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 ٢٠٠٦شباط علم وخبر شهر 

 
 

• ٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦א •

  
    برامج حكومية ومساعدات دولية

 

א • א٣٨א
 اتفاقيات شراكة مع منظمـات      ٨،  ٢٠٠٥اعلنت الوكالة االميركية للتنمية الدولية في لبنان انها ابرمت في تشرين الثاني             

دي وزيادة فرص العمل ورفع مستوى الحياة في المجتمعات المحليـة، وبموجـب هـذه               من اجل تعزيز النمو االقتصا    

 مليـون دوالر،    ٣٨ بقيمة اجمالية قدرها     ٢٠٠٧ وتشرين الثاني    ٢٠٠٥االتفاقيات سيتم تنفيذ مشاريع بين تشرين الثاني        

  : وتتوزع االتفاقيات الثماني على المحاور التالية

  : التنمية الزراعية
 دوالرا لتقوية مهـارات المنتجـين الـزراعيين         ٦,٩٤٣,٦٠٠مبلغ وقدره   : دولية لتنمية التعاون الزراعي    المنظمة ال  -

وتطوير قدرة االدارة التقنية لدى المؤسسات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اندماج مقدمي الخدمات في               

  سلسية السوق المتسهدف

 دوالرا لدعم المنتجات والعمليات الزراعية العضوية في الـشمال          ٦,٢٠٣,٢٥٥مبلغ وقدره   :  مؤسسة الرؤيا العالمية   -

  والبقاع وشرقي صيدا ومرجعيون وبنت جبيل وعكار وجبل لبنان 

 دوالرا للتركيز على تصنيع وتسويق الفواكه والعلف للحيوانات         ٨,٣٩٠,٥٣٩مبلغ وقدره   :  مؤسسة االسكان التعاوني   -

  هيالت القروض الصغيرة في الشمال وصيدا وصور وزغرتا واالسماك، اضافة الى تحسين تس

:  دوالرا لتطوير الفرص االقتصادية في اربع قطاعات في جنوب لبنان، وهي           ٣,١٥٤,٢٤١مبلغ وقدره   :  مرسي كور  -

  زيت الزيتون، علف الحيوانات، حبوب الصنوبر وتربية النحل

  :السياحة
 لرفع مستوى الدخل وخلق فرص العمل عبر تدريب الـشباب علـى              دوالرا اميركيا  ١,٧٩٩,٤٧٢مبلغ وقدرة   :  أنيرا -

  خدمات الضيافة لتحسين نوعية النزل في المناطق الريفية

 دوالرا تهدف من خاللها الى تحسين المواقع السياحية والتسهيالت السكنية فـي             ٣,٣٠٨,٤٢٦مبلغ وقدره   :  ايكوديت -

  اة في الجبل من اجل السياحة الريفيةالمناطق الريفية، على إن يضم ذلك انشاء طريق للمش

  :االعالم وتكنولوجيا االتصاالت
 دوالرا لتحـسين مراقبـة النوعيـة    ٥,٠٩٩,٩٥٩مبلغ وقـدره  ): SRI International( منظمة اس آر آي الدولية -

مبيوتر وتطوير إلصاق بطاقات تسجيل المنتجات لتسهيل دخولها الى االسواق العالمية، وتأسيس مراكز متخصصة بـالك              

  .لمساعدة اصحاب المؤسسات واالعمال في المناطق الريفية

 دوالرا من اجل انـشاء مراكـز لتـأمين خدمـة            ٣,٣٠٨,٠٦٨مبلغ وقدره   ): IESC( هيئة الخدمة التنفيذية الدولية      -

  االنترنت الالسلكي في المناطق الريفية لمساعدة المؤسسات ومن اجل تقديم القروض لتأسيس هذه المراكز
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א • א א
استأثر وضع الالجيئين الفلسطينيين في لبنان باهتمام الجهات المانحة، وفي هذا السياق قدم االتحاد االوروبـي لوكالـة                  

 والتعلـيم لالجئـين      مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين التربيـة       ١٥منحة قدرها   " االونروا"غوث الالجئين الفلسطينيين    

  الفلسطينيين في لبنان بهدف خلق فرص عمل افضل

عرض مدير عام االونروا في لبنان ريتشارد كوك خالل احتفال تكريمي اهداف المشروع واهميته، ورأى انـه يتـيح                   

ن فـي   امكان الولوج الى عالم المعرفة وتقليص معدل الرسوب والتسرب المدرسي وتعزيز احتراف المعلمين والعـاملي              

  .مؤسسات االونروا التربوية

من جهتها، ألقت المفوضة االقليمية لالونروا كارين ابو زيد كلمة رأت فيها إن التعاون القائم بين االونروا مـن جهـة                     

والهيئات والمؤسسات الفلسطينية من جهة ثانية يشجع الدول المانحة على التبرع بالمزيد لمعالجة المشكالت العالقة لدى                

ن، كما نوهت بدور االتحاد االوروبي في دعم الوكالة الدولية، ولفتت الى ان المشروع يندرج في اطار الخطوات             الالجئي

  . التي اتخذتها الحكومة اللبنانية العطاء الالجئين فرصة مزاولة وظائف ال تزال محظورة عليهم حتى اآلن

الحكم الرشـيد   "دوالر اميركي لتمويل مشروع حول       الف   ٣٥٦ومن ناحية اخرى قدمت السفارة البريطانية هبة قيمتها         

  ٢٠٠٦، يمتد على ثالث سنوات ابتداء من كانون الثاني "وتمكين الالجئين الفلسطنيين

السيدة كارين ابو زيد والسفير البريطاني في لبنـان الـسيد           ) االونروا(واطلقت المشروع المفوضة العام لوكالة الغوث       

ونروا في لبنان السيد كوك وممثلين عن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع          جايمس واط بحضور مدير عام اال     

  .المحلي المعنية بالمشروع

 سينفذ المشروع في مخيمي البداوي في الشمال وبرج البراجنة في بيروت، وسيسمح لمقدمي الخدمات للمجتمع المحلي                

 التنمية في المخيمات بطريقة ديمقراطية ممـا سـيمكن          في المخيمين بتنسيق الموارد وحشدها ويعمل على تعزيز جهود        

وسيطور المشروع خدمة متخصصة مستدامة لمساعدة الالجئين على ايجاد         . النساء من المشاركة في عملية صنع القرار      

فرص عمل من شأنها ان تمنحهم استقاللية مادية اضافة الى تقديمه انظمة ادارية جديدة قـد تـشكل نموذجـا لتمكـين                      

 الجئ فلـسطيني    ٩٠٠ومن المتوقع ايضا ان يتيح فرصا لتعلم المهارات لحوالي          . ئين الفلسطينيين ال سيما النساء    الالج

  .  معظمهم من النساء

  

א • א א٥א א
مود المنبثـق عـن وزراة الـشؤون االجتماعيـة          تم افتتاح المركز المعلوماتي في مركز الخدمات االنمائية في برج ح          

بحضور المدير العام للوزراة بالنيابة محمد العاليلي ممثل عن وزيرة الشؤون االجتماعية نايلة معوض ووزير الدولـة                 

  . لشؤون التنمية االدارية جان اغاسبيان والممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان السيدة منى همام

نشأت فكرة هذا المشروع منذ ستة اشهر في اطار عملنا مع مكتب برنامج االمـم               : قى الوزير اغسابيان كلمة قال فيها     ال

المتحدة االنمائي في لبنان على صياغة استراتيجية إلكترونية وطنية تهدف الى تحديد سياسة معلوماتيـة وطنيـة عبـر         

وتـم تطـوير خطـة      . عية لتعزيز التطور على الصعيد الوطني     القطاعات، اضافة الى سياسات تنموية اقتصادية اجتما      

 ألـف   ١٠٠تنفيذية لالستراتيجية االلكترونية الوطنية اضافة الى تنفيذ عدة مشاريع اساسية بعد الحصول على هبة بقيمة                

متعـددة  دوالر اميركي من برنامج االمم المتحدة االنمائي، ويشكل المشروع الوطني النشاء مراكز اتصال معلوماتيـة                

االغراض للعموم احد هذه المشاريع الوطنية االساسية التي تم تحديدها تحت محاور البنية التحتية والتنمية االجتماعيـة                 
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تم انشاء عشرة مراكز اتصال معلوماتي للعموم توزعت بالتساوي بين مراكـز            . عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

  .للخدمات االجتماعية

مة رحبت فيها بتوقيع مذكرة التفاهم حول انشاء وتشغيل خمسة مراكز معلوماتية فـي بـرج حمـود،        كما ألقت همام كل   

  .راشيا، الهرمل، جبيل والضنية، التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية من ضمن مشروع االستراتيجية االلكترونية الوطنية

  

א • א٨א٣٢٣א
 جمعيات تعنى بالخدمات الصحية االجتماعية والتربويـة،        ٤ دوالر اميركي لـ     ١٢٦,٤٧٥:  مراكز صحية اجتماعية   -

مستشفى العرفان في الشوف، الجمعية المسيحية للمكفوفين في الدكوانة، جمعية اخوات البزونسون في بسكنتا، و جمعية                

  اخوات القربان االقدس في حباق

   ألف دوالر ٧٥: لمركز الصحي في وادي العرايش في زحلة جمعية ا-

   ألف دوالر٧٥:  جمعية العمل الصحي واالجتماعي في طرابلس-

 ألف دوالر لتجهيز مكتبهم في لبنان وشراء آلت طبية تستعمل للمرضى في             ٤٧:  جمعية ألزهايمر لبنان في االشرفية     -

  باللغة العربية  " مريض الزهايمر، افضل االصدقاء ألفضل عنايةالعناية ب" نسخة من كتاب ١٠٠٠دور العجزة وطباعة 

   كتاب ادبي اميركي ١٣٦هبة عبارة عن :  المكتبة العامة في سن الفيل-

  

א١٥٨א •
  يا لتجهيز وترميم المركز  دوالرا اميرك٨٧,٦٥٨هبة قيمتها :  مركز تعليم الصم في بعبدا-

 دوالرا اميركيا لتجهيز قسم الفتيات في المعهد الفني االسالمي التـابع            ٣٨,٨٣٧هبة قميتها   :  الجمعية الخيرية الثقافية   -

  للجمعية بأجهزة كمبيوتر 

تقني للـشابات    دوالرا اميركيا لتجهيز المعهد ال     ٣٢,١٢٧هبة قيمتها   :  جمعية المواساة والخدمات االجتماعية في صيدا      -

 سمعية وتجهيزات كهربائية اخرى تستعملها الطالبات خالل الدورات         -في مقر الجمعية بأثاث للصفوف واجهزة بصرية      

  التدريبية على فن تصفيف الشعر

  

א • ٣א
تجهيز المركز الطبي التابع للجمعية المؤلف من       تأهيل و : الكورة- الجمعية الخيرية إلنعاش القرى الخمس في بحبوش       -

  ثالثة طوابق 

تجهيز مسرح لالنشطة الثقافية وقاعة للمؤتمرات تابعة لنادي الجمعيـة          :  جمعية النهضة االجتماعية الخيرية في شانيه      -

  الثقافي االجتماعي

  سرطان تقديم الدعم لتأمين العالج لالطفال المصابين بمرض ال:   جمعية االطفال اوال-

هبة بهدف تجديد مركز البحوث والعالج التابع لكلية االسنان، مما يتيح له االنتقال الى رحاب               :  جامعة القديس يوسف   -

  المعولماتية، ودعم اطالق عيادة خاصة بالشباب في المركز الجامعي للصحة العائلية والمجتمعية

 من طابقين يضمان مكتبة عامة ومركزا للتدريب المهنـي          تشييد مجمع ثقافي مؤلف   :  نادي الخيام الثقافي االجتماعي    -

  وقاعات للتدريس واخرى للندوات ومسرح متعدد الوظائف 
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א • א
 لمدرسة كيفون الرسيمة في منطقة جبل لبنان عبارة عن مولد كهربائي كبير اضافة الي منحة مدرسـية                   هبة كويتية  -

  لخمسة طالب 

  دوالر اميركي لمشروع النهوض بالمكتبة الوطنية في الصنائع  مليون ٢٥قدرها  هبة قطرية -

  
 رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء

• 
 )٢/٢/٢٠٠٦جلسة (على مشروع قانون سالمة الغذاء الموافقة  -

 

• 
الثقافي والتنمية   اإلرثفي تمويل مشروع  الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واالعمار قبول هبة للمساهمة -

 المدينية وعلى مسودتي اتفاق تنفيذ المشروع والعقد المالي التابع لها وتفويض رئيسه توقيعهما

 )٢/٢/٢٠٠٦/جلسة(

  

א •
على ابرام مذكرة تفاهم بين لبنان والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية في شأن توفير الموافقة  -

 )١٨/٢/٢٠٠٦جلسة  (أفراد معرضين للترحيلضمانات في ما يتعلق ب

وع مرسوم يرمي الى تحديد حاالت إعفاء ذوي الصعوبات التعليمية من االمتحانات الموافقة على مشر -

  الرسمية

 وفقاً الحكام المادة "المكتب الوطني لالستعالم عن المفقودين"الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني إنشاء  -

  الثالثة الموقعة والمصدقة  من اتفاقية جنيف١٢٢

 
  ٢٠٠٦شباط  علم وخبر شهر

א"−١ /١٧−"א
   قضاء بعبدا-  ملك السيدة نجات اميل الحاج- الشارع الرئيسي-الحدث: مركزها

  : أهدافها

 مؤتمرات والدراسات الندوات الفكرية والإقامة الذاكرة الوطنية التاريخية والثقافية واالجتماعية عبر إحياء .١

المعارض  إقامة الحرفية التراثية عبر األعمال     عبر النشاطات السياحية من حفالت ورحالت، وتشجيع 

   الخيريةواألسواق



 6

 صهرهم وربطهم بالمجتمع المقيم بما فيها تنظيم حفالت التعارف إلعادةوضع برامج لالتصال بالمغتربين  .٢

 ودورات تعليم اللغة وتنفيذها

ون مع الجمعيات الوطنية واالغترابية لترسيخ مفاهيم المواطنية الصالحة القائمة على االنتماء الفعلي التعا .٣

  الجمعية وتبادل الخبراتأهدافلألرض والمجتمع، ولتحقيق 

    ويحققهااألهدافكل عمل آخر يتوافق ويتجانس مع مفهوم هذه  .٤

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

 نهى جوزف - )الشهير بداوود القائد( جاندرك داود جبور-راغدة احمد فرحات :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زياد فيليب أبي فاضل-  هالة احمد صباح- فاطمة نورالدين عيتاني-  مروان وهيب أبي فاضل-بجاني

  راغدة احمد فرحاتسيدة  ال: الحكومةممثل الجمعية تجاه

  

/١٨−"א""−٢
   قضاء البترون- ملك الفريد بصبوص-راشانا: مركزها

  : أهدافها

  اإلشراف على سير أعمال محترف راشانا الدولي للنحت والحفاظ على استمراريته .١

 االهتمام بالبارك العالمي للنحت .٢

  مال ثقافية وعلى األخص في حقل الفنون التشكيليةالقيام بأع .٣

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

 سيزار -  البرت ريحانيأمين -  منى فهمي الصيداوي-فادي الفرد بصبوص :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  م انطوان يوسف منصور واكي- الياس نمور

  فادي الفرد بصبوصسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣ א אא /٢٠−"א
   الطابق األرضي- ملك عبد الكريم عالء الدين- مقابل السراي- الشارع العام- حي الزهور-صيدا: مركزها

  : أهدافها

  وابط الصلة والتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع وبث روح األلفة والمحبة بينهمتوثيق ر .١

  القيام بمشاريع ونشاطات خيرية واجتماعية وثقافية ورعائية .٢

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

 هناء محمد - تنجي عوني محمد تو-  فادية عزالدين السن- منى مصطفى البابا :السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون

   ق الحكواتي خيرية شفي- حمادي

   منى مصطفى الباباة السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  

/٢١−"א"−٤
   الطابق األرضي- ملك عامر عيد- مجمع حمرا-  شارع مراد الفالح-الميناء: مركزها
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  : أهدافها

  : تحقيق األهداف التاليةإلىتهدف الجمعية 

 فعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والتربوية والصحية في الميناءت .١

 العلمية والعملية واألفكار حول مختلف قضايا الميناء وعرض مشاريع الحلول واألبحاثوضع الدراسات  .٢

 ة الشمال خاصة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان عامة والميناء و الالزمواإلنمائية

تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية، بغية تجديد األفكار  .٣

 ..واألساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم األهلي والعيش الوطني الواحد

ل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية واإلنمائية واإلعالمية والعلمية التفاع .٤

 واإلنسانية اللبنانية والعربية

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .٥

 إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها .٦

 شر المطبوعات واألدبيات والبيانات والملصقات واإلعالنات المتصلة بأهداف الجمعيةن .٧

  تقديم المساعدات .٨

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

 - عبد القادر صادق احمد فوال. د-ون حلبوتي ميالد انط-ابتسام بدر غانم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عاطف - ولسن شحاده حداد- فتحي محمد المجانيني-  عامر عبد الرحمن عيد- سامر سعيد تيزاني. د-بالل زهير يحي

   نبيل فؤاد حبوشه-محمد طبوش

  عامر عبد الرحمن عيد سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ א /٢٢−"א
   قضاء عكار-  ملك هاشم خضر- الطريق العام- برقايل: مركزها

  : أهدافها

 العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والصحي للمنطقةوتقديم المساعدة  .١

 بهذا االهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة .٢

  الشأن

  المساهمة في جميع أعمال البر والخير وذلك عن طريق المساعدات المادية والعينية ألهالي المنطقة .٣

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

 محمد - محمود عبد السالم الرزاق- محمد عبد الرحيم خالد- خالد احمد الشيخ :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد خالد عبد الهادي- محمد مرزا عثمان- قرحاني خالد عبد الرزاق-هاشم هاشم خضر

  محمد هاشم هاشم خضر  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 

א"−٦ /٢٣−"א
   قضاء المتن- الطابق األرضي-  مار مارون-  شارع ماغي الحاج-البوشرية :مركزها
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  : أهدافها

جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين والفقراء على كافة األصعدة االجتماعية والعلمية والطبية والثقافية من خالل  .١

ى إقامة ندوات تقديم مساعدات مادية وعينية وتقديم األدوية عند الحاجة ومساعدة العاجز ليساعد نفسه والعمل عل

  تثقيفية وتوجيهية ودورات تدريبية وتأهيلية للضعفاء جسدياً وزيارة المرضى

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

 خلود -  وسام نبيه حداد- ن قره كوزيان فيرا زاوي-الكسندرا أنيس أبو رجيلي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   دوللي لبنان مطر-ريمون أبو خالد

  وسام نبيه حداد السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

/٢٤−"א"−٧
   قضاء كسروان- صالون كنيسة سيدة الوردية- ذوق مصبح: مركزها

  : أهدافها

 كثر فعالية في المجتمعتطوير دور المرأة نحو مشاركة أ .١

 تنظيم ندوات ودورات ومعارض متخصصة في مجال الثقافة والتربية والصحة والبيئة .٢

التواصل وبناء العالقات مع سائر المؤسسات والجمعيات التي لها ذات األهداف ومد الجسور لتمثيل مميز في  .٣

  سائر المجالس

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

 ميشلين - نيفين جوزيف الجروج- مارلين فيليب الشدياق- لونا سمعان جبور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوسلين ايليا شربل- رزق اهللا تازه

  جوسلين ايليا شربل ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٥−"אא"−٨
   الطابق السادس- ملك الدكتور مصطفى علوش- بناية الدار البيضاء-  شارع المئتين-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة والعمل على دعمهم مادياً ومعنوياً .١

 د الندوات والمحاضراتالعمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي بعق .٢

 القيام بحمالت توعية وإقامة األنشطة الثقافية والتثقيفية .٣

  العمل على دعم الطالب بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى التعليم في المدارس .٤

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

 -  عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل- جنان سعد حروق-عنى يوسف االسطى :السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

   ندى احمد اسعد- ندى فضل اهللا صليبا-  ريما محمد جلول- ايمان مصطفى ملص

  عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٩ /٢٦−"א
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   بناية سكرية-  السيوفي شارع إميل لحود- االشرفية-بيروت: مركزها

  : أهدافها

إن غاية الجمعية إنشاء وتشييد بيت للمسنين ضمن قضاء مرجعيون يقدم لهم العناية والرعاية في المجاالت  .١

يداً عن أي اعتبار حزبي أو االجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، بما يحفظ كرامة اإلنسان فيهم بع

  سياسي أو طائفي أو مذهبي وفي إطار عمل إنساني اجتماعي

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

مقبل حبيب . د-ال نقوال جبران نقو-الوليد جورج غلميه. د- يعقوب جورج نده :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -نواف داود جباره.  د- ملحم اديب سماره.  د- اسعد أمين بكار- أسامه رشيد راشد- عدنان سليم قنديل- الحوراني

   فخري كامل فرهود- ماري فوزي فرحه- عزت سعيد سكريه-  وديعه كليم قربان-نبيل أديب رحال

  يهعزت سعيد سكر  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٠ /٢٧−"א
   رئاسة جامعة القديس يوسف- طريق الشام-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 توثيق العالقات بين االتحاد والجمعيات المنضمة إليه .١

 يجينحث خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومساعدتهم على إنشاء جمعيات خر .٢

 اعات العلمية والمهنية والثقافية واالجتماعية كافةطوخدمة مصالحهم في الق دعم أعضاء االتحاد .٣

توثيق الروابط مع الجامعة أالم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح  .٤

 ومكافآت للطالب

ها عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية واالجتماعية وتطوير .٥

 المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وانشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع

 االكاديمي والمهني واالجتماعي، وانشاء ناد للخريجين

الي األخرى تأمين االتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع اتحادات خريجي مؤسسات التعليم الع .٦

 في لبنان وخارجه لما يحقق أهداف االتحاد وغاياته

  الدفاع عن حقوق االتحاد ومصالحة ألي جهة كانت .٧

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

 كميل قزحيا - غريس جوزاف متري يونس-صادرالقاضي شكري سليم  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليم الياس كتفاكو- جوني سليم زمرود-عقوب جوزف يأنطوان - عساف

    القاضي شكري سليم صادر :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١١ /٢٨−"א
   قضاء عاليه- اد الجوهري ملك خالد فؤ- ١٥/٢١٢٠ عقار - الشارع العام-عرمون: مركزها

  : أهدافها

 اإلسهام في تنمية المجتمع ورفع مستوى األسرة على الصعد الثقافية والتربوية واالجتماعية والبيئية .١
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 تطوير قدرات الفرد وإنماء مهاراته .٢

 في الحياة العامة تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها .٣

دور األيتام ( مساعدة المؤسسات االجتماعية-جةتقديم مساعدات ألسر مستورة محتا: القيام بأعمال خيرية .٤

  ...تقديم منح مدرسية) والمؤسسات الخاصة بالمعوقين والمسنين

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

 سميرة شفيق - وفاء امين المهتار-  روله سعيد الريس- عائدة نسيب نصراهللا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  دالل شفيق يحي- حياة سليم يحي-  هال حسن بو غنام- مهاب نجيب ابو الحسن- هيام أنيس الحلبي- الجوهري

   لينا محمد عالمه- ساميه فؤاد زحالن

  ة مهاب نجيب ابو الحسنالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٩−"א"−١٢
   الطابق األول- ملك شميطلي-شارع البستاني - الطريق الجديدة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

االعمال الخيرية البحتة ومساعدة افراد العائلة وتعليمهم والعناية بالمرضى والعجزة وعقد االجتماعات  .١

 راد العائلة ورفع المستوى الثقافيواللقاءات لتقوية وشد الرابطة العائلية والمحبة بين أف

 ال تتدخل الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقاً .٢

ة وكل ما يتعلق بشؤون العائلة من الناحية االجتماعية واإلنسانية يإصدار نشرة دورية عائلية عن نشاط الجمع .٣

   واألدبية والعلمية

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

 عبد الرحمن احمد - خالد بشير الشميطلي- عفيف الشيخ محمد الشميطلي.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن إبراهيم شميطلي- محي الدين زكريا الشميطلي- خالد يحي الشميطلي-شميطلي

  ي الدين زكريا الشميطليمح  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٣٠−""−١٣/
   ملك حنا قصير-  منطقة الناصرة- االشرفية-بيروت: مركزها

  : أهدافها

، وفاء له وخدمة وحماية وأدبه تخليد ذكرى سمير قصير، من خالل توثيق ونشر فكره إلىتهدف الجمعية  .١

ولبلوغ . ر والمفكرين، والقيام بكل ما يلزم لتعزيز تلك الحماية والحريةحرية الصحافة والصحافيين والفك

تنظيم ندوات وحلقات دراسية : ، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداًاأهدافه

 نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وإصدارومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، 

ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع  تبادل الخبراتو

  والجامعاتالجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة 
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 وليد حنا - نايله جبران تويني- زياد سليم بارود-جيزال جرجس القزي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نجيب سعيد خيراهللا- شيرين ميشال نصراهللا- فريدة فريد كحاله-قصير

      جيزال جرجس القزيسيدةال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−١٤ א /٣١−"א
   الطابق الخامس- بناية البعلبكي- الحمراء شارع عبد العزيز-بيروت :مركزها

  : أهدافها

العمل على نشر وبث التوعية الصحية والجنسية بصورة علمية لتأمين الوقاية من كافة األمراض الجنسية  .١

مراض في لبنان ووضع البرامج الكفيلة للتقليل  األ مسح شامل لهذهإلجراءلبلوغ هذا الهدف ستسعى الجمعية 

  من نسبتها

بث ثقافة إنجابية سليمة والتوعية من كل ما يتعلق بمشاكل اإلنجاب عبر تنظيم حمالت توعية وندوات فكرية  .٢

وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال 

رية والسمعية والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة الوسائل البص

والجامعات والمدارس والتنبيه إلى مخاطر االبتعاد عن الرصانة العلمية في التعاطي مع هذا الموضوع مما 

المبادىء يترك الكثير من األشخاص تحت رحمة أعمال الشعوذة والوصفات الشعبية البعيدة كل البعد عن 

 الطبية والعلمية

 المفاهيم والمبادىء إلحالل والصحية واالجتماعية والوزارات المعنية اإلنسانيةالتعاون مع كافة المؤسسات  .٣

 تربية صحية جنسية وعلمية مما إلىالعلمية والصحية في ثقافة المجتمع وتطوير برامج التوعية والسعي 

 العلمية والصحية التي  المفاهيموإحاللذوذ واالنحرافات الجنسية يؤمن الوقاية من االضطرابات الجنسية والش

 تؤمن نمواً سليماً ومتوازناً للمواطن بعيداً عن المفاهيم المغلوطة واألفكار الخاطئة والمسبقة

التنسيق مع الجمعيات والقطاعات العلمية في الداخل والخارج لمواكبة كل التطورات العلمية والطبية في  .٤

 لمذكورة أعاله وشرحها ووضعها في خدمة المواطن اللبنانيالمجاالت ا

تدريب وتأهيل كوادر الجمعية في مجال التربية الجنسية واإلنجابية حتى يصبحوا قادرين على نشر الثقافة  .٥

  الجنسية واإلنجابية المفيدة والوعي المطلوب في أوساط المجتمع اللبناني

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

منى جورج .  د-رلى شوقي بو رمعي المعلوف. د -سليمان احمد جاري. د :السيدات/السادة المؤسسات/المؤسسون

  ديانا خالد عالء الدين.  د- ندى حسين عسيلي- عبدو

   ريدكتور سليمان احمد جاال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٥ א /٣٢−"א
   قضاء الشوف- ملك سليم حسين محمود-  طريق الجسر-الباروك :مركزها

  : أهدافها

 العمل على نشر الثقافة البيئية .١
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 المحافظة على البيئة .٢

 معالجة المشاكل التي تتعرض لها البيئة .٣

   تطوير األداء البيئي .٤

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

 ماهر سليم -  هادي ديب بو علي-  نغم جودت كرباج- نزار يوسف هاني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جومانة مصطفى - م محمد حالوي نعي-  وسام بديع محمود- نريمان راشد كرباج- منح رؤوف محمود-العماطوري

  العماطوري

  هادي ديب بو عليالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−١٦ /٣٣−"א
 -  ملك رولى المراد- بناية البلحة-٥٨٥ العقار رقم - منطقة بساتين طرابلس- شارع عزمي-طرابلس : مركزها

  الطابق األول

  : دافهاأه

 القيام بتدريب وتعليم األطفال والفقراء والمحتاجين .١

 إقامة دورات محو االمية وكافة المجاالت والمساهمة في إقامة مؤسسة تربوية .٢

 القيام بدورات إسعافات أولية .٣

   بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خالقة فاعلة في خدمة المجتمعمقياال .٤

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

 هتاف محمد -  رولى محمد المراد- سوزي محمد حامد-ذود محمود البعريني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سهيال حمدي رعد- الطري

  مرادرولى محمد ال سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٧ /٣٤−"א
   قضاء المتن- عبودأبي ملك جوزيف - شارع مار روكز-الدكوانة: مركزها

  : أهدافها

 االهتمام بقضايا تهم المرأة كتربية األطفال والمراهقات، باإلضافة إلى رعاية المحتاجين .١

 ية وأشغال يدويةالقيام باألعمال الخيرية وإجراء دورات تثقيف .٢

 .توعية المرأة من الوجهة التربوية واالجتماعية وإقامة دورات كمبيوتر وتعليم لغات ومحو أمية الخ .٣

 االهتمام بالبيئة من حيث النظافة والتشجير .٤

   تاريخ وثقافة-آثار: االهتمام بالتراث السرياني .٥

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

 لوسيا -  ارالت يعقوب خوري- رنا جورج شماس-بهية أوديت صبيح جنجل :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ي البيره فتح اهللا خور-حنا مصبنجي

  رالت يعقوب خورياة سناآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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/٣٥−"אא"−١٨
   قضاء كسروان- بناء اآلتينيه- قرب الملعب البلدي-جونية: مركزها

  : أهدافها

 االهتمام بعلوم اليوغا والعمل على تعميم الفائدة منها .١

 إنشاء المدارس النظرية والمراكز التطبيقية لليوغا .٢

 تخريج المعلمين والمدربين .٣

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

 نعوم حنا - سمير سرحان الدحداح- ايلي مراد عصبو- ربيع نعمة اهللا افرام :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رانية جورج افرام الخوري-خليفه هاشم

  سمير سرحان الدحداح السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−١٩ /٣٦−")(א
   مقابل محطة فينيسيا للمحروقات-  المدخل الغربي- مخيم مار الياس-  المزرعة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان من خالل تقديم المساعدات واالستشارات على كافة  .١

 اأنواعه

وتكريس وتعميق الفهم ...) حقوق الطفل، المرأة، الالجيء،(نشر الوعي وثقافة حقوق اإلنسان وال سيما  .٢

الديمقراطي وتوعية المجتمع وال سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 الدولية وال سيما الشرعة الدولية لحقوق والمواطنة وكافة الحقوق التي يكلفها الدستور والمواثيق والقوانين

  "مواثيق وإعالنات وعهود وبروتوكوالت"اإلنسان بما تضمنته من 

 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

) نشرات غير دورية، كتب تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع االلكترونية(ات المتعلقة بما تقدم المعلوم

 ما عدا السياسة منها

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

 غسان سعيد -  سميره الياس يني- ندى عمر صبح- الكريم سليم عبدسهير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سنان عبد القادر براج-  محمد بسام جميل حبيشي- بالل حسن الحاج سليمان- علي عاد المصري-عبداهللا

   غسان سعيد عبداهللالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٣٧−"א"−٢٠
   قضاء عاليه-  ملك القاضي- طريق صيدا-فاتالشوي: مركزها

  : أهدافها

 العمل الثقافي واالهتمام بتفعيل العمل الثقافي والتربوي واالجتماعي .١
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 العمل على تشجيع وتعميق التواصل الفكري واإلنساني في المجتمع .٢

 مرسومة أعالهألهدافها ال التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات الفكرية والثقافية واإلنسانية تحقيقاً .٣

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

 طانوس - عماد سامي سلمان.  د-جهاد عفيف صعب.  د- نبيل توفيق السوقي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عمار حسيب - رفعة شفيق الجردي- طليع عزة شعبان-ابي فرج داود رجا - نبيل حسيب الريشاني- الياس الحلبي

 - عادل كامل كامل صعب.  د- معروف نجيب نجيب الحلبي-  فاروق سعيد المشرفيه- عماد شفيق صعب- القاضي

  وليد سعيد السوقي

  سيد معروف نجيب نجيب الحلبي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٢١ /٣٨−"א
   قضاء صيدا-  قرب الساحة العامة-  منزل السيد قاسم مطر-  الشارع العام-اللوبية: مركزها

  :أهدافها

 خلق جو من التعاون الوثيق بين أبناء البلدة .١

 إنماء بلدة اللوبية اجتماعياً وثقافياً .٢

 االهتمام بالشؤون الصحية .٣

  بلدةالعمل على رفع المستوى العلمي ألبناء ال .٤

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

 بالل محمد -حسن علي علول.  د- علي محمد أبو يحي- قاسم حسين مطر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسين محمد مطر- يونس

  حسن علي علول الدكتور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٢ א /٣٩−"א
    عكار قضاء- ملك يحي عبد الكريم الرفاعي- الشارع العام-٦٨ العقار رقم -القرقف :مركزها

  :أهدافها

 ناية بشؤون أهل البلدة اجتماعياً ومادياً ومعنوياًالع .١

 ة وشد أواصر األلفة والصداقة فيما بينهمإنماء روح التعاون فيما بين أبناء البلد .٢

   العمل على النهوض بالمستوى التربوي ألبناء البلدة .٣

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

 -  خالد ديب الطحش-ريم محمد الرفاعي عبد الك-احمد عبد الباسط الرفاعي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يحي عبد الكريم الرفاعي-رستم احمد مرعي

  يحي عبد الكريم الرفاعيالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٤١−"א"−٢٣
   الطابق األول- سنتر المنيني- شارع مار جرجس- بعلبك :مركزها
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  :أهدافها

  :إلى بالسعي مع الجهات المختصة اهداف الجمعية       

 تنفيذ معارض لتوجيه الطالب الثانويين لالختصاصات الجامعية  .١

 تنظيم مسابقات مشتركة بين طالب المدارس لتفعيل البحث العلمي للطالب .٢

 القيام بدورات تقوية لطالب الشهادات الرسمية في المدارس وتأهيلهم المتحانات القبول الجامعية .٣

   من مختلف المناطق اللبنانية عبر رحالت لتعريفهم بمعالم المنطقةاستقدام الشباب .٤

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

ن  حسا فادي- علي حمزه حمزه- موسى احمد الرفاعي- عون حسين مرتضى :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي سليمان يحفوفي- عمر

  علي سليمان يحفوفيالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٤ א /٤٢−"א
   قضاء زحلة- ملك الدكتور علي يزبك- الطريق العام- رياق :مركزها

  :أهدافها

 انتطبيق أنظمة وقوانين نقابة أطباء األسنان في لبن

  بيروت -إقامة الندوات والمحاضرات العلمية في مجال طب األسنان بعد موافقة نقابة أطباء األسنان

 نشر الثقافة الصحية على مستوى منطقة البقاع

 التواصل مع الروابط ذات األهداف المشتركة

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

.  د- يوسف سلومأنطون.  د-علي محمد يزبك.  د- انطوان نبيه دموس. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

فؤاد .  د-ميشال اسبيريدون زالقط.  د-خليل محمد ياسين.  د-سامي مدحت الطفيلي.  د-علي يوسف غصوب حيدر

حسن احمد محمد .  د-نظام حسن المقهور.  د-يب شريفحسن د.  د-علي مصطفى الحجيري.  د-عارف سكرية

  علي

  علي محمد يزبك كتوردال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٥ /٤٣−"א
   قضاء كسروان-  شاكرأبي ملك عادل جميل -  شارع الجميل-عجلتون :مركزها

  :أهدافها

  ما في المجاالت الثقافية واالجتماعية والبيئية والمدنيةالمساهمة في إنماء المجتمع وال سي .١

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

 عادل -جس شمعون طوني جر- نعيم فايز الحاج- ريمون بولس اسطفان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مخايل عزيز نعمه- طوان دياب بستاني ان- ي شاكرجميل أب

  نعيم فايز الحاج األستاذ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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٤٤−"−"−٦٢/
   قضاء كسروان- الطابق الرابع- بناية المدبر- اوتوستراد جونية-جونية: مركزها

  :أهدافها

جتماعي عبر القيام بندوات ومحاضرات تثقيفية والتي تصب في تنشيط العمل على رفع المستوى الثقافي واال .١

  وإبراز المعالم الثقافية والتراثية

  معارض فنية وثقافية والقيام بدورات تدريبية حرفيةإلقامةالسعي  .٢

 األشجاراالهتمام بالبيئة والحفاظ على النظافة العامة وزرع  .٣

  تركة بما يخدم رفع المستوى الثقافي والبيئيالتعاون مع باقي الجمعيات ذات األهداف المش .٤

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

 ديزيريه - زاكي لطف اهللا غريب- بيار وديع ريشا-نبيل يوسف شحادي نجم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ادغار جميل النجار-  دولي جورج الحاج-نبيل بطرس كرم -نسيب الخوري

  مهندس نبيل يوسف شحادي نجم ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٧٢ /٤٥−"א
   قضاء البقاع الغربي-  منزل السيد علي محمد مصطفى- الشارع العام-لبايا: مركزها

  :أهدافها

 ي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع ونشاطات تنموية، اجتماعية، ثقافية وترفيهيةالسع .١

 تقديم مساعدات عينية للعائالت الفقيرة .٢

 أو دخول الجامعات تقديم مساعدات علمية كتنظيم دورات علمية لالمتحانات الرسمية .٣

 مساعدة البعض على حل المشاكل العائلية أو المشاكل المادية .٤

  يادة الوعي الثقافي واالجتماعيالعمل على ز .٥

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

 علي محمد - حسن علي ظاهر- محمد علي الخطيب-عباس علي مصطفى :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   أيمن محمد عقل-  حيدر حسين هدال- موسى علي حسن-خطيب محسن عباس ال-  علي حسين قاسم-مصطفى

     علي حسين قاسم السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

/٤٦−"אא"−٨٢
   ملك حسن البسام- بناية اليتيم- شارع الزهراوي-  الباشورة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

   االجتماعي ومساعدة الفقراء والمعوزين من خالل توزيع بعض الحصص الغذائيةالعمل على رفع المستوى  .١

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

 جمال -بد كارن غازي عا- مرفت فاروق عزب-فؤاد محمد شفيق رمضان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبد العزيز عفيف فخرالدين- احمد محمد تكروري-الدين خالد سعد

      فؤاد محمد شفيق رمضان السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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/٤٧−"א"−٩٢
  قضاء المتن -ملك باصمجيان -ارع كمب مرعش ش-رج حمودب: مركزها

  :أهدافها

  :وغايات الجمعية هي التالية  ان أهداف 

 قيام بأعمال اجتماعية، خيرية وتنموية في لبنان وذلك تنفيذاً لوصية المرحوم وارطان هاروطيون جينيشيان ال .١

 على مساعدة الفقراء والمحتاجين ورفع مستواهم المادي واالجتماعي والمعنوي عبر القيام بمشاريع العمل .٢

  اجتماعية وصحية

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

 ماريتااني -  وازكين كريكور جيكجيان- روموفيت ريمونوس صورباجيان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ن أو هانس ابونايان جوزيفي-  زيورات كركور تليان- ستا نرسيس طاشجيان- مايكل اكاممنونس-ارمن بوجيفانيان

  ة ستا نرسيس طاشجيان السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٣٠ א א /٤٨−"א
   الطابق الثاني- ملك احمد درويش- )أ( بلوك- مجمع سنابل السكني- شارع ددة-طرابلس: مركزها

 :أهدافها

 لطلبة العلم وإيصالها طبع مؤلفات العالمة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وإعادةان تعمل على نشر  .١

 والثقافة

 طبعه لمرات عديدة أعيد حوار ثقافي نابع من فكر العالمة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي إلىالدعوة  .٢

 ) في التقريب بين المذاهبإسالمنا( بعض اللغات العالميةإلىوترجم 

تجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خالل استضافة شخصيات ثقافية تقريب وجهات النظر وتقليص و .٣

 وعلمية من كافة المذاهب والطوائف

 الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا باإلرثتذكير النشء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك  .٤

 المضمار

 بداعواإل الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة أمهاتتخصيص مؤلفات من  .٥

  فكرية وثقافية وتاريخيةأبحاثتخصيص جوائز لمبدعين من طالب وطالبات في  .٦

 مساحة واسعة ألهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي واالسالمي إيجاد .٧

  محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالميةوأيضا

راقية من  وتسليط الضوء على الفنون الاإلنسانيةرات المهالعمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة وا .٨

   زهور العلموإرواءشعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة 

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

 باسم -  فلك مصطفى رافعي-طفى محمد ملص مص-احمد نجيب درويش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد ناجي الصيادي-محمد احسان عساف

   فلك مصطفى رافعياآلنسة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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/٥٠−"א"−١٣
   الطابق الثالث- ملك علي الحسيني- بناية الخليل- الرضااإلمام شارع جامع -حارة حريك: مركزها

  :هاأهداف

 العمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف بين الناس .١

  والتعاوناأللفةرفع المستوى الثقافي واالجتماعي الذي يعزز روح  .٢

العمل على تنمية الخبرات االجتماعية والثقافية والتربوية والصحية ورفع الحرمان والعوز عن  .٣

 المحتاجين

 ية التي تنمي حاجات الفرد الصالح الندوات الفكرية والعلموإقامة النشرات الثقافية إصدار .٤

   المراكز العلمية الثقافية والصحية والتربوية واالجتماعية التي من شأنها تنمية التعاون بين األفرادإنشاء .٥

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

عماد محمد . د- علوان مصطفى الحسيني- الشيخ حسين محمد حسن عثمان :السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون

   علي جواد نور الدين- رجاء محمد الموسوي-الحسيني

  علوان مصطفى الحسيني  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٢٣ א א /٥١−"א
   الطابق الثالث- ملك علي الحسيني- بناية الخليل- شارع جامع اإلمام الرضا-حارة حريك: زهامرك

  :أهدافها

 العناية بالمعوقين والمسنين طبياً لجهة توفير ما يمكن من العون المطلوب من قبلهم .١

 معإقامة الرحالت الترفيهية وكافة األنشطة التي توفر مناخاً من الهناء لهذه الفئة من المجت .٢

العمل إلنشاء مركز رعاية وإيواء وتدريب على المهارات مع قضاء أوقات من الفراغ والراحة للمعوقين  .٣

 والمسنين

 نشر التوعية عبر المطبوعات والندوات والمؤتمرات بأساليب رعاية المعوقين والمسنين  .٤

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

 -  محمود عبد السالم خضر-ر جورج كامل جبو- عباس حسين الملحم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 احمد رشيد - علي محمد عفان- خالد احمد طاهر- خيراهللا احمد السليمان- جوزيف جرجس دميان-عشيرالسيدانتصار

   حسن الشعار فراس- عبد الرحمن احمد ديب- حسين زهرمان

  عباس حسين الملحماالستاذ  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 
 
  

 ٢٠٠٦شباط تعديل للعلم والخبر شهر  •
  

א«:א٢١/٢/٢٠٠١،/٣٢א/١٦א −١ א
א א »א
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المجازة بموجب العلم والخبر » الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية«ة غاية الجمعية المسماو  مركز اسمعدل

  ٢٠٠١/ ٢١/٢تاريخ أد /٣٢رقم 

  : وأصبح على النحو التالي

  : اسمها

  »الجمعية اللبنانية لتنمية الطفولة المبكرة«

  :بدالً من

  » لتنمية الطفولة المبكرةة اللبنانيالرابطة«

   :غايتها

 الطفولة المبكرة بما فيها الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للرضيع والطفلحماية وتعزيز ودعم  .١

 فقط من الثدي اإلرضاعتمكين األسرة من تطبيق معايير حماية الطفولة المبكرة وتشجيع النساء من ممارسة  .٢

عة حتى منذ الوالدة حتى عمر الستة أشهر حصراً ومن ثم إضافة األطعمة التكميلية مع االستمرار بالرضا

 عمر السنتين

التعاون مع كل الجهات الحكومية واألهلية والمنظمات والجمعيات الدولية التي تهتم بتطبيق معايير حماية  .٣

 كرة والسالمة الغذائية للجميع للنهوض بالطفولة صحياً واجتماعياً وتربوياًالطفولة المب

 بالمعلومات الدقيقة عن الطفولة المبكرة  وتزويدهااألصعدةتقوية دور المرأة على اتخاذ القرار على كل  .٤

 النساء أو استخدام المنتجات التي أجسادالعمل على رفض الدعايات التي تستغل . وتغذية الرضيع والطفل

 تزيد النفايات وتؤذي البيئة

التأكد من أن الممارسات الموصى بها ضمن الخطوات العشرة لرضاعة طبيعية ناجحة كما هي موضحة في  .٥

التشجيع والسعي مع المراجع . المستشفى الصديقة للطفل مطبقة من خالل نظام الرعاية الصحيةمبادرة 

 مفاهيم الطفولة المبكرة في مناهج التعليم الصحية والتربوية واالجتماعية في الكليات إدخالالمختصة على 

 والمعاهد

  الصحيين واالجتماعيين التغذية والعاملينييتدريب وتثقيف عاملي الصحة ورعاية الطفل، واخصائ .٦

 اآليلة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة عبر االستعانة بالمواد أصول على واألطباءوالممرضات، والقابالت، 

  هذا الهدفإلىللوصول 

 ٨الترويج لمبادىء الرعاية المتكاملة والشاملة للطفولة المبكرة من فترة التحضير للزواج حتى عمر ال .٧

 ة والمسموعةسنوات والتوعية المرئي

تنظيم زيارات وسفرات .  نشرة علمية، تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيفإصدار .٨

  الجمعيةأهدافمنح مساعدات وجوائز لمحققي . ذات طابع علمي وتقني وثقافي

ة والمدونة الدولية  والطفل والسالمة الغذائيأالم مع اتفاقيات حقوق يتالءمدعم تطوير التشريعات المحلية بما  .٩

  والعمل على تطبيقهاأالملتسويق بدائل حليب 

االهتمام بتعزيز خدمات التشخيص المبكر لذوي الحاجات الخاصة والعمل على تأمين الخدمات المتخصصة  .١٠

التخطيط والتنفيذ لمراكز نموذجية ومبتكرة لرعاية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات الرسمية والبلدية . لهم

  والتحضير للزواج من اجل خدمة الطفولةواألهلية

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

  :بدالً من
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 حماية، وتعزيز، ودعم الرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة للرضع والطفل .١

فقط من الثدي منذ الوالدة حتى عمر ستة اشهر ومن ثم إضافة األطعمة  اإلرضاعتمكين النساء من ممارسة  .١

 التكميلية مع استمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين

  المناسب والسالمة الغذائية للجميعاألمومةالتعاون مع الجهات التي لها نفس الهدف والتي تؤكد غذاء  .٢

يدهن بالمعلومات الدقيقة عن تغذية الرضيع  بتزواألصعدةتقوية دور النساء على اتخاذ القرار على كل  .٣

 والطفل

  الخبيرة لألم األقل خبرة على إقامة مجموعات دعم األمالتشجيع .٥

 واألطفال والصحية على رفع مستوى تغذية الرضع األهليةالمشاركة مع الجمعيات  .٦

وضحة في التأكد من الممارسات الموصى بها ضمن الخطوات العشرة لرضاعة طبيعية ناجحة كما هي م .٧

 مبادرة المستشفى الصديق للطفل مطبقة من خالل نظام الرعاية الصحية

التعاون مع وزارة الصحة وكل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات والجمعيات الدولية على تحقيق أهداف  .٨

 الجمعية

الممرضات، تدريب عاملي الصحة ورعاية الطفل، واخصائيي التغذية والعاملين الصحيين واالجتماعيين، و .٩

  من الثدي بكل خصائصهاإلرضاع على تقنية واألطباءوالقابالت، 

  عن الرضاعة الطبيعية السليمة وتغذية الطفل عبر جميع الوسائل المتاحةاألمهاتتوعية  .١٠

  نشرة علميةإصدار .١١

 تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف .١٢

 ي وثقافيتنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقن .١٣

  الجمعيةأهدافمنح مساعدات وجوائز لمحققي  .١٤

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

  

«:א٣٢/٢/٤٢٠٠،/٣١א/١٩א −٢
א א »אא

أد /٣١المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  من اجل السالم االجتماعياإلنماءمنظمة «غاية الجمعية المسماة  تعدل

  ٢٠٠٤/ ٢٣/٢تاريخ 

  : على النحو التاليت وأصبح

  :غايتها

 قداسة الحبر األعظم البابا بولس السادس لذوي اإلرادة الحسنة في أطلقهتلبية للنداء الذي  .١

 اإلنماءمن اجل «ليتعاونوا بكل قواهم ) ٨٧، عدد ١٩٦٧ آذار ٢٦الفاتيكان،  (»ترقي الشعوب«:لتهرسا

، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على تأسيس جمعية تعمل »الذي هو االسم الجديد للسالم االجتماعي

  السالم واالزدهار بين البشروإلشاعة اإلنماءمن اجل 
ز خيري اجتماعي إنمائي سالم االجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهالمنظمة اإلنماء من اجل ا .٢

لمساعدة األشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن االجتماعي 

 وفقاً لروح التعاليم السماوية
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ين التعليم على مختلف مراحله تقوم منظمة اإلنماء من اجل السالم االجتماعي من اجل التنمية البشرية بتأم .٣

 بما فيها التعليم العالي
 من اجل السالم االجتماعي في أن تقيم عالقات مع باقي المؤسسات الخيرية اإلنماءتجهد منظمة  .٤

 العالقات مع أحسن إقامة، وأن تعمل على اإلنسانيةواالجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات 

 كومية في لبنان وفي الخارجالمؤسسات الحكومية وغير الح
 خطة للقيام باألعمال الخيرية  تضع موضع العملأن من اجل السالم االجتماعي في اإلنماءتجهد منظمة  .٥

واإلنمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العالقات بين الفئات االجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، 

  وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة
  :بدالً من

ترقي « تلبية للنداء الذي أطلقه قداسة الحبر األعظم البابا بولس السادس لذوي اإلرادة الحسنة في رسالته .١

من اجل اإلنماء الذي هو االسم «ليتعاونوا بكل قواهم ) ٨٧، عدد ١٩٦٧آذار ٢٦الفاتيكان،  (»الشعوب

تأسيس جمعية تعمل من اجل اإلنماء ، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على »الجديد للسالم االجتماعي

 وإلشاعة السالم واالزدهار بين البشر

منظمة اإلنماء من اجل السالم االجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهاز خيري اجتماعي إنمائي  .٢

لمساعدة األشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن االجتماعي 

  التعاليم السماويةوفقاً لروح

تجهد منظمة اإلنماء من اجل السالم االجتماعي في أن تقيم عالقات مع باقي المؤسسات الخيرية  .٣

واالجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات اإلنسانية، وان تعمل على إقامة أحسن العالقات مع 

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في لبنان وفي الخارج

ظمة اإلنماء من اجل السالم االجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام باألعمال الخيرية تجهد من .٤

واإلنمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العالقات بين الفئات االجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، 

  وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة

  

«:א١٣/٣/١٩٧٨،/٤٠א/٤٠א −٣
א א  »""א

  :المادة األولى

أد /٣١المجازة بموجب العلم والخبر رقم » "حنان"جمعية االتحاد العربي لقرى األطفال «غاية الجمعية المسماة  تعدل

  ١٩٧٨/ ١٣/٣تاريخ 

  : على النحو التاليت وأصبح

  :غايتها

 وتقديم لهم إقامتهم الفقراء والعجزة والمشردين في المؤسسة أو في محل واألطفال األيتامل على رعاية العم .١

  ما يحتاجونه من مآكل وملبس ومستلزمات دراسية

 والبرامج الثقافية والترفيهية لأليتام والمسنين والمعاقين وتحسين ظروفهم االجتماعية األنشطةالسعي لتنظيم  .٢

 إقامتهم والصحية في مراكز
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 لتطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ المعاقين األهليةالتعاون مع المؤسسات الرسمية والجمعيات  .٣

 ذوي الحاجات وألصحابوالمسنين من الناحية التأمينية والسعي لتوفير العناية الصحية واالستشفاء لهم 

 الخاصة

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

  :بدالً من
  توفير مجموعات أسرية لألطفال اليتامى والمشردين .١

عائلي وبرعاية امرأة فاضلة تقوم نحوهم بمهام األم حتى الء األطفال بروح إنسانية وفي جوتوجيه هؤ .٢

 بلوغهم سن الرشد والى أن يتمكنوا من االعتماد على أنفسهم
 

א/٤٩א −٤ א א א«:א
»−א

  :المادة األولى
 -لجنة المانونايت المركزية«:استبدل السيد راندل نيكل ممثل الفرع تجاه الحكومة للجمعية األجنبية المسماة

  ايتز الظريف بالسيد كينيث س-بيروت: مركزه »لبنان
  

  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بشكل دوري عن االلكترونيةتصدر نشرة التنمية 

  .CRTD-A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 org.crtd@info  أي تعليق الىإرسالالرجاء 

 االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسال في هذه النشرة الرجاء ك/ تسجيلكإلغاء تريد ت/ كنتإذا

  إلى " التسجيلإلغاء“بعبارة معنون  مع إليه النشرة ك/الذي تصلك
org.crtd@info   

ن األخطـاء تحـصل بعـض    إ عدم التسجيل بشكل يرضيك، أو التسجيل طلباتية  الشديد في حال لم يتم تلب     اعتذارناالرجاء قبول   (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  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℡

  org.crtd@info: بريد إلكتروني

www.macmag-glip.org- www.crtd.org- www.iris-lebanon.org :مواقع الكترونية              
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