دورها وترشيد توجهاتها، كما يعنى ايضاً بتطوير قوانين  .٢

 وتأهيل اإلعالميين وإعداد دورات تدريبية في إختصاصات المهنةاإلعالم 

حرية التعبير في لبنان ورصد اإلنتهاكات من خالل تقارير سنوية، المساهمة في إحداث التعيير ومراقبة وضع  .٣
 تنبيهات، ودراسات

 السعي الى إدخال مادة السالمة اإلعالمية ضمن المواد والمناهج في كليات اإلعالم في الجامعات اللبنانية .٤

عبير ويبدون استعداداً المساهمة في خلق شبكة من اإلعالميين الشباب والمفكرين الذين يؤمنون بمبادىء حرية الت .٥
 لنشرها

  المساهمة في إتباع مفاهيم السالمة وتقنياتها الحديثة في االعالم، والعمل على تمكين الصحافيين لإلستفادة منها .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 خضر محمد -  هشام محمود عليوان-  عواطف محمد الشمعه-فادي حسن الغوش: السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون
   ناهد يوسف السيد-تروا

  فادي حسن الغوش السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٢٥ علم وخبر رقم -" غزير-رابطة قدامى ثانوية الراهبات األنطونيات" جمعية باسم -٨
 قضاء - ملك وقف دير مار الياس غزير لجمعية الراهبات األنطونيات- ٦٣٦ العقار رقم -لياس شارع مار ا- غزير: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
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أهداف الجمعية إجتماعية ثقافية محضة، وغايتها توثيق الصالت بين القدامى، وتحقيق روابط وثيقة بين القدامى   .١
ية وطنياً وتربوياً وثقافياً بالتنسيق مع اإلدارة، وتوثيق وتالمذة الثانوية، واإلسهام في تنمية مدارك تالمذة الثانو

الصالت بين اإلدارة والقدامى وجميع الهيئات واللجان العاملة في الثانوية، والعمل على إنماء التضامن والتعاون بين 
  أعضاء عائلة الثانوية لما فيه خير اإلنسان والجماعة، دون توخي الربح

 رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو

 - روي روجيه عوده- راجان جان الشامي- هبى رفيق طراد-جنى سليم أزعور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - ربيع جان صفير-ف اسطفان ليال جوزا- ناتالي تامر تامر- شربل شربل عازار- سيال ميالد عبود-انطوان الياس زغيب

   نسيمه وليد تابت- روميو رزق اهللا الغزال-كميل ادمون سكر
   ربيع جان صفيرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث واإلنماء" جمعية باسم -٩
  أد /١٧٢٩
  المتن قضاء - شارع الميدان-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تعزيز روح التعاون والتالقي بين أعضاء الجمعية .١

 المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج .٢

 المساهمة في اصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه .٣

  جهيز مركز الرابطةالمساهمة في إنشاء وت .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 الهام فؤاد -  بشرى علي حرقوس-قسد موسى يوسف ال-منى حسن ياسين دياب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مارلين اميل بدر- احمد محمد الحاج حسن فقيهيونس احمد.  د-  زخيا سعيد فرحات-بركه

  كتور يونس احمد احمد محمد الحاج حسن فقيهدلا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣١ علم وخبر رقم -"الطارق الخيرية التربوية اإلجتماعية" جمعية باسم -١٠
  ٤٧٩٠/٤٧٩٣ رقم  العقار- ملك اميرة رحال شيبان- طريق نحلة- حي الشراونة-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه االم ومحو االمية ونشر العلم  .١

 وافتتاح المكتبات

 المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة .٢

 تأهيل ذوي االحتياجاتالمساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور  .٣

رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس الخاصة  .٤
  المجانية وغير المجانية االبتدائية والمتوسطة والثانوية واالكاديمية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية

 ورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذك

   محمد حمدو كنجو- اميره رحال شيبان- نبيلة نظير عواضه- طارق علي دندش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  طارق علي دندش السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

International  فكر، -للملكية الفكرية والدراسات الحقوقيةالمركز الدولي " جمعية باسم -١١

)ICIP( FIKR –Center for Intellectual Property and Legal Studies "- علم وخبر رقم 
  أد /١٧٣٥
   قضاء بعبدا- الطابق االول- سنتر غاريوس-٤٤ القسم رقم -٣٤ العقار رقم - الطريق العام-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
لمساهمة في بناء الثقافة الحقوقية والقانونية واإلنسانية وتطوير المجتمع ودعم سبل التعبير وتعزيز أطر حماية ا .١

الملكية الفكرية ووضع األبحاث القانونية وتنظيم لقاءات ونشاطات حقوقية وقانونية وثقافية واجتماعية وعلمية 
 حقوقية وقانونية في شتى حقول المعرفة وفتح مراكزوتربوية وبيئية وإنمائية وإنسانية وحضارية وتاريخية 

ومعلوماتية وثقافية وإجتماعية بهدف تطوير المجتمع ونشر المعرفة والمطبوعات بكافة اللغات عبر التعاون مع 
 المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج لبنان

لتي ترعى حماية الملكية الفكرية وحقوق االنسان والحريات العمل من أجل سن ودفع قوانين وتعديل التشريعات ا .٢
 والثقافة واالبداع وتدعم المبدعين على الصعد كافة مع السعي الى تكريم المبدعين والمبتكرين في مختلف المجاالت

ولية بالتوافق اإلسهام في تسوية النزاعات القانونية سيما تلك المتعلقة بالملكية الفكرية ذات الطبيعة المحلية أو الد .٣
 ميالرضائي أو عبر القضاء أو التحك

  وخارج لبنانالسعي الى إنشاء مكتبة فكرية ومعلوماتية وقسم التوثيق وحقوق المبدعين والمبتكرين داخل .٤

 بكافة اقسامها في مناهج إجازة الحقوق في الجامعات والمعاهد" الملكية الفكرية"العمل على إدخال مادة  .٥

 المساعدات التعليمية للتالمذة والطالب المحتاجين والمتفوقينالمساهمة في تقديم  .٦

 اإلهتمام برعاية الطفولة والمرأة والشيخوخة وحقوق االنسان .٧

المساهمة في منع قرصنة االعمال الفكرية داخل وخارج لبنان وتكريم المهتمين بحماية الملكية الفكرية وإعداد  .٨
  دراسات إحصائية في جميع المجاالت

 بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط

   شادي خليل بو عيسى- يوسف حسين عبد علي- انديرا سمير الزهيري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شادي خليل بو عيسىمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Mikhael  Archbishopمؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة، " جمعية باسم -١٢

Jamil -Fondation Mgr Mikhael Al; Jamil Foundation for Dialogue and Culture-A
Jamil Fondazione Per il -Arciverscovo Mikhael Al; pour le Dialogue et la Culture

Dialogo e la Cultura"-أد /١٧٣٦  علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- الطابق األول- سنتر غاريوس- الطريق العام-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
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المساهمة في بناء الثقافة اإلنسانية والحوارية والحقوقية واإلجتماعية والتربوية وتطوير المجتمع وتعزيز المعرفة  .١
ع االبحاث التي تحقق هذه الغايات وإصدار والحوار والسالم بين مختلف الثقافات والحضارات واالديان ووض

 المطبوعات بكافة اللغات محلياً ودولياً

المساهمة في تخليد ذكرى المطران العالمة ميخائيل الجميل من خالل االعتناء بتراثه الفكري وحمايته ونشر  .٢
كتبة عامة وقاعات وتسويق كل مؤلفاته وأعماله وافكاره ومواقفه ومواعظه وإقامة متخف شامل ليخلد ذكراه وم

 محاضرات باسمه داخل وخارج لبنان

المساهمة في إنشاء جائزة فكرية تخليداً لذكرى العالمة ميخائيل الجميل وتسمية إحدى الشوارع باسمه ووضع  .٣
 بالطات تذكارية على أماكن زارها أو ترك أثراً فيها وتخصيص طابع تذكاري تخليداً العماله داخل وخارج لبنان

  في تقديم السماعدات اإلنسانية والصحية واالجتماعية والتربوية وتكريم المبدعين محلياً ودولياًالمساهمة  .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بيار خليل ابو -  جوسلين نقوال الحداد-ى جان درك بو عيس-شادي خليل عيسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عيسى

  شادي خليل عيسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٥٠ علم وخبر رقم -"جمعية هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب جمعية باسم -١٣
  ٢٠ الشقة رقم -ث الطابق الثال- ملك حسن فاضل عارف فخري- ٣٦٥ العقار رقم -ة شارع نعمة ياف-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تكريم المناضلين العرب الذين قضوا حياتهم في خدمة قضايا الوطن العربي .١

 المساهمة في تكريم الشهداء العرب الذين سقطودفاعاً عن الوطن العربي .٢

 المساهمة في الدفاع عن القيم والحقوق النضالية من أجل ترسيخ العدالة وحقوق اإلنسان العربي .٣

  المساهمة في نشر ثقافة المقاومة بكل اشكالها ومفاهيمها بالمعنى الواسع .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عصام فيصل -  ربيع محمد مصطفى-  عصام يوسف طنانه-باسم كاظم سنان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شاديا طالل مطر- درويش حسن حشوش- اكرم حمود يونس-محمد برو

  ة شاديا طالل مطرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٥١ علم وخبر رقم -" اللبنانية لمكافحة اإلتجار بالبشرالجمعية" جمعية باسم -١٤
   الطابق الثاني- بناية اللقيس- ساحة النصر-بعلبك: مركزها

  : هدافهاأ
 المساهمة في محاربة ومكافحة اإلتجار بالبشر واألعضاء البشرية المناهضة لكرامة اإلنسان واحترامه .١

 المساهمة في تحسين الوعي وتثقيف المجتمع بمفهوم الحديث باإلتجار بالبشر .٢

 المساهمة في التركيز على مفاهيم ومخاطر اإلتجار بالبشر .٣

 عات وندوات لتطوير الوعي اإلجتماعي العامالمساهمة في السعي الى تحضير إجتما .٤

 المساهمة في تقديم المساعدات واالستشارات الى كل من يحتاج الى معرفة مخاطر اإلتجار  بالبشر .٥
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المساهمة في تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه األفة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بشكل دائم لقطع  .٦
 دابرها

  هيم ومواضيع وكل ما يتصل بهذا الموضوع من مفااإلتجار بالبشر واالعضاءالمساهمة في مكافحة  .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

النا سهيل  - شاديا طالل مطر- جوزيف فوزي معلوف- غاده زهير الطفيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زهير حسين الطفيلي-الدويري

  شاديا طالل مطر نسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Lebanon-Relief and Reconciliation  لبنان، -جمعية اإلغاثة والمصالحة" جمعية باسم -١٥

) Lebanon-R&R("- أد /١٧٥٢ علم وخبر رقم  
   الطابق الثالث- ٦٩٦قار رقم  الع- شارع كنيسة مار مارون- الصيفي-بيروت: مركزها
  :أهدافها

تهدف الجمعية الى المساهة في تعزيز السالم والمصالحة بين مختلف الطوائف في لبنان، على أسس الديمقراطية وحقوق 
  .اإلنسان وتعزيز التعاون فيما بينها في الدعم المادي والمعنوي للشعب الذي يمر في محنة

  : السعي من خالل األنشطة التاليةيجب على الجمعية لتحقيق هذا الهدف
المساهمة في فتح وصيانة مراكز النشاط اإلجتماعي في مناطق مختلفة من لبنان، ومكرسة لتكون بمثابة قاعدة  .١

 عمليات لتنفيذ البرامج المشار إليها أدناه

 األخرىالمساهمة في إنشاء برامج للمصالحة بين مختلف االديان والمذاهب أو الحساسيات أو الجماعات  .٢

المساهمة في إنشاء برامج موجهة للشباب، بما في ذلك مساعدات نفسية وإجتماعية، ودروس إضافية وأعمال  .٣
 إبداعية

 تأثير الصراع، بمن فيهم حتالمساهمة في وضع برامج لتقديم مساعدات مادية لألشخاص المعرضين للخطر وت .٤
 المشردون

 تكون متعارفاً عنها بقيام وإنشاء أفضل الممارسات في مجال التعاون مع منظات أخرى غير هادفة للربح، والتي .٥
 االنشطة المذكورة أعاله

المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً
غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية و

الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة 
والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل اإلعالم والمستشفيات ومراكز األبحاث والمنظمات الدولية والمحلية 

  ...ئر الجمعيات االهليةوسا
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - ربيع مجيد قيس- رودي منير ساسين- ملكار موريس الخوري-زينه فؤاد مرعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الن جريس براك

  ربيع مجيد قيسمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٧٥٩ علم وخبر رقم -" العربي للحرية والديمقراطيةإتحاد الشباب"جمعية باسم  -١٦
   الطابق األول-.ل.م. ش- شركة همام-١٧٦٥ العقار رقم - القنطاري-بيروت: مركزها
 المساهمة في تحقيق الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها .١

 اهمة في تعزيز دور الشباب في المجتمع واإلهتمام بحل قضاياهمالمس .٢

 المساهمة في نشر قيم ومبادىء الليبرالية والحريات في العالم العربي .٣

 المساهمة في تعزيز حرية التعبير وحكم القانون .٤

  في بناء بيئة من السالم االجتماعي والسياسيالمساهمة .٥

ضافة الى المساواة في الحقوق بين نسان، وبكرامة وقيمة الفرد باإلاإلالمساهمة في التشديد على اإليمان بحقوق  .٦
 النساء والرجال وبين األمم الكبيرة والصغيرة

 المساهمة في تعزيز المواطنة واحترام حقوق األقليات .٧

 المساهمة في تعزيز ثقافة الحوار سبيالً لحل النزاعات في المنطقة .٨

  بين شباب المنطقة من خالل المساهمة الفاعلة والحوار المفتوح والنقاشالمساهمة في التبادل الثقافي والسياسي  .٩
  : أهدافها

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

 وسام محمد - فخرالدين ربيع فكتور- زياد فواز ضاهر-مرهف خلدون عريمط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شبلي

   مرهف خلدون عريمطمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٦ علم وخبر رقم -"شبكة حماية وتنمية الطفل" جمعية باسم -١٧
   ملك دانيال حسن بصبوص واسماعيل عزيز عيسى- ٤ القسم -٣٣٤٥ العقار رقم -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 فة حقوق االنسان لدى االطفال بناء للمادة الرابعة التفاقية حقوق الطفلالمساهمة في تعزيز ثقا .١

 مه وآالمه واإلهتمام بحقوقهالمساهمة في مشاركة الطفل همو .٢

المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل وتدريب الطفل لرفع كفاءاته وإنتاجيته ومراعاة تحقيق مصالحه الفضلى وفق المادة  .٣
 الثالثة إلتفاقية حقوق الطفل

 المساهمة في توفير أحدث المعلومات واإلحصائيات المتعلقة بمواضيع الطفل .٤

 المساهمة في إغاثة الطفل ودعمه وتأمين حقوقه .٥

 المساهمة في رفع الدعاوى لفضح ممارسات المنتهكين لحقوق الطفل .٦

  وإقليمية ودوليةقنوات لإلتصال بين أعضاء الجمعية والمؤسسات األخرى غير الحكومية محلية المساهمة في ايجاد .٧

 المساهمة في التعاون وتبادل الخبرات الفنية واإلدارية بين االعضاء .٨

 المساهمة في تفعيل الحمالت العالمية المشتركة لمواجهة انتهاك الميثاق العالمي لحقوق الطفل .٩

لمسلحة بناء للمادة المساهمة في دعم برامج التنمية والحماية واإلغاثة والصمود الخاصة باالطفال اثناء النزاعات ا .١٠
  من إتفاقية حقوق الطفل٣٨

 المساهمة في تلبية إحتياجات الطفل من خالل المشاريع التطويرية والتنموية .١١
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   من إتفاقية حقوق الطفل٢٢ و ١٩المساهمة في رصد وتوثيق اإلنتهاكات ضد الطفل وفق المادتين  .١٢
 ة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظم

 مازن - رشا محمود القوزي- محمد عبد الكريم بو عرم.  د-  طقوشمحمد فوزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هبة مصطفى مركيز-احمد مراد

  مازن احمد مرادمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٨ علم وخبر رقم -"ئة في جرد حراجلجمعية حماية البي" جمعية باسم -١٨
   قضاء كسروان- ملك طارق مروان زغيب-٧٧٦ العقار رقم -حراجل: مركزها
  : أهدافها
  حراجل خاصةالمساهمة في المحافظة على البيئة عامة وجرد .١

 المساهمة على التشجير قدر اإلمكان في مساحات الجرد .٢

 القنا كما هي على طبيعتها حفاظاً على المياه الجوفية في هذه السعي لدى السلطات المختصة لترك منطقة نبع .٣
  المنطقة وعلى النبع بشكل خاص والعمل على هذا الهدف بكافة الوسائل المشروعة

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

 مروان طانيوس - انطوان بطرس سلوم-  يوسف عبود بو خليل-يعقوب عبدو سلوم: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
  عصام طانيوس خليل.  د-  شوقي انطون مهنا- مسعد جرجس زغيب-زغيب

  مروان طانيوس زغيب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

n for Social’ OrganizatioKids جمعية االطفال للثقافة اإلجتماعية، " جمعية باسم -١٩

Education KOSE"- أد /١٧٨٩ علم وخبر رقم  
    قضاء بعلبك- الطابق الرابع- ملك ابراهيم دياب- بناية دياب- مدخل بعلبك- دورس:مركزها
  : أهدافها

إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات 
ة وغير الحكومية واإلدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، أو مع جميع الهيئات واإلدارات الحكومي

والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع اإلنماء الثقافي والفكري والجانب التربوي لدى االطفال، وتسعى الى تحقيق 
  :االهداف التالية

 عدة االطفال على تعلم اللغة اإلنكليزية وإتقانهاالمساهمة في مسا .١

 المساهمة في العمل على تنمية المهارات الفكرية وتفعيل القدرات الذاتية لدى االطفال .٢

 المساهمة في العمل على نشر مبادىء تعليم اللغة اإلنكليزية للمراحل التعليمية األولى .٣

 طفال والمجتمع المدنيالمساهمة في العمل على تعزيز روابط التواصل بين اال .٤

المساهمة في تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التربية  .٥
 والتعليم بالمشاركة مع أهالي االطفال

 المساهمة في السعي والعلم على تأسيس مركز بحوث وقاعدة معلومات حول مواضيع تربوية وتعليمية ومدنية .٦
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معاهد والجمعيات والروابط  العلمية لهمة في العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز واالمسا .٧
  د العربية ومنطقة حوض البحر االبيض المتوسطالثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البالو

 اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر

 خالد سعيد - حسن ابراهيم الحاج حسن- صفاء علي عثمان-االء صالح االحمر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فادي احمد شرف الدين- عباس احمد عاصي- مريم حسين االحمر- عبداهللا اسعد الطقش- الديراني

  اهيم الحاج حسنحسن ابر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٩٠ علم وخبر رقم -"معاً نستمر في العمل اإلجتماعي" جمعية باسم -٢٠
   قضاء المتن-  الطابق السفلي- ملك بيار بديع ابو انطون-٤٠١ العقار رقم -القعقور: مركزها
  : أهدافها
  واإلختصاصصحاب الخبرةأ باالستعانة مع لمسنين والعجزة وذلكالمساهمة في إنشاء دار إليواء ا .١

 المساهمة باإلهتمام والعناية باإلنماء البيئي والزراعي واإلجتماعي .٢

المساهمة في إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية واإلسعافات األولية واألدوية  .٣
 لألمراض المزمنة

جتماعية، وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل المساهمة والعناية بشؤون المسنين والعجزة من النواحي الصحية واإل .٤
  وملبس ومستلزمات وإقامة الندوات والمعارض الخاصة بهم

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

الشهير ( ديانا جورج- كتينا ايلي الحايك-غطاس سمير ميشال -الياس توفيق جرجس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بيار بديع ابو انطون-معتوق) بجبران

  بيار بديع ابو انطون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"جمعية الشرق األوسط للبحث العلمي في شؤون الطيران" جمعية باسم -٢١
  أد /١٧٩١
   الطابق الثالث- بناية فرا- ٨٢٦/١٠رقم  العقار -  شارع المصارف-بيروت: مركزها
  : أهدافها

سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها في لبنان والخارج، وهذه النشاطات على سبيل المثال ال 
  :الحصر هي التالية

 لعلمي في مجال الطيرانالقيام بجميع النشاطات العلمية والثقافية والتربوية الهادفة لنشر وتشجيع البحث ا .١

، ونشر البحوث والدراسات تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية واإلجتماعية .٢
 المتعلقة بذلك

المساهمة في إنشاء وتأسيس ودعم كافة المراكز والمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية والتربوية واإلجتماعية  .٣
 ات التي أنشئت من أجلهاطاتها وتحقيق األهداف والغاية نشاالالزمة لممارس

شراء وتملك كافة الوسائل واألدوات واآلليات والعقارات المبنية وغير المبنية الالزمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق  .٤
 أهدافها
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لمدنية المحلية التعاون والتنسيق مع الهيئات والمراجع والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات األهلية وا .٥
 منها واإلقليمية والدولية، في كل ما شأنه تحقيق االهداف والغايات التي من أجلها أنشئت الجمعية

تعزيز البحث العلمي في جميع شؤون النقل الجوي وعلوم الطيران كهندسة الطيران، إدارة المطارات، إدارة  .٦
وسالمة الطيران، واستراتيجيات الطيران والتأهيل الطائرات وحوادث الطيران وقوانين وانظمة الطيران المدني 

 والتدريب

 وغير الحكومية التي تعنى بشؤون الطيران والنقل الجوي، التنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية، الحكومية .٧
باالضافة الى الهيئات الرقابية الرسمية والجهات المسؤولة عن قطاع الطيران، والشركات الوطنية والخاصة في 

لمنطقة العربية للعمل على النهوض بقطاع النقل الجوي والحث على القيام باألبحاث والدراسات الضرورية لبنان وا
 لتطوير القطاع

 في مراحل التعليم العالي للقيام باألبحاث الضرورية لدعم الجانب العلمي من قطاع الطبران تأمين المنح للطالب .٨
 ة والبحث العلمي في شؤون الطيران والنقل الجويوتأمين صلة الوصل بين الممارسة الفعلي

قاءات المحلية واإلقليمية لدعم البحث والنخطيط والتطوير لتنظيم المحاضرات، المؤتمرات العلمية، ورش عمل وال .٩
  في مجال الطيران

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

رفيق .  د-ابراهيم حسن عثمان. د -احمد طالل االحدب.  د-حمدي  محمد شوق. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندين محمود عيتاني-محمد عجاج

  حمدي  محمد شوق كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٩٧ علم وخبر رقم -"بيت شباب للفكر والفنون" جمعية باسم -٢٢
   قضاء المتن- الشاوية والقنيطرة- دار بلدية بيت شباب-بيت شباب: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية من اجل حقوق االهداف التالية
 المساهمة في تنمية الثقافة وتشجيع المهارات واألعمال الفكرية والعلمية والفنية .١

لفكري والفني، بما فيها الندوات والمؤتمرات المساهمة في إقامة النشاطات واالحتفاالت ذات الطابع الثقافي وا .٢
 والدورات والمعارض

 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة للمطالعة .٣

 المساهمة في العناية بالتراث الثقافي والفني والحرفي .٤

 المساهمة في تكريم اصحاب االعمال المميزة في مختلف مجاالت االدب والصحافة والقانون والعلوم والفكر والفنون .٥

اهمة في العمل على تعزيز التعاون مع الروابط والجمعيات واإلدارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المس .٦
 ومختلف الجهات التي تعنى بالشؤون الثقافية والفكرية والفنية

  الشاوية والقنيطرة ومختلف الهيئات الرسمية واالهلية في بلدات-المساهمة في التعاون مع مجلس بلدية بيت شباب .٧
 بيت شباب والشاوية والقنيطرة وعين علق في سبيل تحقيق أهداف الجمعية

  المساهمة في القيام بجميع النشاطات واألعمال التي تتعلق بموضوعها .٨
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 سوعاد - برنار جورج غصوب-شقر صونيا جرجس األ-األب مارون نجم الحايك :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 هدى - انطون يوسف اسحق البيطار- نسرين اطوان االشقر- لويس اسكندر الحايك- صالح الياس االشقر-اسعد صليبا

   ناصيف الخوري
  لويس اسكندر الحايك السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٩٨ علم وخبر رقم -"اتحاد الطفل العربي" جمعية باسم -٢٣
   قضاء بعلبك- ملك غازي نايف طه-٣٦٣٤ العقار رقم - حوش تل صفية-العباسية: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في التواصل مع كافة االطفال بمختلف الجنسيات .١

 المساهمة في بناء نادي لألطفال يتضمن الحضانة للطفل المسيب .٢

 ة المهرجانات لألطفال بأكثر من دولة عربيةالمساهمة في إقام .٣

 المساهمة في مكافحة التسيب للطفل وانخراطه بموقع مهني .٤

 المساهمة في العمل على تطوير العمل الحرفي .٥

  المساهمة في تقديم المنح المدرسية والعمل على توفيرها للطالب .٦
 ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع

جمعية ريف الطفل  "-بالدكتورة أميره عباس طه: ممثلة" جمعية االم والطفل الخيرية": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بالسيد احمد محمد الزين: ممثلة" جمعية الرفاه الرائد "-بالسيدة نجاح رفعت قزعون: ممثلة" األخضر

  أميره عباس طه كتورةدال: جاه الحكومةممثل الجمعية ت
  

  أد /١٨٠٦ علم وخبر رقم -"Kayaniكياني، ،" جمعية باسم -٢٤
   الطابق الرابع-C بلوك - مركز ستاركو- شارع عمر الداعوق- ميناء الحصن-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ات مالية للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطالب الذين يعانون من صعوب تقديم المساعدات .١

  القيام باالعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها .٢
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  ندور لؤي ضاهر الغ- ندى روبر بولس- صفا علي عرب-نوره أحمد الشرباتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لؤي ضاهر الغندورالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨١٢ علم وخبر رقم -"Bubblesجمعية ببلز، " جمعية باسم -٢٥
 - الطابق االول-  ملك ريمون جرجس عساف-٦ القسم رقم -٣٣١٦ العقار رقم - شارع روالكس كلوب- عمشيت: مركزها

  قضاء جبيل
  : أهدافها
  على بيئة لبنان البحرية وتنميتها والعمل على إزدهارهاالمساهمة في المحافظة .١

 المساهمة في تنظيم حمالت توعية حول البيئة البحرية .٢
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 المساهمة في األعمال اإلجتماعية المرتبطة بالبيئة .٣

 المساهمة في إصدار نشرات وتقديم إستشارات بيئية .٤

 المساهمة في مكافحة انتشار اآلفات البيئية البحرية السيئة .٥

  ساهمة في العمل على إيجاد البدائل للنشاطات البحرية المخلة بالتوازن البيئي والطبيعي الم .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 زاد يوسف -  ريمون عساف برنار- رالف نديم نادر-جورج ريمون عساف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبدو جبرايل مهنا- الخوري

  جورج ريمون عساف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٥٥ علم وخبر رقم -" تحرك من أجل حقوق اإلنسان-ألف" جمعية باسم -٦٢
   قضاء بعبدا- بناية قيامة- شارع عاصي الحالني- مارتقال- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 في المدافعة عن قضايا حقوق اإلنسانالمساهمة  .١

  المساهمة في التثقيف على مبادىء حقوق اإلنسان ونشرها وجعلها جزءاً من القيم المجتمعية .٢
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 جوليان جان - دارين رشيد الحاج- ايلي حبيب بو عون.  د-ول كمال ابو شديدكار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايلي خليل الهندي-رينه كورسون

  كارول كمال ابو شديد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Center for . R.A.T.Step Together Association Riverside S" جمعية باسم -٧٢

Therapeutic Education"-أد /١٨٥٦ر رقم  علم وخب  
   قضاء المتن-  ملك جمعية فيستا-٦٥ العقار رقم - الدشوانية: مركزها
  : أهدافها

  :تحدد أهداف الجمعية بما يلي
 المساهمة في رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمتأخرين عقلياً والذين لديهم إضطرابات سلوكية ونفسية .١

 الخبرات المتخصصة وتوجيه أهالي االشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة المساهمة في تقديم الخدمات واإلستفادة من .٢
 والمتأخرين عقلياً والعمل على مساعدتهم

يجاد فرص إالعمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعالج والتدريب المهني والتشغيل واإلندماج في المجتمع و .٣
 عمل لألشخاص ذوي اإلحتياجات  الخاصة

دريب وإعداد اساتذة متخصصين للقايم بالتدريس وببرامج تدريبية وتنظيم مؤتمرات المساهمة في تأمين وت .٤
 ومحاضرات وإعادة تدريب الغير

المساهمة في القيام بورش أعمال حرفية وفنية كما وإنتاج وبيع هذه االعمال الحرفية والفنية لتغطية بعض من  .٥
 مصاريف الجمعية

 ياجات الخاصةالمساهمة في إيواء بعض االشخاص ذوي اإلحت .٦
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 المساهمة في مساعدة االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لإلنخراط في المجتمع .٧

التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات اإلنسانية المحلية والعالمية التي تهتم باألشخاص ذوي االحتياجات  .٨
 الخاصة وباإلعاقة العقلية

 ومراكز تأهيل مهني وحضانات ومدارس ومستوصفات ومراكز يحق للجمعية المساهمة في إنشاء مؤسسات تربوية .٩
صدار منشورات علمية متخصصة إلعالج النطق والعالج الفيزيائي واإلرشاد ومراكز للتشخيص والتقييم والعالج و

 بعد الحصول على التراخيص القانونية الالزمة

ل مع األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة  لتكملة الجهود المبذولة في التعامالتعاون والتنسيق مع منظمات أخرى .١٠
 وتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها

المساهمة في التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات ال سيما وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة التربية ووزارة  .١١
 الصحة العامة

  توعية المجتمع اللبنانيالمساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التعليمية واألبحاث اآليلة الى .١٢

 المساهمة في  القيام بمشاريع وحفالت لجمع التبرعات المساعدة لتحقيق أهداف الجمعية .١٣

ويحظر على الجميع التعاطي في السياسة واإلشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على 
  أي إجتماع تعقده الجمعيةاألعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في 

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

والتراود .  د- ريم رياض نشابي- ايمان رفيق نصر الدين- فيفيان يوسف بو خالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اصر الدين لينا وديع ن-ويلهلم غروتي

  ريم رياض نشابي ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -" قضاء الشوف- سبلين-جمعية سبلين للخير والعطاء" جمعية باسم -٨٢
  أد /١٨٥٧
   قضاء الشوف-  ملك محمد توفيق شالق- ١١٩٠ العقار رقم - شارع الحارة-سبلين: مركزها
  : أهدافها
 المساعدات اإلجتماعية .١

  طات ثقافيةنشا .٢
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 غسان مصطفى - ايمن حسن خالد- ابراهيم محمد علي-محمد صبحي شعبان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 مالك حسن -  عصام احمد قوبر- مصطفى درويش الكجك- حمد شالق علي م- توفيق احمد شالق-  محمد توفيق شالق-خالد
  قوبر

  توفيق احمد شالق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٥٨ علم وخبر رقم -"اللقاء العلمي" جمعية باسم -٢٩
   قضاء زغرتا- الطابق الثاني- ملك شاكر عجاج- شارع صنع اهللا-مرياطه: مركزها
  : أهدافها
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  :ة الى تحقيق األهداف التاليةتهدف الجمعي
المساهمة في إنشاء وإفتتاح المؤسسات التربوية واإلجتماعية والمساهمة في تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات  .١

 ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني

قامة الندوات والمحاضرات الثقافية إالمساهمة في رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي وذلك عبر المساهمة في  .٢
 والمؤتمرات والمعارض

المساهمة في التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية واإلنمائية واإلعالمية والعلمية  .٣
 واإلنسانية اللبنانية والعربية والعالمية

جمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد األفكار المساهمة في تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول م .٤
 ساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم األهلي والعيش المشتركواأل

 المساهمة في تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .٥

  يةتربو اللمساهمة في تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة وال سيما تقديم المنحا .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 احمد شاكر - هاني ياسين رجب- نهال شاكر عجاج-شاكر عبد الواحد عجاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد شاكر عجاج- عجاج

  احمد شاكر عجاج السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٨٤ علم وخبر رقم -"سر السعادة الخيرية" جمعية باسم -٣٠
   قضاء زغرتا- ملك الشيخ خضر حمد الخضر- الشارع العام- حارة الفوار-الفوار: مركزها
  : أهدافها
 القيام باالعمال الخيرية وتوزيع المساعدات على المحتاجين  .١

 طق الفقيرةإنشاء مستوصفات طبية في المنا .٢

 توعية المجتمع والمساهمة في محاربة البطالة والجهل .٣

  قامة دورات لمحو األمية والتوعية  إ .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد - محمد احمد العوض-  الزمان الزحاف محمد صالح-خضر فهد الشبلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسين فضل اهللا الزاغا-  حسين احمد العباس- محمود الحسون

  محمد صالح الزمان الزحاف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

  أد /١٨٨٥ علم وخبر رقم -"Second Chance" جمعية باسم -٣١
  ي يوسف نصور ملك تون-٣٩ القسم رقم -٢٤٧٧ العقار رقم -جبيل: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في مساعدة المراكز الصحية، الثقافية والتربوية واإلجتماعية والزراعية الموجودة في المناطق اللبنانية  .١

وخاصة في المنتطق األكثر حرماناً عن طريق المساهمة في تقدم المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في 
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الزراعي والثقافي والتربوي والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من المجالين الصحي واإلجتماعي و
 أجل خدمة المجتمع

المساهمة في العمل على زيادة الوعي في المجتمع، وذلك للوقاية من األمراض والمخاطر والعدوى والمشاكل  .٢
 اإلجتماعية

 مساعدة ودعم دور المرأة والطفل في المجتمع .٣

 ت والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارجالتعاون مع الهيئا .٤

  المساهمة في العمل على تحسين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع اللبناني .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وسام الياس - ميشال يوسف نصور- يسرى يوسف نصور-توني يوسف نصور: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون
   جوسلين بطرس زغيب-الحويك

  ميشال يوسف نصور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٨٦ علم وخبر رقم -"تجمع العائالت في بيروت" جمعية باسم -٢٣
    ملك نصر-١٦ القسم رقم -١٨٣٥ العقار رقم -وتيل ديو أ- شارع الفرد نقاش- األشرفية- بيروت:مركزها
  : أهدافها
المساهمة في ترسيخ اإلنتماء الى لبنان الوطن، وإبراز المواطنة كنتيجة لهذه اإلنتماء، كما والمساهمة في تقديم  .١

 المساعدات اإلجتماعية والغذائية والطبية والنقدية والعينية

 دنيةالمساهمة في تعزيز مفهوم الدولة الم .٢

 المساهمة في مساعدة المواطنين لمواجهة االزمات اإلقتصادية واإلجتماعية .٣

 ...)مستدامة للمجتمع االهلي في كافة المجاالت البيئية واإلجتماعية والثقافيةالمساهمة في تنمية القدرات ال .٤

 التعاون مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذه األهداف .٥

وات وحلقات رام الراي اآلخر من خالل تنظيم ندمساهمة في نشر حضارة السالم ومفاهيم المواطنة والشراكة واحتال .٦
 ومحاضرات تثقيفية

المساهمة في تنمية العمل اإلجتماعي والثقافي والبيئي لبيروت، عبر مختلف الوسائل المتاحة، وتأمين الدعم والتمويل  .٧
  ة بالميادين المنوه عنهاالالزم للقيام بالنشاطات المرتبط

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

 - شاهين بشاره فياض- نقوال جان تويني- نقوال ابراهيم ابراهيم-وديع حورج نداف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الكسي رينه ابو حلقه

  نقوال جان تويني السيد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

  أد /١٨٨٧ علم وخبر رقم -"لجنة مهرجانات القبيات" جمعية باسم -٣٣
   قضاء عكار- بناية ميشال حاكمة- الطريق العام- القبيات: مركزها
  : أهدافها

   إنمائية-  ثقافية- صحية-إجتماعية
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التضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام بكافة  الجمعية الى توثيق عرى األلفة والتعاضد وتهدف
شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية واالنمائية والسياحية وال 

  :سيما
ية والمعارض الفنية والنشطات الترفيهية تنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمخيمات الصيف .١

 والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي

صيرة ومتوسطة االجل لتحقيق هذه إقامة دورات ق وسائل المكننة ومكافحة االمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر .٢
 االهداف

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .٣

يم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة وال سيما لألمراض المزمنة أو ذات الكلفة تقد .٤
 إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت – المرتفعة، أو اإلستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية

 متوعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيله

إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  .٥
من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في 

 المجتمع

ته التحتية من خالل تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات  القطاع الزراعي وتطوير بنياإلهتمام بتعزيز .٦
الزراعية ودراسة الطرق اآليلة الى االستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير 

 مكننة االشغال الزراعية والمساهمة في تسويق اإلنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية

 على تعزيز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق  انتاجهم محلياً العمل .٧
 وخارجياً

تقديم المنح الدراسية أو العمل على على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي  .٨
  .المحدود وإلكمال دراستهم الجامعية والتخصصيةوالثقافي وال سيما لاليتام منهم أو لذوي الدخل 

المجاالت اإلجتماعية واإلنمائية والثقافية    المساعدات على اختالف أنواعها وفي جميع القيام بكل ما من شأنه تقديم
 .والتربوية والصحية

ه والتفاعل معه وتعميم لمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول بتنمية ثقافة ا .٩
ثقافة السالم وحقوق اإلنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات واإلجتماعات والعمل بكل 
الوسائل على تحقيق هذه األهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم 

  م الصالحة في مجتمعهوالمثقف المؤمن باهللا والوطن وبالقي
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -ره القرقفي سينتيا بشا-  ميشال حنا حنا- سلوم سارينا ايليا-سايد موسى جمعه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مخول داني جميل -مروان جودات ضاهر

  مروان جودات ضاهر يالمحام: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٩٣ علم وخبر رقم -"Avenir Libanغداً لبنان، " جمعية باسم -٤٣
    ملك جو ابي يونس-  بناية العازوري- ١٧ القسم -٥٨٤٣ العقار رقم - شارع الفرد النقاش- االشرفية- بيروت:مركزها
  : أهدافها
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 أفكار حرة مستقلة عن اي تأثير اقتصادي أو سياسي في المجريات االقتصادية والتطورات غداً لبنان هي ملتقى .١
 االجتماعية والبحث في كيفية تعزيز الديمقراطية

تشكل جمعية غداً لبنان منصة التقاء تجمع اشخاصاً من أوساط مختلفة ومجاالت متنوعة، بين خبراء واختصاصيين،  .٢
سؤولي شركات وشخصيات ذوي الكفاءات الخاصة وسائر األشخاص المعنيين وجامعيين وتربويين، وإداريين وم

 بموضوع الجمعية

غداً لبنان تتناول مواضيع مختلفة وتقوم بإعداد اقتراحات ومشاريع عملية ملموسة من أجل إتمام موضوع الجمعية،  .٣
 طنية أو دوليةهذه المقترحات تطورها الجمعية بدقة باالستناد الى مقارنات لمشاريع مماثلة إن و

 تهدف الدراسات التي تقوم بها غداً لبنان الى تعزيز التنمية البشرية في جميع جوانبها .٤

: ان قيم ومبادىء الجمعية مستوحاة من المعاهدات والنصوص القانونية التالية وذلك على سبيل المثال ال الحصر .٥
 غوج، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان  والمواطن ألوليمب دي، شرعة حقوق المرأة١٧٨٩نسان شرعة حقوق اإل

 ، ومعاهدة حقوق الطفل١٩٧٩، معاهدة ازالة جميع أشكال التمييز للمرأة ١٩٤٨والمواطن 

 تخطط الجمعية إلعداد الدراسات وتمويل أعمال تطلب من مراكز البحوث اللبنانية واالجنبية .٦

 ستقوم الجمعية بتقديم المنح الدراسية في وقت الحق .٧

ية بتنظيم االجتماعات والمؤتمرات على اختالف أنواعها وتغقد منتديات متفرقة وندوات محلية حول تقوم الجمع .٨
 مواضيع محددة على مختلف االراضي اللبنانية

تقوم الجمعية بالعمل على تأمين التبادل الثقافي مع منظمات دولية وتتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية مماثلة  .٩
 لموضوعها

لها وتنشرها، وتخطط لسبل اإلعالم عنها وتعمل على ترويج األبحاث والكتب والدراسات حول در الجمعية اعماتص .١٠
 العلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجيوسياسية

  كما ويمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة ضمن موضوعها لبلوغ أهدافها .١١
 ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان

   باتريسيا جان الياس- سمر فريد سماحه- كالين يوسف فرح-دورين يوسف فرح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة باتريسيا جان الياسالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Association واالجتماعية لداء الصرع، الجمعية الطبية -جمعية أبسيلون" جمعية باسم -٥٣

 Sociale pour L’épilepsie-Association Médico-Epsilon"- أد /١٩١٦ علم وخبر رقم  
   كلية الطب- ملك جامعة القديس يوسف- شارع طريق الشام-  المتحف-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 مع ونشر المعرفة العلمية والموضوعية حول هذا الداء العصبيالمساهمة في تحسين صورة داء الصرع في المجت .١

المساهمة في دعم الشخاص المصابين واالشخاص الذين يحيطون بهم، من النواحي النفسية واالجتماعية والطبية،  .٢
 والمدافعة عن حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين نوعية عيشتهم

على تغطية كلفة األدوية والفحوصات واإلجراءات الطبية وذلك المساهمة في تأمين الدعم المادي للمريض لمساعدته  .٣
 من خالل منح مالية أو مساعدات عينية
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  المساهمة في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة من أجل تحقيق أهداف الجمعية .٤
 المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 

 كارين جان ابو - ميشال جورج خديخ- رونلد فوزي موسى-ريتا انطون صعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سامي جورج ريشا-خالد

   ميشال جورج خديخمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

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

:  للجمعية المسماة٤/٢/٢٠٠٦أد، تاريخ /٣٦لم والخبر رقم لبيان الع ١٧٠٠ تعديل رقم -١
  »)حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان «

الحائزة » )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان«غاية الجمعية المسماة الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
 ٤/٢/٢٠٠٦أد تاريخ /٣٦على بيان العلم والخبر رقم 

    :أصبح على الشكل التاليو

  :غايتها
 الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة من خالل تقديم المساعدات واإلستشارات على كافة أنواعها .١

وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي ...) حقوق الطفل، المرأة، الالجىء،(نسان وال سيمانشر الوعي وثقافة حقوق اال  .٢
ة لحقوقها اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والمدنية والمواطنة ش الشعبية المهموتوعية المجتمع وال سيما الفئات

 وال سيما الشرعة الدولية وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية وال سيما الشرعة الدولية 
 "توكوالتمواثيق وإعالنات وعهود وبرو"لحقوق اإلنسان بما تضمنته من لحقوق االنسان 

 إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم .٣

إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر  .٤
ة، مواقع نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع اإللكتروني(المعلومات المتعلقة بما تقدم 

  ما عدا السياسة منها...) التواصل اإلجتماعي،
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
 واعها من خالل تقديم المساعدات واإلستشارات على كافة أنالدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان .١

وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي ...) حقوق الطفل، المرأة، الالجىء،(نشر الوعي وثقافة حقوق اإلنسان وال سيما  .٢
وتوعيةالمجتمع وال سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق 

مواثيق وإعالنات وعهود "نين الدولية لحقوق اإلنسان بما تضمنته من التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوا
 "وبروتوكوالت

 إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم .٣

إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر  .٤
ما ...) نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع اإللكترونية(المعلومات المتعلقة بما تقدم 

  عدا السياسية منها
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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أد /٥٢ه برقم ت وتعديال٢/٢/٨٤١٩أد، تاريخ /١٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٧١٣ تعديل رقم -٢
 ٢٦/٣/٢٠١٢ تاريخ أد/٤٧٥ ورقم ١٠/٥/١٩٩٠أد تاريخ /٥٦ ورقم ١/٦/١٩٨٥تاريخ 

  »  مؤسسات اإلمام الصدر«: للجمعية المسماة
الحائزة على بيان العلم والخبر » مؤسسات اإلمام الصدر« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

 تاريخ ٤٧٥ ورقم ١٠/٥/١٩٩٠أد تاريخ /٥٦ ورقم ١/٦/١٩٨٥ تاريخ ٥٢ه برقم ت وتعديال٢/٢/١٩٨٤أد تاريخ /١٩رقم 
٢٦/٣/٢٠١٢ 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 والبيئية التابعة لها وتقديم ى المؤسسات والمشاريع اإلجتماعية والتربوية والثقافية والصحية واإلنمائية علمحافظةال .١

 ها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتهاالعون ل

إقامة مؤسسات ومشاريع إجتماعية وتربوية وثقافية وإنمائية وبيئية جديدة وفقاً للمبادىء التي عمل من أجلها اإلمام  .٢
 السيد موسى الصدر

  ومؤسسات لها نفس األهداف في لبنان والخارجتالتعاون وتبادل الخبرات مع جمعيا .٣

ضي اللبنانية لكافة المراحل وإنشاء مراكز تدريب نية وغير المجانية على جميع األراة المجافتح المدارس الخاص .٤
 ودراسات لتعزيز القدرات اإلنسانية

إنشاء وإدارة المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومراكز للعالج الفيزيائي ولتأهيل وتدريب المعوقين واصحاب  .٥
 نين ودور النقاهة واإلستجمام الصحياإلحتياجات الخاصة ودور للعناية بالمس

إقامة المصانع والمشاريع اإلنتاجية ومنها مصانع إلنتاج االدوية والمساهمة في شركات تجارية وصناعية ومالية  .٦
 وسواها لتأمين التمويل الذاتي للجمعية وتحقيق أهدافها

  تسهم في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتهاإقامة المكتبات العامة وإدارتها ودور النشر ونشر الكتب والمنشورات التي .٧

 إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية تحقق غاية الجمعية وأهدافها .٨

  إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية والفنية والتقنية على جميع األراضي اللبنانية ولكافة المراحل .٩
  راء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلج

  :بدال من
محافظة على المؤسسات التي أقامها اإلمام الصدر المهنية والثقافية والصحية واإلجتماعية بتقديم العون لها وتأمين ال  .١

 تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها

 افية والمهنية والصحيةمتابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها اإلمام الصدر في الحقول اإلجتماعية والثق .٢

 هوحي خط اإلمام الصدر وتستكمل طريقإقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تست .٣

 التآخي مع جمعيات ومؤسسات إجتماعية لها نفس األهداف .٤

 فتح المدارس الخاصة والمجانية وغير المجانية على جميع األراضي اللبنانية .٥

 إلنتاج االدويةإنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع  .٦

  إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  للجمعية١٠/١٠/٢٠١٢أد، تاريخ /١٨٣٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٧١٩ تعديل رقم -٣
  »كة األرز الوطنيحر«:  المسماةالسياسية

الحائزة على بيان العلم » حركة األرز الوطني« المسماة  السياسيةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية
  ١٠/١٠/٢٠١٢أد تاريخ /١٨٣٢والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
  : السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على

ن سيد، حر، مستقل، نهائي لجميع ابنائه، وطن موحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده مة في أن لبنان وطمساهال .١
 المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترض بها دولياً

المساهمة في أن لبنان عربي الهوية واإلنتماء، عضو كامل في جامعة الدول العربية، ملتزم بمواثيقها، كما هو عضو  .٢
وكذلك هو عضو في حركة عدم االنحياز، أن الحزب يجسد هذه المبادىء منظمة االمم المتحدة وملتزم بميثاقها في 

 ون استثناءعامة، في جميع الحقول والمجاالت دال

المساهمة في أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام  الحريات العامة، وفي طليعتها الراي والمعتقد،  .٣
  العدالة اإلجتماعية والمساواة، في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيلوعلى

 المساهمة في أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية .٤

 المساهمة في أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوزنها وتعاونها فيما بينها .٥

 مة في أن النظام اإلقتصادي الحر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصةالمساه .٦

المساهمة في اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ركن أساس من اركان وحدة الدولة واستقرار  .٧
 النظام 

 مالي واإلقتصادي واإلجتماعي الشاملة من خالل اإلصالح الالمساهمة في العمل على تحقيق العدالة اإلجتماعية .٨

المساهمة في أن كل لبناني له الحق في اإلقامة على اي جزء من أرض الوطن وهذا الحق يكرسه القانون فال فرز  .٩
 اء كان وال تجزئة أو تقسيم أو فيدرالية أو توطين جماعي والتأكد على عروبة لبنانمللشعب على اساس اي انت

 غتربين بغية إشراكهم في الحياة السياسية واإلقتصاديةالمساهمة في دعم التواصل مع الم .١٠

 المساهمة في التأكيد على حقوق المرأة كشريك أساس في المجتمع اللبناني .١١

 المساهمة في محاربة الفساد والمفسدين بشتى الوسائل .١٢

لحروب وإعادة كافة المساهمة في نشر الثقافة العامة وإغاثة كافة المحتاجين سواء كان من جراء الكوارث الطبيعية وا .١٣
 المهجرين

المساهمة في إنشاء : المساهمة في بلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات اإلجتماعية والثقافية مثل .١٤
 مدارس ومستشفيات ومستوصفات وإصدار مطبوعات دورية جامعة

االجتماعية والصحية ومحاربة الفساد في المساهمة في تنمية أوضاع المواطنين بالنواحي الثقافية السياسية والعلمية و .١٥
 جميع اشكاله

المساهمة في الحرص على توفير االستقرار واألمن للمواطن وإعداده للمواطنية المتلة، وتمتين الروابط اللبنانية  .١٦
 وتطبيق المساواة بينهم

 المساهمة في التأكيد على حقوق المرأة كشريكة اساسية في المجتمع اللبناني .١٧
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 احترام المواثيق الحكومية ومواثيق الجامعة العربية وهيئة االمم المتحدة وتفاعل لبنان مع محيطه المساهمة في .١٨
 العربي

المساهمة في إقامة منبر حر تتعاقب عليه فريق من قادة الفكر السياسي والعلمي واإلجتماعي ليعالجوا مواضيع ذات  .١٩
  قيمة فكرية ونافعة للمواطن والمجتمع

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

  :بدالً من
  :السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على

 العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي .١

بة بين الشعب اللبناني وإقامة تعزيز الوعي حول العيش المشترك ونبذ العنف والفتنة والعمل من أجل السالم والمح .٢
 النشاطات ذات الصلة

 تعزيز العالقات اإلجتماعية واإلنتماء الوطني والحوار بين شرائح المجتمع .٣

 الخ وإقامة حواجز المحبة والمناسبات الوطنية...  عيد الشهداء- عيد الجيش- عيد االستقالل: إحياء األعياد الوطنية .٤

 اإلنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسالمتمتين الصالت بين أفراد المجتمع و .٥

تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج  .٦
  ألهداف الجمعية

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

:  للجمعية المسماة١٢/٤/٢٠١٢أد، تاريخ /٦٢٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٢٤ تعديل رقم -٤
  »درب الوفاء للمسن«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » درب الوفاء للمسن« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٢/٤/٢٠١٢أد تاريخ /٦٢٩

    :ل التاليوأصبح على الشك

   قضاء المتن-  ملك حبيب بطرس الحاج– ٩٣٧/٣٧ العقار رقم -  األوتوستراد- الطريق العام- البوشرية: هامركز
  : بدالً من

  قضاء المتن- ملك روزانا لطفي فارس-٥١٨ العقار رقم - شارع الحكمة-الجدية

  

وتعديله برقم  ٤/١٢/٢٠٠٩أد، تاريخ /٢٢٤٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٣٠ تعديل رقم -٥
  »جمعية هواة المعدنيات«:   للجمعية المسماة٢٣/١/٢٠١٢أد تاريخ /١٢٦

الحائزة على بيان العلم والخبر »  جمعية هواة المعدنيات«غاية الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
  ٢٣/١/٢٠١٢أد تاريخ /١٢٦ وتعديله برقم ٤/١٢/٢٠٠٩أد تاريخ /٢٢٤٠رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  :غايتها
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 في المساهمة في تعميم المعرفة بالمعادن واالحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية عرض المعدنيات .١
حف المتعلقة بالمعادن واالحجار الكريمة وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات االمعارض والمت

  والمجالت والنشرات المتعلقة بتلك المعادن واالحجارواالفالم والصور والكتب

المساهمة في تنظيم نشاططات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن واالحجار الكريمة كالمحاضرات واألبحاث والندوات  .٢
 وغير ذلك من نشاطات ثقافية

  ار الكريمةالمساهمة في نشر الوثائق والكتب والمجالت على أنواعها المتعلقة بالمعادن واالحج .٣
  : بدالً من
تعميم المعرفة والمعادن واألحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف على  .١

أنواعها وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات واالفالم والصور والكتب والمجالت والنشرات 
 المتعلقة بتملك المعادن واالحجار

محاضرات واألبحاث والندوات وغير ذلك من ليم نشاطات ثقافية واجتماعية تتعلق بالمعادن واألحجار الكريمة كاتنظ .٢
 نشاطات ثقافية

 نشر الوثائق والكتب والمجالت على أنواعها المتعلقة بالمعادن واألحجار الكريمة .٣

  إلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية ا
  

وتعديله برقم  ٣١/٧/١٩٨٦أد، تاريخ /١٢٦ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٥٨ تعديل رقم -٦
  »لجنة اصدقاء غابة األرز«: للجمعية المسماة ٢٦/٧/٢٠٠٦أد تاريخ /٣٦٤

الحائزة على بيان العلم والخبر » غابة األرزلجنة اصدقاء « الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ٢٦/٧/٢٠٠٦أد تاريخ /٣٦٤ وتعديله برقم ٣١/٧/١٩٨٦أد تاريخ /١٢٦رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : ايتهاغ
 ة أرز الرب، بشري صحياً وبيئياً للحفاظ على نموها واستمرارهااالهتمام بغاب .١

 غابة وإزالة ما يضر بها ويشوههاالمساهمة في إقامة االنشاءات الالزمة لحماية ال .٢

 المساهمة في تأهيل الغابة بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفنياً وسياحياً .٣

ها ئالتشريعات التي تؤكد على الحماية المداية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضاالعمل على استصدار  .٤
 ممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغاية وكيفية زيارتهالجعلها محمية عبر نصوص تعين ال

توسيع مساحة الغطاء النباتي الحرجي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لربط غابة أرز الرب بالغابات المحيطة  .٥
 بها بغية خلق النظم البيئية والتوازن الطبيعي

 شري ومحاولة توسيعهااإلهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء ب .٦

 تاريخ ٨٥٠رارات الصادرة عن منظمة األونيسكو التي وضعت غابة أرز الرب، بموجب القرار رقم تطبيق الق .٧
 )العاشر( منظراً ثقافياً وعالمياً ومن المواقع الطبيعية على الئحة التراث العالمي٢/١٢/١٩٩٨

  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن
  : بدالً من
 االهتمام بغابة األرز صحياً وبيئياً للحفاظ على نمو الغابة واستمرارها .١
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 قامة اإلنشاءات الالزمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوههاإ .٢

 ياً وسياحياًتأهيل الغاية بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح اثراً تاريخياً وفن .٣

العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها  .٤
 عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغابة وكيفية زيارتها

 التنسيق مع الجهة المعنيةإنشاء غابات متنوعة جديدة لحماية الغابة الدهرية بالتعاون و .٥

 اإلهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها .٦

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

: لجمعية المسماة ل٢٤/١/٢٠١٢أد، تاريخ /١٣٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٦٠ تعديل رقم -٧
   »الحوت«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الحوت« الجمعية المسماة اسم وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٤/١/٢٠١٢أد تاريخ /١٣٨

    :وأصبح على الشكل التالي
 »الحوت البيئية«: اسمها

  »الحوت«: بدالً من
 :غايتها

 تنظيف الشاطىء اللبناني .١

 المحافظة على الثروة السمكية البحرية .٢

 إعادة تأهيل وإصالح الشواطىء اللبنانية كافة .٣

 تشجير الشاطىء الرملي .٤

 إقامة الندوات والمحاضرات واإلرشادات للحفاظ على الشواطىء والثروة السمكية .٥

 المحافظة على األنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع مجاريها وتنظيفها .٦

  األقنية ومجاري مياه االمطارالمساهمة في تنظيف .٧

المساهمة في تكرير المياه المبتذلة والصرف الصحي التي تصب في البحر واألنهار ومعالجة مياه االنهار من  .٨
 التلوث

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 اطىء اللبنانيتنظيف الش .١

 المحافظة على الثروة السمكية البحرية .٢

 إعادة تأهيل وإصالح الشواطىء اللبنانية كافة .٣

 تشجير الشاطىء الرملي .٤

 قامة الندوات والمحاضرات واإلرشادات للحفاظ على الشواطىء والثروة السمكيةإ .٥

 المحافظة على األنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع محاريها وتنظيفها .٦

  هذه المواد على سبيل التعداد ال الخصروإن 
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة٢٢/٨/٢٠٠٧أد، تاريخ /٢٠٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٨٧ تعديل رقم -٨
  »جيل التنمية المستدامة«

الحائزة على بيان العلم والخبر » جيل التنمية المستدامة« الجمعية المسماة إسم الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة
  ٢٢/٨/٢٠٠٧أد تاريخ /٢٠٢رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

 »Jiel for Sustainable Developmentجيل التنمية المستدامة، «: هااسم

  »ةجيل التنمية المتداول«: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١٥/٢/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٧١ لبيان العلم والخبر رقم ١٨١٩ تعديل رقم -٩
  »جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث«

حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني جمعية «مركز الجمعية المسماة إسم وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

  ١٥/٢/٢٠٠٨أد تاريخ /١٧١الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » عربي الحديثوال

    :وأصبح على الشكل التالي

  »جمعية حفظ ونشر التراث العمراني العربي الحديث«: اسمها
  »جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث«: بدالً من
 ١٨ القسم رقم -٢٤٣  العقار رقم- منطقة الرميل-بيروت: مركزها

    ملك درويش حداد- شارع درويش حداد- منطقة الرميل-بيروت: بدالً من
 

 للجمعية ١١/١٠/٢٠٠٦أد، تاريخ /٤٩٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٨٨٩ تعديل رقم -١٠
  »كن هادي«: المسماة

أد /٤٩٥ئزة على بيان العلم والخبر رقم الحا» كن هادي«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة 
 ١١/١٠/٢٠٠٦تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
  قضاء بعبدا-  بناية فغالي- طريق الشام القديمة- الحازمية: مركزها

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

• 3 �4
 54% 6�78, 
 للجمعية ١٠/١٠/٢٠١٢ تاريخ ١٨٣٢ لبيان علم وخبر رقم ٢٠١٣ ايلول ٢٤ تاريخ ١٧١٩ي تعديل رقم ورد خطأ مطبعب ف
 ٤٣ من الجريدة الرسمية العدد ٣٢٧٥وتحديداً في الصفحة رقم "  مركزها بعلبك-حركة األرز الوطني"السياسية المسماة 

  . وذلك في تعديل غاية الجمعية البند األول٣/١٠/٢٠١٣تاريخ 
  والمعترض بها دولياً: الخطأ

 فاقتضى التصويب، والمعترف بها دولياً: الصواب
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  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االِك/ تتلقى هذه النشرة ألنكِت/أنت

  ا إلىالرجاء إرسال أي تعليق 
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ِك/ تريد إلغاء تسجيلكِت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء“معنون بعبارة  النشرة إليه مع ِك/تصلك

lb.org.tdacr@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 
  ١لفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع المتحف الوطني، خلف شركة ا: العنوان

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡
  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

 


