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      ٢٠١٢ ايلول/١٠٧العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية وكلية في التنمية ال
 

   ٢٠١١في % ١.٨من % ٣ الى ٢٠١٢النمو في لبنان يرتفع في  •

   مليون دوالر اضافية لمشاريع االرث الثقافي في بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور٢٧ •
 

  ية المحلية الزراعية والبيئةالتنمفي 
 

   مليون دوالر النماء بعلبك الهرمل٣٠مجلس الوزراء يقر  •

   ألف دوالر من االتحاد االوروبي لدعم وزارة الزراعة ٨٠٠مليون و •

    ألف يورو للمرحلة الثانية من مشروع تمكين المجتمعات المحلية٩٥٠ •
  حي في البقاع الغربي مليون دوالر من البنك اإلسالمي لمشروع الصرف الص٢٦.٨ •
 

  المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي 
 

  خطة عمل لمكافحة عمل القاصرين في المطاعم بين السياحة والشؤون  •

  بين الصحة واليونيسف لصحة االطفال" وعد يتجدد" •

  العدد الجديد لنشرة حماية المستهلك لضمان سالمة الغذاء •

  اللبناني للتجارة الفضل امراة مبادرة والفضل مشروع  جائزة مصرفية سنوية من البنك  •
 

  التربية والشبابفي 
 

 ظروف اقتصادية صعبة تحيط بالطالب الجامعي : اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني •
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   ألف دوالر من الكويت لمشروع اهلي لمعالجة اإلدمان في صيدا ١٠٠مليون و •

   حوض الليطانيتحرك شبابي توعوي وبيئي العادة الحياة الى •

  ٢٠١٣ -٢٠١٢للمنح الدراسية للعام " طموح"اختتام برنامج  •
  

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

  مساعدات مختلفة لمؤسسات رسمية •

  مساعدات مختلفة لجهات أهلية ومحلية •

   هيئات اهلية ومحلية٦مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  حلية هيئات اهلية وم٤مساعدات اميركية لـ  •

 مساعدات الشركات ذات المسؤولية االجتماعية •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان 
 

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 

 إغاثة •

 اجتماعيات •

 حقوق •

 تربية وتعليم •

 صحة واستشفاء •

 تنمية محلية •

 زراعة •

  

 �� ٢٠١٢ .ب ,+�"�* و(
 

 ٢٠١٢ آبشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ آبمراسيم للعلم والخبر شهر  •

 ٢٠١٢ آبشهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٢  آبسحب العلم والخبر شهر •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

   القطاعية وكليةفي التنمية ال

   ٢٠١١في % ١.٨من % ٣ الى ٢٠١٢النمو في لبنان يرتفع في  •
، وذلك وفقاً لتقريره ٢٠١٣ و٢٠١٢توقّع معهد التمويل الدولي أن يتحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان خالل العامين 

 نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في  ترتفع أن توقع، حيثGlobal Economic Monitorالدوري الذي اصدره تحت عنوان 
  . ٢٠١٣في العام % ٣.٨ و ٢٠١٢في العام % ٣، الى ٢٠١١عام % ١.٨لبنان التي بلغت 

% ٥و % ٤.١مع إرتقابٍ أن ترتفع معدالت التضخم إلى % ٣.٧، ٢٠١١وبحسب التقرير، بلغ مستوى تضخم األسعار في العام 
 حساب  في السنويمن جهة ثانية، توقع تقرير المؤسسة الدولية أن يبقى العجز. ٢٠١٣ و ٢٠١٢على التوالي خالل العامين 

  .٢٠١٣ و ٢٠١٢ ماليين دوالر خالل العامين ١٠ مستوى زان التجاري اللبناني مستقراً عندالمي
  

   مليون دوالر اضافية لمشاريع االرث الثقافي في بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور٢٧ •
 ٢٧ مساعدات البنك للبنان بمقدارادة  يقضي بزي مالياً ساطع أرناؤوط اتفاقاً"البنك الدولي "محمد الصفدي مع ممثلوقع وزير المال 

 الظروف المؤاتية لتطوير  على ايجاد يهدف إلى مساعدة الحكومة اللبنانية جديد قرضوذلك لتوفير ٢٠٢٣مليون دوالر لغاية عام 
إضافة الى  مدن بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور، منالتراثية  المواقعالتنمية االقتصادية وتعزيز مستوى الحياة وجودتها في 

   .والحفاظ على التراث الوطني تحسين اسلوب االدارة
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 

   مليون دوالر النماء بعلبك الهرمل٣٠مجلس الوزراء يقر  •
 بتاريخ بعلبك ـ الهرمل ترجمة لقرار مجلس الوزراء عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث المطالب االنمائية لمحافظة

  الحكوميويأتي القرار. لتنمية هذه المنطقة)  مليون دوالر٣٠أي نحو  ( مليار ليرة٤٥ الذي قضى بتخصيص ٢٠١٢ آب ٢٩
مليار ليرة للشمندر  ٢٥ قيمتها بـ  المشاريع الزراعية البديلة، والتي تقدر عدد منعملية تلف موسم الحشيشة، ولدعم للتعويض عن

  . مليارات لدعم تربية الماعز واالغنام١٠الصغيرة، و ة الري والبرك مليارات النظم١٠السكري، 
 وزير الزراعة حسين ،محافظة بعلبك ـ الهرمل حضر االجتماع االنمائي اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع انماء

زعيتر ورؤساء  ى النائب غازيوالبلديات مروان شربل، وزير الدولة بانوس مانجيان، اضافة ال الحاج حسن، وزير الداخلية
  .اتحادات بلديات المحافظة وعدد من رؤساء البلديات في المنطقة

لهرمل السيما في محافظة بعلبك ـ ا دار بحث مستفيض حول موضوع التنمية: " قائالً االجتماعتحدث الوزير الحاج حسن في ختام
نمائية اال مشاريعالسة مجلس الوزراء التي أقرت الحكومة فيها المجتمعين في اجواء جل وضع دولة الرئيسو على الصعيد الزراعي

اعادة العمل بزراعة الشمندر السكري ودعم مربي  جديدة في كل من محافظات بعلبك ـ الهرمل والبقاع وعكار لجهةالزراعية ال
 ١٠٥ملياراً الى ٤٠ لزراعة من كاشفاً بالمناسبة عن رفع ميزانية وزارة ا،ومشاريع الري الصغيرة الماعز واالغنام باالعالف

الخطة اقرت وسيصدر مرسوم اقرارها في خالل فترة "الحاج حسن ان  اما عن موعد تنفيذ الخطة، فقال .مليارات ليرة لبنانية
  . وستكون آليات التنفيذ سريعة وجيزة،
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   ألف دوالر من االتحاد االوروبي لدعم وزارة الزراعة ٨٠٠مليون و •
يهدف .  يورو وذلك لدعم برنامج التنمية الزراعية والريفية١.٨١٠.٢٧٠بي مساعدة لوزارة الزراعة مقدارها قدم االتحاد االورو

تصميم وتنفيذ :  شهراً الى تعزيز قدرات وزارة الزراعة عبر جملة تدخالت منها٣٦هذا البرنامج الذي سيجري تنفيذه خالل مدة 
لزراعية، توفير الخدمات االرشادية بشكل افضل، زيادة القدرة التنافسية ورصد السياسات الزراعية، تحسين جودة المنتجات ا

للمنتجات الزراعية، دفع عملية التنمية االقتصادية التي تستهدف المزارعين والتعاونيات الزراعية من خالل تسهيل وصولهم الى 
  . االئتمان وخدمات االرشاد المحسنة

  

  تمكين المجتمعات المحلية  ألف يورو للمرحلة الثانية من مشروع ٩٥٠ •
 العيش سبل وتعزيز المحلية المجتمعات تمكين لمشروع التوجيهية للجنة الثاني االجتماععقد وزير الصناعة فريج صابونجيان 

)CELEP ( والتي تمول ايطاليا المرحلة "يونيدو" الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة وممثل االيطالي سفيرال بحضوروذلك ،
  .يورو مليون ١.٤٨٠ بقيمة األولى المرحلة أيضاً مولتوالجدير ذكره ان ايطاليا  .يورو الف ٩٥٠نية منه من خالل هبة مقدارهاالثا

 تطوير خالل من الريفية المجتمعات إنعاش مسار تدعيم الى ٢٠١٣ بداية العام ا سيباشر العمل بهتهدف المرحلة الثانية التي

 االعمال الالزمة، المعدات تأمين :نقاط ثالثيتمحور حول و ،والخبرات التكنولوجيا ونقل اعيالزر التصنيع في تعمل مؤسسات

   .والمهارات القدرات وبناء االنشائية،
للمزيد من ( .إضافية عمل فرصة ٢٣٠ نحو خلق الى تأد ان تنفيذ المرحلة االولى من المشروع وبالمناسبة، كشف صابونجيان عن

  ) ٩٦جال عدد التفاصيل يرجى مراجعة م
  

   مليون دوالر من البنك اإلسالمي لمشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي٢٦.٨ •
 مليون دوالر لتمويل المرحلة الثانية من ٢٦.٨ قيمته اً الطاقة والمياه والمالية مع البنك االسالمي للتنمية اتفاقية قرضوقعت وزارتا

وع الى مد شبكة مياه الصرف الصحي وتحسين شروط الحياة الصحية يهدف المشر. مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي
 ألف دوالر لتقديم المساعدة ١٨٠ منحة بقيمة  اخرى توفركذلك تم التوقيع على اتفاقية. والبيئة لسكان المنطقة التي يغطيها المشروع

  . التقنية لتنفيذ المشروع
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

   عمل لمكافحة عمل القاصرين في المطاعم بين السياحة والشؤون خطة •
. اطلقت وزارتا الشؤون االجتماعية والسياحة خطة عمل مشتركة لمكافحة ظاهرة عمل القاصرين في المطاعم والمالهي والحانات

 الى تشجيع المؤسسات تماعية االج الشؤون وزارةأن وزارة السياحة ستسعى معوبالمناسبة، اكد وزير السياحة فادي عبود على 
السياحية على توظيف ذوي اإلعاقة بما يتالءم مع إعاقتهم، وانها تنوي إصدار قرار يحض المؤسسات السياحية على ذلك مع إمكان 

 عبود ان وزارة السياحة دأبت منذ عامين على ضبط دخول القاصرين الى الحانات وحول مسألة القاصرين، أفاد .تقديم حوافز
 في ى القاصرينتوزيع ملصقات ومنع تقديم المشروبات الروحية الو اصدار تعاميم تضمنتجراءات اال  منهي عبر سلسلةوالمال

ة يرى مخالفة لهذه القرارات أو حالة استغالل لقاصر االتصال بالخط الساخن لوزارة /وطلب عبود من كل مواطنة .المطاعم
  . لإلبالغ عنها١٧٣٥  على الرقمالسياحة
.  التي سيتم تطبيقهااالجرائية  والخطوات،القوانين واالنظمة المرعية، الجهات صاحبة الصالحية االطار العام للخطة، ويشمل

  node/ar/org.lkdg.www://http/8336: للمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن مراجعة الوصلة التالية



 5 

  بين الصحة واليونيسف لصحة االطفال" جددوعد يت" •
 لبنان  فيه، يؤكد"وعد يتجدد "اً بعنوان تعهد-سفي اليون–وقع وزير الصحة العامة علي حسن خليل مع منظمة األمم المتحدة للطفولة

 والتي تهدف الىة الدولية التي اطلقها األمين العام للمنظم" كل إمرأة وكل طفل" األطفال ويتعهد بالتماشي مع مبادرة اياالتزامه بقض
 ، وكل حكومات الدول الموقعة، اللبنانية تتعهد الحكومةوبموجب هذا االلتزام. وضع حد لحاالت وفيات األطفال التي يمكن تفاديها

مضاعفة جهودها للمحافظة على التقدم الكبير المحرز حتى اآلن في مجال و حياة أفضل لألطفال بذل جهود حثيثة بهدف توفير
ألطفال األقل با أكبر تمامهاإيالء و من الفوارق المناطقية في هذا المجالالتقليل  سنوات،  ٥فال دون الـيص عدد وفيات األطتقل

 حكومة وما يزيد على مئة جهة شريكة من المجتمع المدني قد وقعت على هذا ٧٥أن تجدر االشارة الى  .حظوة واألكثر ضعفا
  .التعهد
  

  ة المستهلك لضمان سالمة الغذاءالعدد الجديد لنشرة حماي •
 بشكل مجاني تي تتوفرااللكترونية، ال" نشرة حماية المستهلك"من ) ٢٠١٢صيف (اصدرت وزارة االقتصاد والتجارة العدد التاسع 

 المجال أمام المستهلك اللبناني لالطالع بشكل دوري على تاحةإل وذلك، www.economy.gov.lbعلى الموقع الرسمي للوزارة 
 أنشطة الوزارة بوجه عام ومديرية حماية المستهلك بشكل  لحماية المستهلك وللتعريف علىدث اإلرشادات والنصائح التوعويةأح

  .خاص
 النشرة الى زيادة الوعي الثقافي فيما يتعلق بحقوق وواجبات المستهلك، عبر التطرق إلى جميع المواضيع التي تعالجها  هذهتهدف

ع األمن الغذائي، الغش التجاري، محاربة التقليد والتزوير يضالمستهلكين ومنها سالمة السلع وباألخص موالوزارة وال سيما هموم ا
 التابع لمديرية ١٧٣٩ المطالبة بهذه الحقوق عبر تقديم الشكاوى على الخط الساخن علىكما تشجع النشرة المستهلكين  .وغيرها

  .حماية المستهلك
  

  للبناني للتجارة الفضل امراة مبادرة والفضل مشروع  جائزة مصرفية سنوية من البنك ا •
  تعتدم، جائزتين٢٠١٢خصص البنك اللبناني للتجارة في اطار مبادرته المتعلقة بدعم قدرات المرأة اقتصادياً التي اطلقها في آذار 

 ألف ٣٠ ( على كل منهمااصفةتوزع منو ألف دوالر أميركي ٦٠أفضل مشروع بقيمة إجمالية تبلغ وألفضل امرأة مبادرة سنوياً 
  ).دوالر

 : من الترشيحاتفئتينل الستدراجمجال ال منتصف شهر تشرين األول المقبل، حتى البنك، ضمن مهلة تمتد أطلقوفي هذا السياق، 
اخرى  ماليين دوالر، و٥التي يقل حجم أعمالها عن ومن أسهم شركاتهن % ٥١ أكثر من تمتلكلبنانيات   سيدات أعمالمشاريع

:  للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي.في قطاعهالشركات لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم رائدة 
woman/women/com.blcbank.www://http  

  

  في التربية والشباب

   تحيط بالطالب الجامعي اقتصادية صعبةظروف : اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني •
ات بغية االطالع على /ات الجامعيين/أجرى اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني دراسة ميدانية استهدفت مجموعة من الطالب

 ة/ طالب٣٠٠من افراد العينة التي شملت % ٤٤وفي نتائج الدراسة، اعتبر . ظروفهم االقتصادية وكيفية تأمينهم لالقساط الجامعية
القسط الجامعي يأتي من خالل المزاوجة  أن تأمين% ٣٢األساسي لتأمين القسط الجامعي هو رب األسرة، بينما اعتبر  أن المصدر
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لطلبة الذين ااما  . على مساعدات مختلفة%٥ومساعدة األهل واألقارب،  علىمن العينة % ١٢فيما اعتمد بين الدراسة والعمل، 
  .التواليعلى % ٣، و%٤ تهم االقل بـجاءت نسبفلمنح الجامعية، يعتمدون على القروض وا

المزاوجة بين الدراسة والعمل، يعملون في  من الطلبة الذين يعتمدون في تأمين القسط الجامعي على% ٨٠ذكره هنا، أن  الجدير
بعد  لمحال التجارية والمطاعم يعملون في ا%١٠والمؤسسات األهلية واالجتماعية،  مجال الدروس الخصوصية في منازلهم أو في

 المدارس والمؤسسات الخاصة، والنسبة األكبر من هؤالء الطلبة هم من طالب  في حقل التدريس في%١٠و في الجامعة، الدوام
  ".اللبنانية الجامعة" الكليات االدبية في
صصاتهم الجامعية وهذا ما يؤكده التحاق تخلالطلبة  بصورة كبيرة جداً على اختيارينعكس   االقتصادي الواقعواستنتجت الدراسة

 هو العامل الرئيسي الذي يحدد هفان وبالتالي ، التي تعتبر شبه مجانية"الجامعة اللبنانية"الفلسطينيين في  من الطلبة% ٥٠نحو 
  .خيارات الطالب الفلسطيني

  

   ألف دوالر من الكويت لمشروع اهلي لمعالجة اإلدمان في صيدا ١٠٠مليون و •
ل مجلس اهلي من نوعه لمكافحة آفة المخدرات ومعالجة المدمنين في صيدا بمبادرة ودعم من الرئيس فؤاد السنيورة تأسس او

  . وبالتعاون مع تجمع المؤسسات االهلية في صيدا والجوار وبالشراكة مع بلدية المدينة وتجمع ام النور ومؤسسة منتور العربية
لوقاية وعالج وتأهيل المتعاطين والمدمنين على المخدرات في مدينة صيدا والجنوب مركز متطور يهدف هذا المجلس الى انشاء 

   .في مكان هادئ بعيدا من ضوضاء المدينة وصخبها، وبعيدا من الوصمة االجتماعية والتشهير المجتمعي
 دمج المتعاطين  اعادة الجوانب الطبية والتربوية والنفسية واالجتماعية، والعمل علىتشمل مجاالت عمل المشروع المقترح

بهدف ازالة كل االسباب التي دفعتهم الى التعاطي واالدمان، واعادتهم وذلك ، ، وتأهيلهم مهنياعد تعافيهمبفي المجتمع والمدمنين 
  .الى افراد فاعلين في مجتمعهم
ظم يستند الى منطق علمي  لمكافحة هذه الظاهرة من خالل تحرك مجتمعي منة متكاملةعلى مقاربوتعتمد استراتيجية المجلس 

خصص المجلس لهذه الغاية اربع وحدات للرصد واالستقطاب، وللحاالت قد و. يحمي المجتمع والفئات الضعيفة القابلة لالنحراف
وتم تحديد مركز المجلس في مبنى حديقة السالم في . المعرضة وللتشخيص والدعم النفسي وللتدريب والتوجيه ولالحالة والمتابعة

 . ألف دوالر من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي١٠٠ على مليون و حتى آالنوقد علم ان المجلس حصل.  صيدا–ية الهالل
   .وانه ال يزال يقوم بجمع اموال اضافية الطالق عمل المركز

  

  العادة الحياة الى حوض الليطانيتحرك شبابي توعوي وبيئي  •
تهدف الى ايجاد وتتضمن اربعة مشاريع بيئية تفاعلية، " معاً النقاذ الليطاني" بعنوان مبادرةمجموعة من الناشطين البقاعيين اطلقت 

 عرض أعضاء التحرك تفاصيل المشاريع،قد و. حلول لمشاكل النفايات المنزلية والصلبة والزراعية التي تضر بنهر الليطاني
  : كالتالي

 من منبع نهر الليطاني وحتى  المحاذيةاص متنقل بين القرىوهو كناية عن ب" درب الليطاني"يحمل عنوان : المشروع االول
اشطين يتنقلون يضم خبراء بيئيين واختصاصيين ونو ، لواقع نهر الليطاني اليومي توعويةالمصب يعرض على جوانبه صورا

  . مياه الليطانيواقعحول ) كمسرحيات لألطفال( نشاطات ترفيهية ن بتنظيميقوموواسبوعيا في القرى 
 ورشة عمل للصناعيين  تنظيم عددا من األنشطة مثلويشمل فخصص لمعالجة مشكلة النفايات الصناعية، ،مشروع الثانيأما ال

 تبرزفي حوض الليطاني، ومعارض صور رؤساء المصانع العاملة واخرى لوأصحاب المعامل التي ترمي نفاياتها في النهر، 
  ".ية والمشاكل الصحية المختلفةعواقب النفايات الصناعية ال سيما األمراض السرطان
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هو عبارة عن فيلم وثائقي يصور مصادر وأسباب التلوث الزراعي وخصوصا من " خضرتنا ملوثة بميتنا"المشروع الثالث بعنوان 
اعدة الزراعة نفسها، وما يميز هذا الفيلم الوثائقي هو تفاعله مع المزارعين سعيا للتوصل الى حلول فعلية لحل هذه المشكلة المتص

  .يوما يعد يوم
 وإعادة هامشكلة النفايات الصلبة المنزلية حيث سيتم فرزفيقدم نموذجاً لحل " فرز باأللوان "، والذي يعرف باسمأما المشروع األخير

  .تدويرها في أحد المناطق البقاعية
  

  ٢٠١٣ -٢٠١٢للمنح الدراسية للعام " طموح"اختتام برنامج  •
 التي سيتم بموجبها تقديم ٢٠١٣ -٢٠١٢للمنح الدراسية للعام " طموح"ون مع شركة ببسيكو برنامج اختتمت جمعية اجيالنا وبالتعا

  .  منحة جامعية وثانوية٣٣٠
 ، مستفيدين من بيروت٦٠٣  لـ،اً منح١.٦٠٨ سنوات ٧ عة اجيالنا الى ان البرنامج قدم خالل فترةوبالمناسبة، اشارت رئيسة جمي

 ، بقيمة اجمالية بلغت مستفيدا من جبل لبنان٣٨٧ مستفيدا من البقاع و٢٢٥مستفيدين من الجنوب،  ٢١٠ ، مستفيدا من الشمال١٨٣
  . دوالر أميركي١,٤٥٠,٠٠٠

كل ستضع ان الشركة : قائال البرنامج  عملمن جهته، اكد المدير العام لشرق المتوسط وافريقيا في شركة ببسيكو على استمرار
للمزيد  (. تحقيق احالمهم والتقدم الى االمامنهم منعلى العلم والمعرفة وتمكالطالب في لبنان  حصولامكانايتها وقدراتها لتسهيل 

  ) ١٠٣من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد 
  
  

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

  مساعدات مختلفة لمؤسسات رسمية •
 ٧٤٠ للترويج والتسويق للبنان بقيمة CNN تقديم برامج مع شبكة :لوزارة السياحة جمعية مصارف لبنان وشركة كازنيو لبنان -

  )  ألف من شركة كازينو لبنان٨٠ ألف من جمعية مصارف لبنان و٦٦٠(الف دوالر 
 ألف دوالر اميركي لترميم بعض المباني العائدة لطبابة منطقة الشمال في ٢٠٠: لوزارة الدفاع الوطني جمعية العزم والسعادة -

   طرابلس-غانمثكنة بهجت 
 ألف يورو لتمويل انشطة المراقبة والمساعدة الفنية في تنفيذ شبكتي الصرف ١٥٤: لمجلس االنماء واالعمار الحكومة االيطالية -

  الصحي لبلدتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان
  سوريين ألف دوالر اميركي لمساعدة النازحين ال١١٥: لهيئة العليا لالغاثة الحكومة االيطالية -
 اجهزة كومبيوتر مع مكمالتها باالضافة الى خدمات برمجية ٩تقديم : الدارة االحصاء المركزي برنامج االمم المتحدة االنمائي -

   ألف دوالر اميركي١٥من اجل تطوير وتجديد موقعها االلكتروني بقيمة 
  ويجية لزيادة استهالك زيت الزيتون اللبناني يورو لدعم الحملة التر١٤.٣٠٠: لوزارة الزراعة المجلس الدولي للزيتون -
- Getty Foundation آالف يورو لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع ١٠: لوزراة الثقافة ومنظمة االيكروم العالمية 

  اشمون في صيدا
  يةتقديم سيارة وتجهيزات كهربائية وااللكترون: لوزارة الزراعة مكتب منظمة العمل لمكافحة الجوع -
  تقديم سيارة : لوزارة الصحة العامة منظمة الصحة العالمية -
 المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ـ سرية - لوزارة الداخلية والبلديات UNODC مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات -

  نية ليرة لبنا١.٣٦٦.٠٠٠تقديم آلة فاكس وآلة تصوير مستندات تقدر قيمتهما : السجون المركزية
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  مساعدات مختلفة لجهات أهلية ومحلية •
 مخيمات، هي شاتيال، برج البراجنة، مار ٧ ألف دوالر لتحلية مياه الشفة في ٦٠٠مليونين و:  الوكالة السويسرية للتنمية لالونروا-

  الياس، ضبية، البدواي، المية ومية والجليل
  ة تأهيل اسواق زحلة ألف يورو العاد١٢٠: وكالة التنمية الفرنسية لبلدية زحلة -
هدم واعادة بناء الجدران، وتمديد شبكة صحية وشبكتي مياه وكهرباء، باالضافة الي استحداث :  جمعية فرح العطاء لسجن عاليه-

  مساحات مخصصة للحمامات واخرى للمطبخ والممرات ومساحة لالدراة 
تقديم سيارة مخصصة لنقل : سان مالطا لبلدية كفرحي مؤسسة طالل المقدسي االنمائية االجتماعية بالتعاون مع منظمة فر-

  المعوقين
تقديم تجهيزرات مكتبية وحواسب ومولداً : االلمانية لمحكمتي صور المدنية والجزائية" فريديريتش ايبرت"ومؤسسة " شيلد" منظمة -

  كهربائيا واجهزة تبريد 
  نحو ميثاق منطقة مستدامةدعم مشروع :  منطقة ايل دو فرانس التحاد بلديات المتن االعلى-
دعم نشر رزمة االسعافات االولية للمرأة العاملة في القطاع الصحي التي تضم مواد :  جمعية شيستاس االيطالية لمؤسسة عامل-

  وانشطة مساعدة للناشطين والناشطات في مجال العنف والتمييز ضد المرأة في مكن العمل في الحقل الصحي 
   

   هيئات اهلية ومحلية٦ل لـ مساعدات الوليد بن طال •
  تشييد وتجهيز القاعة االجتماعية التابعة للجمعية في حي الشراونة :  جمعية آلـ جعفر في بعلبك-
  تجهيزات لملعب رياضي خاص بالمعوقين:  منتدى المعوقين في طرابلس-
   استكمال المرحلة الثانية من مشروع تشييد النادي:  نادي الخيام الثقافي االجتماعي-
  تأهيل وتجهيز قاعتين وقاعة للمعلوماتية :  الطائفة الدرزية في حمانا-
  تدشين مشروع لتوليد الكهرباء في محلتي النبع والجورة في البلدة:  بلدية رشميا قضاء عاليه-
   يتيما في السنة٥٠تكفل :  صندوق الزكاة في بيروت-
  

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات اميركية لـ  •
 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل ٣ مليون دوالر لبناء ١٨: الميركية للتنمية الدولية لثالث بلدات في البقاع الوكالة ا-

  من الفرزل، ابلح وعيتنيت 
   الف دوالر النشاء شبكة مياه للصرف الصحي ٦٠٠:  الجيش االميركي لبلدة ريمات قضاء جزين-
دعم المباردات الصغيرة في انتاج "دعم مشروع : الوسط لجمعية حماية جبل موسى المبادرة االميركية للشراكة مع الشرق ا-

  "االغذية التقليدية والحرف اليدوية في المناطق الريفية
  " أكاديمية الشباب السابعة"دعم مشروع :  مكتب المبادرات المحلية في لبنان للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب-
  

 سؤولية االجتماعيةمساعدات الشركات ذات الم •
تقديم اجهزة :  في منطقتي صفاريه وكفرحي وجمعية المبراتSOS لمؤسسات محمد خالد االجتماعية، قريتي Touch شركة -

  كمبيوتر وطابعات باالضافة الى الطاوالت والكراسي المرافقة لها
   طفل لبناني وفلسطيني في مدارس الجمعية ١٠٠دعم تعليم :  شركة جلف كابيتال لجمعية انعاش لتطوير المخيمات الفلسطينية-
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  " مايكروسوفت لبناء مهارات المجتمع"تدريب الدفعة الرابعة من المتدربات على برنامج :  شركة مايكروسوفت التحاد لبنان للتنمية-
 طعام لالسر توزيع مليون وجبة: شركة كوكا كوال بالتعاون مع بنك لبنان للطعام وبنك الطعام المصري لالسر المحرومة -

  المحرومة في لبنان، واالردن، والسعودية، والعراق
 اجهزة تلفون، ٣تقديم تجهيزات تشمل سنترال، : لوزارة االقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك" بزنس كونسرف" شركة -

  جهاز لتسجيل المكالمات، اضافة الى تركيبها وصيانتها لمدة سنة 
 ساعات حائط ماركة ٦و" Piaget" ساعة حائط ١٣تقديم : ية العامة لرئاسة مجلس الوزراء شركة جورج ابو عضل للمدير-
"Seiko " سنوات٧وساعة طاولة واحدة مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة   
 دونم من االراضي الزراعية من ٢٠٠دعم مشروع الري الزراعي الذي يروي اكثر من :  مؤسسة االرض البيضاء لبلدة بيصور-
  ياه مشروع الليطانيم
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان  •
  مليون ليرة لبنانية لفريق االسعافات االولية في رميش التابع للصليب االحمر اللبناني٢.٥تقديم :  اليونيفيل-

  تقديم معدات واجهزة متطورة لمستشفى جبل عامل الرسمي في صور :  الفرنسية-
  تعبيد وتزفيت الطريق الرئيسية لبلدة الجبين في قضاء صور: ة االيطالي-
  تنظيم مخيم صيفي لالوالد في بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون:  االسبانية-
  

  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��3�ا��2 و�
  

 اغاثـة •
حتياجات الحياتية واالنسانية والصحية لتغطية مختلف اال. ل. مليار ل٢الموافقة على طلب الهيئة العليا لالغاثة اعطائها سلفة  -

  )٢/٨/٢٠١٢جلسة ( للمواطنين السوريين الذين قدموا اضطرارياً الى مختلف المناطق اللبنانية
 

هيئة التشريع واالستشارات في مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السويسرية تتعلق - استطالع رأي وزارة العدل -
 منطقة وادي - قدي للعائالت والمجتمعات اللبنانية التي تستضيف السوريين النازحين في شمال لبنانبتنفيذ برنامج الدعم الن

 )٢/٨/٢٠١٢جلسة  (خالد وأكروم
 

جلسة (الموافقة على إعطاء الهيئة العليا لإلغاثة سلف خزينة للتعويض عن األضرار الالحقة في بعض المناطق اللبنانية  -
٨/٨/٢٠١٢( 

  

  اجتماعيات •
اعطاء بدل نقل يومي ومنح  (٢٣/٢/٢٠١٢ تاريخ ٧٥٧٣قة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم المواف -

 )٢/٨/٢٠١٢جلسة  (التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال
 

 ١/٢/٢٠١٢ التي أعطيت للقطاع الخاص ابتداء من تاريخ الموافقة على اعطاء العاملين في القطاع العام زيادة غالء المعيشة -
لغاية تسدد بموجب والى حين اقرار قانون تعديل وتحويل سلسلة الرتب والرواتب، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه ا

  )١٦/٨/٢٠١٢جلسة (لة الرتب والرواتب قانون تحويل سلس
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دفع زياة غالء المعيشة ل. ل.مليار ل/ ٧٥٠/الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة  -
، على ان تسدد هذه السلفة بموجب قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب ١/٢/٢٠١٢للعاملين في القطاع العام ابتداء من 

  )٢٩/٨/٢٠١٢جلسة (
 

 حقــوق •
زارة المالية من احتياطي سلفة و. أ.د/١٥٠،٠٠٠/الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين إعتماد بقيمة ما يوازي  -

 )٨/٨/٢٠١٢جلسة  (لتنفيذ أشغال إضافية في قاعة المحكمة في السجن المركزي في رومية
 

الموافقة على مشروع تعديل خطاب اإلتفاق الخاص بمكافحة المخدرات بين حكومة الواليات المتحدة األميركية والحكومة  -
ث قوات إنفاذ القانون وتشجيع إصالح السجون على ان اللبنانية والمتضمن دعم مالي إضافي إلنشاء ودعم مشروعي تحدي

يعتمد، عند التعارض، نص الخطاب باللغة العربية وتكليف وزير الداخلية والبلديات أو من يفوضه بتوقيع االتفاق مدار 
 )٢٩/٨/٢٠١٢جلسة (البحث 

  

 تربية وتعليم •
 :الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى الترخيص -

جلسة  (.Nutrition Sciences and Dieteticsإستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، لجامعة هايكازيان ب .١
٢/٨/٢٠١٢( 

 )٢/٨/٢٠١٢جلسة (لجامعة الكفاءات بإستحداث برنامج الماجستير التخصصي في إدارة مؤسسات العمل اإلجتماعي  .٢

 )٢/٨/٢٠١٢جلسة () B.A Fashion Design(للجامعة اللبنانية األميركية بإستحداث بكالوريوس في تصميم األزياء .٣
 

فقط مئتا .(ل.مليار ل/ ٢٠٠/الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق باعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة  -
ية  لتغط١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥من إحتياطي السلفة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم ) مليار ليرة لبنانية

 القاضي باعطاء افراد الهيئة التعليمية في مالك التعليم الرسمي االساسي ٢٢٣/٢٠١٢نفقات ناتجة عن تطبيق القانون رقم 
 )٢/٨/٢٠١٢جلسة (اربع درجات استثنائية 

  

جلسة ) (محافظة جبل لبنان(الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة اهمج، قضاء جبيل -
٢/٨/٢٠١٢( 

  

) قضاء بعلبك( من منطقة بعلبك العقارية ١١٦١الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تصنيف قسم من العقار رقم  -
تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك  (٢٦/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٥٧المصدق بالمرسوم رقم 

  )٢٩/٨/٢٠١٢جلسة ( إلقامة مبنى للجامعة اإلسالمية في لبنان عليه ، على أن يكون هذا االستثناء حصراً)العقارية
  

 صحة واستشفاء •
لتغطية نفقات استشفاء في . ل.مليار ل/ ٩٠/الموافقة على اعطاء وزارة الصحة العامة اعطائها سلفتي خزينة األولى بقيمة  -

من موازنتها . ل.ل/١٦,٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ بقيمةالقطاعين العام والخاص ونفقات أخرى في الجزء األول من الموازنة والثانية
 )٨/٨/٢٠١٢جلسة (٢٠١٢ وذلك لتغطية االعتمادات المتوجبة للجزئين االول والثاني من موازنتها لعام ٢٠١٢لعام 
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وفقاً لرأي هيئة التشريع " رعاية عالج وحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي"الموافقة على مشروع قانون حول  -
 )٢/٨/٢٠١٢جلسة  (مشروع مرسوم باحالته على مجلس النوابواالستشارات وعلى 

 

 تنمية محلية •
 )٢/٨/٢٠١٢جلسة (في محافظة عكار" اتحاد بلديات الدريب الغربي"الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء  -
 

اإلرث الثقافي الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار بشأن مشروع قانون اتفاقية القرض اإلضافي لمشروع حماية  -
والتنمية المدينية وعلى اتفاقية المشروع العائدة لتنفيذه وتفويض وزير المالية ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار التوقيع على 

 )٢/٨/٢٠١٢جلسة (اتفاقية مشروع التنفيذ وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب
 

رئيسي لتجميع الصرف الصحي ومعالجة واقع مجاري بلدة بيصور الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار تنفيذ خط  -
التي يتم تصريفها حالياً ضمن نطاق بلدة مجدليا في قضاء عاليه والطلب الى المجلس ربط هذا الخط بالشبكة التي تنفذها 

 )٨/٨/٢٠١٢جلسة ( لحوض الغديرKFWالوكالة االلمانية 
  

نقل االنضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث الموافقة على طلب وزارة األشغال العامة وال -
 )٨/٨/٢٠١٢جلسة (البحر المتوسط في حاالت الطوارىء 

  

الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار التصديق على اتفاقية مشروع الصرف الصحي في حراجل ومشمش في وسط  -
 )٨/٨/٢٠١٢جلسة ( االيطالية ية التابعة للمشروع الموقعة مع الحكومةوشمال لبنان واالتفاقية المالية التنفيذ

 

الموافقة على مشروعي مرسومين يرمي األول الى الترخيص باشغال أمالك عمومية بحرية لزوم إنشاء محطة ضخ للصرف  -
اشغال أمالك عمومية والثاني إلى الترخيص ب)  محافظة لبنان الشمالي-قضاء البترون(الصحي في منطقة سلعاتا العقارية 

 )٨/٨/٢٠١٢جلسة ) (محافظة لبنان الشمالي(بحرية لزوم إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة البترون العقارية 
 

ألف /٦٣٠/ لمعونة فنية بقيمة الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار تفويض رئيسه التوقيع على خطاب التفاهم العائد -
كويتي للتنمية اإلقتصادية العربية لتمويل الخدمات اإلستشارية الالزمة إلعداد دراسة جدوى فنية مقدمة من الصندوق ال. أ.د

 )٢٩/٨/٢٠١٢جلسة (ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية ) ١٥٠٠(واقتصادية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة 

  

 زراعــة •
 والمكلفة تقديم اقتراحات ٦/٨/٢٠١٢ تاريخ ١جلس الوزراء رقم الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار م

، ومناطق أخرى والطلب الى القوى االمنية متابعة عملية اتالف المزروعات الممنوعة حتى لمعالجة معاناة منطقتي بعلبك والهرمل
 )٢٩/٨/٢٠١٢جلسة (انجازها 

  
 ��  ٢٠١٢,+� .ب "�* و(

  

  أد /١٢٩٧ وخبر رقم  علم-"مبادرات شبابية" جمعية باسم -١
   قضاء زحلة- ملك نضال خالد-٢١٩١ العقار رقم - الشارع العام-مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
 فعيل دور الشباب في العمل العامت .١

 تعزيز مفهوم المواطنية .٢
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 إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات .٣

 شكاله كافةأمكافحة الفساد ب .٤

 تعزيز الحكم الصالح .٥

 بحاث وإنتاج مواد توعية مختلفة حول الشباب والبيئة والعمل التطوعي وحقوق االنساننشر الدراسات واأل .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  نضال احمد خالد - محمد عبد الغني جلول-محمد احمد ابو هيكل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نضال احمد خالد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣١٢ علم وخبر رقم -"Diala دياال، جمعية" جمعية باسم -٢
   قضاء عاليه- ملك عبد الحميد الصايغ-  الشارع العام-شارون: مركزها
  : أهدافها
 تنمية االعمال الحرفية .١

 عمال الحرفيةتنسيق األ .٢

 لعمل في الريفتمكين المرأة من ا .٣

 الحفاظ على التراث الحرفي .٤

 تسويق المنتجات الحرفية .٥

 نشاط ريفي خيري .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سميره شفيق -عاد مصطفى الصايغس - غاده رفيق الصايغ-رفيق عبد الحميد الصايغ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمر محمد سليم-  مي رفيق الصايغ-  نجاح محمود فياض-الصايغ
  سعاد مصطفى الصايغ ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٣١ علم وخبر رقم -"قطاف الخيرات" جمعية باسم -٣
   قضاء المنية الضنية-  طريق شمس- حي البالط- المنية: مركزها
  : أهدافها
 لمن هم بحاجة لها قديم المساعدات على أنواعهات .١

 المساهمة في فتح مدارس ورفع المستوى العلمي والتربوي .٢

 المساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والمهنية .٣

 إقامة دورات تدريبية علمية وتربوية ومهنية للناشئة .٤

 ) مستشفيات-مستوصفات(إقامة نشاطات صحية وال سيما مراكز صحية  .٥

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
 ضياء عبد - احمد رأفت المبيض-  عصام رشيد الحبال-عبد الغفور مصطفى علم الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يوسف ابراهيم الناصر الهاجري- الغفور علم الدين
  عبد الغفور مصطفى علم الدين السيد: عية تجاه الحكومةممثل الجم
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  أد /١٣٣٤ علم وخبر رقم -"جمعية اإلسعاف المتبادل" جمعية باسم -٤
   قضاء بعبدا- مكتب المحامي روكز جورج فغالي- ساحة الحازمية- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 تأمين لقاءات دورية لجميع عائالت الحازمية .١

  ومساعدة المعوزين من عائالت الحازمية وتحسين وضعهم اإلجتماعيخيريةمناصرة األعمال ال .٢

 حماية مصالح أبناء الحازمية البيئية واإلجتماعية .٣

 السعي لتأمين فرص عمل ألبناء الحازمية أقله في المؤسسات التجارية والمصرفية المتواجدة في الحازمية .٤

  واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين 
   روكز جورج فغالي- ابراهيم يوسف الحباقي-طانيوس عبده بو نجم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج فغاليالمحامي روكز : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

protection  &rains investement Arab bمعية حماية واستثمار األدمغة العربية، ج" جمعية باسم -٥

association"- أد /١٣٣٥ علم وخبر رقم  
   قضاء زحلة-  الطابق األول- ملك علي احمد الحاج-١٣٣٤ العقار رقم -  طريق الشام-تعلبايا: مركزها
  : أهدافها
 حماية ودعم األدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية .١

 األشخاص أصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرهاالمساهمة في إبراز  .٢

إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على المبادرات والشراكات والمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات  .٣
 واستقطابها للعالم العربي

 معلومات عن كافة النشاطات واألشخاص واإلبداعاتاإلعالم والنشر في المجاالت التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك  .٤

 العمل على نشر قيم التكافل اإلجتماعي والنصح واإلرشاد .٥

 التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية واألهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية .٦

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 وائل بسام - محمد ابراهيم عنتر-  زكريا محمد حجازي-سامي عبد الوهاب عبداهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة عبد الرحمن الكردي- دياال ابراهيم دني-  حسن ابراهيم جبر-الجدوع
   حسن ابراهيم جبرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٤١ علم وخبر رقم -"جمعية آل الكردي" جمعية باسم -٦
   الطابق الثاني-  ملك سعدالدين أحمد الكردي-١٤ القسم رقم -٧٨ العقار رقم -بيروت: مركزها
  : أهدافها

لعجزة مية الى األمومة فام الحضانة مروراً بالمراحل التعلالعمل على رفع وتحسين األوضاع اإلجتماعية للجميع منذ الوالدة ث
  :وخاصة لذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك عن طريق

 الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافةمساعدة  .١

 رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه األم ومحو األمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات .٢
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 ية واللغات والكمبيوترإقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والحرف .٣

والحضانات ودور تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة والمستوصفات ودعم  المساهمة في فتح المدارس والمعاهد  .٤
 المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة

ستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي وال تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة درا .٥
 سيما لأليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود

   والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافةتنمية ثقافة المحبة .٦
 الوسائل على  بكل دوات واإلجتماعات والعملالسالم وحقوق اإلنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والن

خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة  ة الىيتحقيق هذه األهداف الرام
 في مجتمعه

زة الحكومية القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند أعضاء الجمعية والعمل مع االجه .٧
 على التحقيق الفعلي لإلنماء المتوازن

 مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى .٨

 إعانة اليتيم والمعاق االكثر عوزاً مادياً ومعنوياً .٩

 إعانة ومساعدة مالية شهرية عند الضرورة ووفقاً للحاجة .١٠

 لمعاق والمحتاجنشاطات خيرية أخرى لمساعدة عائلة اليتيم وا .١١

 اإلهتمام باألهلين عامة والمرأة ثقافياً، إجتماعياً، صحياً وتربوياً .١٢

 العمل على رفع مستوى المرأة ثقافياً، إجتماعياً، صحياً وتربوياً .١٣

 إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية .١٤

 نشر التوعية الصحية التي تؤدي الى تحسين الصحة الجسدية والنفسية .١٥

  الصحية والمستوصفات وغيرهالمراكزإقامة ا .١٦

 اإلهتمام بالرعاية الصحية ومساعدة الطالب المتفوقين .١٧

العمل على اإلتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس األهداف من أجل تبادل الخبرات  .١٨
 والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة

   وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله
 محمد عادل - عدنان احمد الكردي- محمود محمد الكردي-سعدالدين احمد الكردي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد عمر كردي- الكردي
   سعدالدين احمد الكرديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٤٢ علم وخبر رقم -"Mosaicموزاييك، "ية باسم  جمع-٧
   قضاء كسروان- ملك بربور-٩٩ شارع - سهيلة- ذوق مصبح: مركزها
  : أهدافها
 العمل من أجل المكفوفين .١

الذين لهم ظروف تهدد الحياة الطبيعية وتوعية األطفال للمحافظة على البيئة )  سنة١٨ حتى ٢,٥(منح رغبات األطفال  .٢
 ومنع التلوث

  على اهداف استراتيجية واضحة في  مجاالت الصحة، التعليم وحماية الطفلMosaicتركز برامج موزاييك  .٣
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 حاالت الطوارىء والنزاعات .٤

 حقوق الغذاء لكل إنسان وخاصة األطفال للوصول الى مجتمع أكثر إنسانياً وتضامناً لينهزم المرض والجوع والجهل .٥

  فقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله و
   سامي قزحيا ابو جوده- طوني جوزف بربور-هدى ميالد لحود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  هدى ميالد لحودالسيدة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٤٣م وخبر رقم  عل-"جتماعيةجمعية الواقع الثقافية اإل" جمعية باسم -٨
   الطابق الخامس- بناية الزهيري-  الشارع العام- كورنيش المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تتمحور اهداف الجمعية حول األمور التالية
  والتربوي والصحي وبما يساهم في تحسين األوضاع في المجتمع األهليالثقافي واإلجتماعي العمل على اإلنماء .١

 ديم الخدمات الثقافية واإلجتماعية والتربوية والصحية ألفراد المجتمع األهليالعمل على تق .٢

 السعي الى تعزيز روابط االلفة والمحبة بين أفراد المجتمع األهلي .٣

 األعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية لذوي الحاجة والمعوزين واأليتام واألرامل ورعاية األسر .٤

 ئياً وعالجياً وإنمائياً داخل األراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخليةالقيام بأعمال اإلغاثة وقا .٥

 القيام بالتثقيف والدورات التأهيلية لمساعدة الناس على تعزيز روابط االلفة والمحبة .٦

  قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف
 اماني احمد -  حسام زهير الحالق- سوزان جميل محمود-محمد هيثم حاتم الفوال. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مصطفى بشير بنبوك- طارق محمود الخطيب-اليمني
  مصطفى بشير بنبوك السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٥٣بر رقم  علم وخ-"دائماً معكم" جمعية باسم -٩
   قضاء كسروان-  ملك طوني حرب حنا-٦ القسم رقم -٧٠ العقار رقم -  الشارع العام-الصفرا: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة المسنين واأليتام واألرامل الذين ال معيل لهم .١

 إنشاء بيوت رعاية وإقامة مراكز صحية وإجتماعية للمحتاجين .٢

 ات للمساعدةتوعية الشباب وحث المقتدرين وحث الطاق .٣

 العمل في المجتمع من أجل الحفاظ على سالمة الصحة .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   طوني حرب حنا- فيليب وجيه البستاني-جوزاف حرب حنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فيليب وجيه البستانيالسيد :  تجاه الحكومةممثل الجمعية
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 علم وخبر رقم -" oach AssociationCChangeجمعية المدربين على التغيير، " جمعية باسم -٠١
  أد /١٣٥٤
   قضاء المتن- ملك ماريا جبران خليفة-A البلوك -٤ القسم رقم -١٤٤١ العقار رقم - الفنار: مركزها
  : أهدافها

 الفرد، وزرع روح المواطنة -ساهمة في بناء الوطن والتضامن بين جميع المواطنين من خالل بناء اإلنسانتهدف الجمعية الى الم
  :واإلنتماء، واإلهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والثقافية والصحية واإلنمائية وال سيما

 مجال التربية المجتمعية وعلم اإلجتماع وعلم الموارد هلية العلمية فياألصحاب  وأصقل خبرات ذوي اإلختصاص .١
  والمجتمعية على اختالفهاالبشرية كي يكونوا مؤهلين لمساندة ومواكبة من هم بحاجة في المؤسسات التربوية

، السعي الى تخريج اخصائيين في التدريب على تأهيل اإلنسان نفسياً وعقلياً وجعله عنصراً فاعالً ومنتجاً في المجتمع .٢
 يواجه الصعوبات الحياتية بثبات وثقة ويكون عامل استقرار وتطور في مجتمعه مؤهالً للخدمة اإلجتماعية ومتفرعاتها

تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهة والتثقيفية وسائر  .٣
 المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
   ماريا جبران خليفه-  ناصيف الياس الخشف- جويل يوسف الشكر-راجي محمد المولى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ماريا جبران خليفه السيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٥٧ علم وخبر رقم -"fect HomerPeالبيت المثالي، "جمعية باسم  -١١
   قضاء المتن-  الطابق الثاني-  ملك ايلي سعداهللا ابراهيم-١٨ القسم رقم -٦٨٠ العقار رقم - البوشرية: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على تحقيق األهداف التالية
 اد وحمايته بمعالجة األسباب اإلجتماعية التي تؤدي به الى التفكك والتشرذمالعمل على تنظيم البيت اللبناني كعائلة وأفر .١

 الحث على نبذ العنف العائلي بتشجيع وسائل الحوار والرعاية اإلجتماعية والروحية .٢

 اإلهتمام بالطفل وتربيته والعمل على المحافظة على حقوقه العائلية واإلجتماعية والتربوية .٣

د إنطالقاً من البيت العائلي وتشجيع دراسة الكتاب المقدس كعائلة إنطالقاً من أهميته كمصدر العمل على االهتمام بالفر .٤
 مهم لبناء عائلة سليمة

 ب على الرياضة كعائلة، وممارستها في كافة األصعدة فكرياً وجسدياًتشجيع التدر .٥

 مع مؤسسات وجمعيات أخرى على ئلة وترابطها من أجل بناء مجتمع أفضل، والتعاوناتنظيم برامج تهتم بتنظيم الع .٦
 تحقيق هذه األهداف

حث الشبيبة على احترام البيئة الطبيعية واإلجتماعية والتربوية والمحافظة عليها بشتى الوسائل الممكنة إنطالقاً  من  .٧
 عائلة سليمة في بيئة سليمة

  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
 عماد انطون - جاك ابراهيم العوابده- جوزف نعمه نجم- عمانوئيل جورج اسطفان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خليل ابراهيم عبد االحد- انطون
  عمانوئيل جورج اسطفانالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٣٥٨ علم وخبر رقم -"rganizationOReef ple rPuمنظمة بربل ريف، " جمعية باسم -٢١
  ١٦ شقة رقم -  الطابق الرابع- مبنى األرز- شارع ساسين- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تحقيق قوانين وتحديد المسؤوليات .١

 حماية المخلوقات والعمل على المحافظة على التنوع البيئي .٢

 العمل على اإلكثار منهاحماية المناطق الطبيعية والمحميات و .٣

 تطوير وتعزيز اإلستثمار المستدام للموارد الطبيعية .٤

 القيام بأعمال التثقيف والتوعية للمجتمع اللبناني والعربي .٥

 دعم وتطوير المجتمعات المحلية .٦

 دعم وتطوير الحس البيئي والسياحة البيئية .٧

 العمل على تدوير المواد الصلبة وإدارتها .٨

  لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا
   ربيع سامي فلفلي- محمد يوسف قاسم حمود- غاليه طالل فياض-زياد سامي سماحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  زياد سامي سماحه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٧٣ علم وخبر رقم -"معية التركمانية اللبنانيةالج" جمعية باسم -٣١
   ملك احمد عبد القادر التركماني-١١ المقسم -٧١٢ العقار رقم - شارع المئتين- الميناء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

  :تأمين الخدمات في الميادين اإلجتماعية، الثقافية والخيرية
  اللذين يتعاقبون في سلسلة واحدة من شجرة عائلية واحدةتوسيع وتعميق التعارف بين عموم أبناء العائلة .١

 إنشاء مستوصفات صحية لمعالجة مرضى أبناء العائلة والمحتاجين عموماً .٢

 تحقيق التكافل المادي واالدبي لجميع ابناء العائلة وفتح مراكز إجتماعية للمساعدة .٣

لتزمة بهدى الرسالة واألخالق الفاضلة والمعارف إصالح ذات البين والتوجيه والتوثيق لبناء الشخصية الواعية والم .٤
 المفيدة من خالل إقامة نادي تنطلق منه كافة النشاطات المطلوبة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - جهاد عبد الوهاب التركماني- خيراهللا خليل التركماني- التركمانياحمد عبد القادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد محمد سعيد تركماني- هالل احمد تركماني

  احمد عبد القادر التركماني السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٧٤ علم وخبر رقم -"حق ومعرفة" جمعية باسم -٤١
   قضاء الشوف-  الطابق األول-اري سنتر أبو عجرم التج- المرج- بعقلين: مركزها
  : أهدافها
التوعية على حقوق اإلنسان الشرعية وكيفية حمايتها والمحافظة عليها، وتمكين األفراد والجماعات من ممارسة أدوارهم  .١

 في المجتمع تحقيقاً للمساواة والعدالة والتنمية المستدامة

 تحقيق المساواة الكاملة من أجل خلق مجتمع متوازن ومتطورتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة والسعي ل .٢
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دعم ونشر المبادىء والمعايير العالمية لحقوق اإلنسان، والقيم األساسية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات  .٣
 واحترام سيادة القانون الذي يتم تأسيسه بصفة ديمقراطية

  فاعالً في مناصرة القضايا التي تهم المجتمع وتحمي حقوق المواطنالسعي لتعزيز دور المجتمع المدني وجعله شريكاً .٤

 تعريف الفرد على حقوقه والضمانات التي تؤمنها له القوانين .٥

رصد مكامن الخلل والنقص في التشريعات، وتحديد النصوص القانونية الواجب تحديثها سواء عبر إقتراح قوانين جديدة،  .٦
 رية المفعول لتصبح أكثر مواءمة مع حاجات العصرأو عن طريق تعديل التشريعات السا

إجراء أبحاث ودراسات قانونية، وإصدار وطبع منشورات حول مختلف أنواع المواضيع التي تدخل ضمن أهداف  .٧
 الجمعية

 توثيق التشريعات القانونية وإنشاء قاعدة معلومات شاملة لجميع مواضيع حقوق اإلنسان .٨

 فراد، والعمل من أجل إقامة  دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدنيترسيخ قيم حقوق اإلنسان بين األ .٩

 محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بكافة األشكال، وبناء اإلدارات السليمة واإلعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص .١٠

ك معها لتنفيذ مشاريع رفع مستوى التنسيق والتعاون مع األجهزة الحكومية والجمعيات األهلية المحلية والدولية والتشبي .١١
 مشتركة هادفة

اإلنسانية واإلجتماعية والفردية والقانونية، لألفراد حول مختلف أنواع الحقوق القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية  .١٢
 وتوفير المراجع المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان وضمان سهولة اإلطالع عليها

  وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للق
 جان -  مايا طارق يموت- باسم نبيه عبد الباقي- سونيا خليل حسن- محمد فوزي سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  لحسن زياد ياسر ا- ريما فواد االشقر-  كريم جرجي صادر- اريج نبيه خطار- اكرم خليل حسن-بول جان بالش
   اكرم خليل حسنالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٧٧ علم وخبر رقم -"جمعية ملتقى الخير والتنمية في عكار" جمعية باسم -٥١
 ملك المهندس -١٧٠٥ العقار رقم - خلف صالون رضوان ديب ومركز عكار لإلنارة طليس- الطريق العام-حلبا: مركزها

   قضاء عكار- ج تعيمالزراعي بكر محمد عبدو الحا
  : أهدافها
نشر روح األلفة والمحبة والتسامح بين أفراد المجتمع العكاري بمختلف أطيافه والعمل على ردم الهوة الفكرية  .١

، وتعميم ثقافة الوالء للقيم والمبادىء الدينية واألخالقية، وتفعيل الحوار بين مختلف واإلجتماعية واإلقتصادية بين أفراده
 معشرائح المجت

تعميم ثقافة وقيم اإلنتاج واإلبداع والنجاح في العمل، والتفاعل والتواصل اإلجتماعي فيما بين اإلمكانات والقدرات  .٢
والطاقات التخصصية والفكرية واإلدارية واإلعالمية والعلمية والصحية واإلقتصادية في مختلف قرى عكار للنهوض بها 

 على كافة الصعد

 بكافة الوسائل المتاحة وبمختلف المراحل والعمل على إنشاء وتنشيط المؤسسات التربوية النهوض بالتربية والتعليم .٣
 والتعليمية والثقافية ومراكز األبحاث والتخطيط التربوية والعلمية وتنشيط المحاضرات والندوات الفكرية والعلمية

 الممكنة والمتالئمةالعمل على تنمية المرأة في المجتمع العكاري وإشراكها في مختلف الميادين  .٤

 واإلقتصاد  والعمل على جمع رجال األعمالالعمل على التنمية البشرية من خالل تسويق عكار في المجال اإلقتصادي .٥
 في مشاريع تنموية هادفة وذلك لجذب اإلستثمارات وتوفير فرص العمل ألبناء عكار ومقيميها
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ية والتوجيهية واإللكترونية ونشر الثقافة السياحية وإنشاء العمل على التعريف بعكار سياحياً عبر النشرات اإلعالم .٦
 المراكز السياحية الجاذبة

العمل على التنمية البشرية بكافة اشكالها والقيام بالدورات التدريبية في مختلف المهن لتنمية دخل وقدرات الشباب  .٧
 والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكامل األعمار والمراحل

 ح والجمع وتقريب وجهات النظر بين مختلف المرجعيات في عكارالسعي لإلصال .٨

 التكامل مع الجمعيات واألفراد والمؤسسات في سبيل تنمية وتطوير عكار .٩

 العمل على تأهيل الفقراء والمحتاجين في كافة المجاالت اإلجتماعية والصحية بما فيها القيام بدورات محو األمية .١٠

 علقة بتنمية قدرات األطفال والمعوقين في كافة الميادينالقيام باألنشطة والبرامج المت .١١

العمل على تأهيل وصقل خبرات المزارعين وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني والمساعدة في إنشاء  .١٢
 وتوجيه واستثمار المشاريع الهادفة

 إنشاء الحدائق العامة وانشاء قاعات األفراح واألحزان .١٣

 وتجميل مداخل القرىالبيئية والمحافظة على الثروات اإلهتمام بالبيئة  .١٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 بكر -  علي احمد جود- عدنان احمد عرابي- خالد احمد يحي-محمد مصطفى شعبان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد مصطفى عبد المجيد- محمد عبد الرزاق المصري-مد عبدو الحاج نعيممح
  عدنان احمد عرابيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٧٨ علم وخبر رقم -" Youth for you-Shabab Lak شباب لك، " جمعية باسم -٦١
  قضاء المتن - ملك انطوان حداد-٧١ القسم رقم -١١٦٢ العقار رقم -بكفيا: مركزها
  : أهدافها
 تنمية الحس الوطني لدى الشريحة الشبابية في المجتمع .١

 السعي الى تحقيق اإللتحام واإلحترام بين الشباب اللبناني على مختلف إنتماءاته .٢

 توعية الشباب على حقوقهم وواجباتهم ونشر قيم المواطنية الصالحة .٣

 دم أهداف الجمعيةخلق شراكات فعالة مع مختلف أقطاب المجتمع المدني تخ .٤

  التواصل بين الشبابتنظيم نشاطات شبابية إجتماعية وثقافية تعزز .٥

 طرح المشاكل التي يواجهها الشباب وحثهم على إيجاد الحلول المناسبة لها .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 الهامي محمد - رامي شربل بو رعد- سلمى علي ايوب بحسون-سالين توفيق السمراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بهاء وليد مسلم- غسان الدكتور انطوان حداد-خالد
  غسان الدكتور انطوان حداد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٧٩ر رقم  علم وخب-"جمعية أصحاب القلم الخيرية" جمعية باسم -٧١
   قضاء بعبدا- الطابق الثالث- ملك نجم الخوري-١٣ القسم رقم -٢٠٥٧ العقار رقم -  شارع سيدة لورد-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
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السعي مع الجهات المختصة لنشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة اإلبتدائية المجانية  .١
مدارس المتوسطة والثانوية، والمعاهد المهنية ومراكز لتأهيل كافة حاالت اإلعاقة الجسدية والعقلية وغير المجانية وال

 والنفسية في كافة المناطق اللبنانية

 المساهمة في إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، ومراكز إلعداد المعلمين والمعلمات، والبحوث العلمية والتربوية .٢

 فية وإجتماعية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الوطني، ورفع المستوى األخالقي للمواطنينإصدار نشرات ثقا .٣

 تقديم الخدمات اإلجتماعية، وإقامة النشاطات والدورات الثقافية والمهنية والصحية لرعاية كافة طبقات المجتمع .٤

  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر
   فواد نجم الخوري- ريم فؤاد حداد-جوزيف سالم منصف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فواد نجم الخوريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٨٣ علم وخبر رقم -"جمعية إعانة األيتام والعجزة" جمعية باسم -٨١
 الطابق - ملك مطانس جرجس بشور- بناية فغالي- ١٣ القسم رقم -٤٣٠ العقار رقم - موبيلي توب شارع ال-الدكوانة: مركزها

  الثاني قضاء المتن
  : أهدافها
 العجزة واألطفال األيتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهمإعانة  .١

 المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقاً للحاجةإعانة  .٢

 تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائالت الفقيرة واألكثر عوزاً .٣

٤. للقيام بنشاطات خيرية تشجيعاً لهؤالء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضلإيجاد نواد  

 التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية .٥

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 جورجيت الياس - اوليفيا نقوال شمعون- مطانس جرجس بشور-جان سليم بشور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نصراهللا
  مطانس جرجس بشور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٩١ علم وخبر رقم -"جمعية بدره للتنمية" جمعية باسم -١٩
   قضاء عكار-  شارع بدرة- وطى مشمش- مشمش: امركزه
  : أهدافها
 العمل على إنماء المجتمع .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - محمود محمد بدره- مريم محسن حسين- كوكب محسن حسين-محسن خالد حسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محاسن خالد حسين- أحمد علي احمد- ابراهيم محسن حسين- حليمه عمر األسمر- فاطمة علي أحمد
  ابراهيم محسن حسينالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٩٢ علم وخبر رقم -"Cedars instituteمعهد األرز، " جمعية باسم -٠٢
   ملك يوسف جبرايل رحمه-م الشارع العا-  االرز-بشري: مركزها
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  : أهدافها
 والثقافية والفكرية والفنية والبيئية في لبنان والعالم العربي تنمية فكرة وعمل الخير والحقيقة والجمال لدى التنوعية الدينية .١

 تنمية الكنوز الروحية والثقافية والعلمية والمادية الواسعة في لبنان والمحافظة عليها .٢

 يمان والعقللشرق والغرب والروح والجسد أو اإلمثل اتجاوز فكرة الثنائية  .٣

 :تنظيم وعقد ونشر الندوات والمؤتمرات والمعارض وبرامج التوعية في ثالث مجالت رئيسية .٤

العالقات بين الديانات السماوية خاصة بين المسيحية واإلسالم، العالقات بين الطوائف المسيحية، والتقوى في  -
 القرن الحادي والعشرين

 الوطنية واإلقليمية والعالمية/ يا البيئة المحليةقضا -

 الهجرة اللبنانية في كافة أنحاء العالم وعالقة المغتربين بالوطن -

 تنشئة مجال أو فسحة أو مكان للتأمل وللفكر اإلنتقادي حول القضايا الجوهرية التي تواجه لبنان والعالم .٥

 إقامة النشاطات العلمية والثقافية .٦

  ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن
الياس ريشار كمال شبل .  د-كيتا جورج الحوراني.  د-يوسف جبرايل رحمه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ادوارد جوزيف ريشار توماس علم.  د- الخوري

  كيتا جورج الحوراني ةكتوردلا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Association Libanaise pour les Droitsالجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين، " جمعية باسم -١٢

)ALDIC( Rights and Interests 'Lebanese Association for Taxpayers, rêts des Contribuableséet les Int"- 
  أد /١٣٩٩علم وخبر رقم 

   الطابق الثاني- ملك سعيد نخله- شارع مونو- األشرفية-يروتب: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
تعزيز وحماية حقوق ومصالح المواطنين بصورة عامة والمكلفين بصورة خاصة ال سيما في ما يتعلق بالنظام الضريبي  .١

 التعسف باستعمال السلطةاللبناني وأصول إدارة األموال العامة كما وبمكافحة جميع اشكال التجاوز و

نشر مفهوم الثقافة الضريبية كعامل أساسي إلعالم المواطنين والمكلفين عن حقوقهم وواجباتهم وبهدف النهوض بالمجتمع  .٢
 اللبناني نحو مزيد من المعرفة والتحديث والتطوير

لقوانين والمشاركة في القرارات حس اإلنتماء الوطني عبر تحفيز المواطنين على اإلطالع على مشاريع األنظمة واتقوية  .٣
المصيرية ذات الصلة بالمالية العامة للدولة كما ومالية البلديات والسلطات المحلية بحيث يتم تفعيل الرقابة والمحاسبة 

 وتعزيز الشفافية وحسن إستعمال األموال العامة

إلنماء المتوازن وتقوية حس المسؤولية والمالية بهدف تحقيق ا مشروع الالمركزية اإلدارية تشجيع السير والشروع في .٤
 والمشاركة لدى المواطنين والمكلفين

دعم إمكانات التواصل والتفاعل في ما بين المواطنين واإلدارة الضريبية بهدف المساعدة على تأمين فسحة دائمة للحوار  .٥
 المتواصل والبناء وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة

اإلقتضاء، بكل عمل من شأنه أو يؤثر سلباً على المالية العامة وبنتيجته على الضرائب وبصورة عامة، التدخل، عند  .٦
 ن المكلفيىالمفروضة عل



 22 

 :وسوف تعتمد الجمعية كافة الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافها، وال سيما منها

 التنظيمي واإلداريتقديم التحاليل وخطط العمل والمشاريع على انواعها بهدف إستعمالها في الحقل التشريعي و .١

 نشر الدراسات والمقاالت المطابقة لموضوعها والمعدة داخل الجمعية أو من قبل أعضائها .٢

 نشر الثقافة الضريبية بكافة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة .٣

 تنظيم ندوات ومحاضرات وإجتماعات عمل كما وأية نشاطات ثقافية أخرى تخدم أهداف هذه الجمعية .٤

 الجمعية، كما واإلطالع أو المتممة ألهداف هذه/نفتاح والتعاون مع جمعيات لبنانية وأجنبية ذات األهداف المشابهة واإل .٥
 على التجارب الدولية والخبرات الميدانية في مجال حماية حقوق المكلفين والدفاع عنهم

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 - سيبيل نقوال رزق- هشام عدنان العكاوي- روني انطوان القدوم-وليد جوزف قازان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 االن جوزيف -  فادي حنا فرحات- عبد الكريم حسن الخليل- نبيل نجيب الطباع-  مازن غازي بو شقرا- نسيب انطوان نصر
 فريد الياس - غسان نعيم معلوف- الفيرا جورج حريقه- وجدي ابرهيم دياب- يوسف وليم نعمان- انطوان ضاهر كريم- هوشر
  جبران

   كريم انطوان ضاهرمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٠٠ علم وخبر رقم -"MENA DESIGN RESEARCH CENTER" جمعية باسم -٢٢
   ١٩ القسم رقم - ٢٩٤٧ رقم  العقار- رأس  بيروت- بيروت:مركزها
  : أهدافها
 تطوير مختبرات للتجارب في كافة المجاالت .١

 القيام بأبحاث في كافة المجاالت ونشرها بكافة الوسائل .٢

 تطوير وتحفيز اإلنتاجية واإلبداع وتشجيع المشاريع اإلبتكارية .٣

 تطوير التعليم في كافة المجاالت .٤

 لق بالمواضيع اإلجتماعيةتعزيز إهتمام األوالد والراشدين في ما يتع .٥

 تمويل جميع المشاريع الخيرية .٦

  تأمين كافة المساعدات والرعاية الصحية واإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة من نساء، أطفال وشباب .٧

 تطوير الفن والثقافة .٨

 األعمال واألنشطة  وبشكل عام القيام بجميع-١٠تنظيم كافة المعارض والمناسبات العامة والنشاطات في كافة المجاالت  .٩
 المتعلقة بما تقدم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد طارق - جوزيف روبير مفرج- دورين جوزيف طوتكيان-مايا درويش قرانوح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سميح سليمان الكاظمي ريما-نبيل دجاني

   مايا درويش قرانوحةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٠١ علم وخبر رقم -"عدالة بال حدود" جمعية باسم -٣٢
   قضاء بعبدا- الطابق السفلي-  ملك وسام حسن خليل-  بناية مخول-٥ القسم رقم -٨٨٨ العقار رقم -اللويزة: مركزها
  : أهدافها
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شكل أساسي الى مساعدة الموقوفين والمسجونين االجانب الذين يعانون ضائقة مادية مع ما يتطلبه ذلك تهدف الجمعية ب .١
 من متابعة كل أمورهم مع الجهات اللبنانية المختصة وبالتنسيق مع سفارات بالدهم

رات جزائية أو العمل على محاكمة عادلة في لبنان بما يحفظ كرامتهم وصوالً حتى تأمين سفر كل من يصدر بحقه قرا .٢
 قرارات بترحيلهم خارج لبنان

الدفاع عن حقوق السجناء والسعي الى تأمين جميع المستلزمات والحاجات اإلجتماعية والعملية لتحويل السجين الى  .٣
 مواطن صالح وتأهيله إلعادة انخراطه في المجتمع مع ما يستلزم هذه االمر من جهود مكثفة لبناء ثقته بنفسه

د من التوقيف التعسفي والعمل على تطبيق أحكام قانون أصول محاكمات الجزائية المعدل ال سيما لجهة السعي الى الح .٤
 حقوق الموقوف ومدة توقيفه

إجراء دراسة ميدانية وبحث عميق باإلستناد الى الدعاوى وقرارات المحاكم ومقابالت تجري مع السجناء والموقوفين يتم  .٥
 الى سلوك طريق اإلجرام والدوافع المادية والمعنوية وذلك تمهيداً ة التي دفعت بهؤالءمن خاللها تحديد االسباب الحقيقي

لوضع إقتراحات معينة يجري التنسيق لها بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية وبين الجمعيات المدنية من أجل 
 إعداد الحلول الكفيلة والمنطقية لوضع حد لتفاقم نسبة اإلجرام

  متخصصة من الحقوقيين مهمتها األساسية مواكبة كافة التشريعات المحلية الصادرة في لبنانتأليف لجنة .٦

السعي الى تقديم إقتراحات بتعديل القوانين الجزائية وقوانين السجون، لتتوافق مع مبادىء حقوق اإلنسان والمعاهدات  .٧
 الدولية المتعلقة بهذا الشأن

المحلية المعدلة من خالل التنسيق اليومي والدائم مع كل من وزارتي الداخلية العمل على مواكبة حسن تطبيق القوانين  .٨
 والبلديات والعدل في لبنان

التواصل الحثيث مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية لتكريس مبادىء المحاكمة  .٩
 العادلة

 اءتفعيل المبادىء األساسية والقواعد لمعاملة السجن .١٠

 تطبيق قواعد األمم المتحدة المتعلقة بحماية االحداث المجردين من حريتهم .١١

تأهيل المواطن عبر إجراء الندوات سواء في الجامعات والمدارس وغير ذلك بهدف تحسين صورة السجين والعمل على  .١٢
 تقبله في المجتمع من جديد

اإلنتهاكات المتعلقة بحقوق السجناء وفقاً للمبادىء  على رصد العمل على تدريب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني .١٣
 األساسية آلليات الرصد المعتمدة من قبل مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 إنشاء موقع الكتروني واستخدام كل وسائل اإلعالم، لإلعالن عن الجمعية وأفكارها .١٤

 المنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذه األهداف العمل على تنظيم المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل بالتنسيق مع .١٥
 من أجل الوصول الى أكبر قدر ممكن من الشرائح اإلجتماعية والمهنية تأميناً لهذه األهداف وغايتها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فارس - وسام حسن خليل- عميد نهاد حبلص- شاديا طالل مطر-حسام صالح مرتضى: السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون
   رياض ابراهيم ضاهر-  علي حسن اشمر- لما احمد زهير نجا- فريد القطان

    رياض ابراهيم ضاهرمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٠٣ علم وخبر رقم -"ةجمعية حماية مستخدم المرافق العام" جمعية باسم -٤٢
   الطابق الرابع- بناية الساروال- شارع الحمرا الرئيسي-بيروت: مركزها
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  : أهدافها
 إيجاد السبل القانونية المالئمة لتمكين المستخدم من تحصيل حقه وتنمية حسن المسؤولية لديه .١

  مستخدمي المرافق العامةالتنسيق مع الوزارات واإلدارات العامة لتحديث القوانين المتعلقة بحماية .٢

 الحرص على حصر المعلومات المتعلقة بالمستخدم وضمان استخدامها في المكان المناسب .٣

 تحديث القوانين المتعلقة بالملكية العامة بهدف حماية المصلحة العامة ومشاركة المستخدم .٤

الوطنية وفق اسلوب جديد يوائم ما العمل على اإلستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص للنهوض بالمرافق العامة  .٥
 بين الحفاظ على المال العام وتحقيق الربح المشروع للقطاع الخاص

إشراك المواطن في عمليات خصخصة المرافق العامة عن طريق شراء األسهم في المشاريع العامة المعروضة  .٦
 للتخصيص وغيرها من الوسائل

  انين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقو
 روجيه - وائل محمود الزين- رودريك ايليا ابي خليل. د-عزه حمد الحاج سليمان.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خالد عبد الغني عيتاني-جوزف كرم

   وائل محمود الزينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٠٩ علم وخبر رقم -"جمعية القديس أغابيوس األرثوذكسية"ة باسم  جمعي-٥٢
   قضاء المتن- ملك ريمون اميل نعوس-١٥ القسم رقم -٤٤٨ العقار رقم - حارة البالنة-عوكر: مركزها
  : أهدافها

  :هي جمعية مسيحية ارثوذكسية مشرقية تهدف الى
اإلستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنين وذلك بعد  .١

 المرعية اإلجراء

 تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة األصعدة .٢

يتام وإيواء حضانة األ: على سبيل المثال ال الحصر(السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة اإلنسانية بكافة وجوهها،  .٣
  اإلستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول المرعية اإلجراءوذلك بعد) الخ.. المشردين

 إرشاد األزواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم .٤

 نشر الفكر الروحي واإلنساني ضمن إطار الفكر األرثوذكسي والتوعية  المسكونية .٥

 المنشورات الرعائية لنشر الفكر اإلنساني والروحيإستخدام كافة الوسائل وال سيما اإلعالمية منها كما و .٦

 تنظيم لقاءات ونشاطات ورياضات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية .٧

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية لتحقيق أهداف الجمعية .٨

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
 ريشار الياس -  سهى منير سماحه- جان كمال فرح- الخوري ريمون اميل نعوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبير نعمه حنا-  الياس شديد حنا- الرا الياس شهوان- مصابني

   ريمون اميل نعوسخوريال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤١٨ علم وخبر رقم -" مزرعة الشوف–ي اإلجتماعية رابطة آل البعين" جمعية باسم -٦٢
   قضاء الشوف-١٠٥٧ العقار رقم -مزرعة الشوف: مركزها



 25 

  : أهدافها
المحافظة على أواصر المحبة والتعاضد، وتوثيق الروابط والصالت بين ابناء العائلة في مزرعة الشوف وفي لبنان وفي  .١

 الخارج

ئلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم وشد ازر تحسين الوضع اإلجتماعي ألفراد العا .٢
 أعضائها في السراء والضراء

 المساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والتربوية واإلجتماعية والعلمية .٣

 القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أبناء العائلة .٤

 ة واإلنمائية المحلية والدوليةالتعاون مع المؤسسات الخيري .٥

اإلشراف على بيت العائلة الجديد وبيت العائلة القديم ولواحقهما، وأوضاع البناء وحاجاته بما يفي باحتياجات ونمو العائلة  .٦
ل لجميع المناسبات والنشاطات اإلجتماعية على اختالفها، ومتابعة األوضاع القانونية لبيتي العائلة القديم والجديد من خال

 لجنة المتولين لكل بيت، والمكلفين بقرار من المحكمة المذهبية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - غسان كمال البعيني- سميح توفيق البعيني-  خالد قاسم البعيني- ابتسام شفيق البعيني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فارس قاسم - شريف سليمان البعيني- سعيد توفيق البعيني- بسام يوسف البعيني.  د- هاني فايز البعيني- كما سليم البعيني
   هنا فريد البعيني- مهى نجم البعيني-البعيني

   بسام يوسف البعينيكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤١٩ علم وخبر رقم -"لكتلة الشعبيةحزب ا"باسم سياسية  جمعية -٧٢
   ملك الياس سكاف- شارع سيدة النجاة-زحلة: مركزها
  : أهدافها
نصرة القضايا الوطنية اللبنانية عالمة ومطالب زحلة والبقاع خاصة برفعها للسلطات الدستورية والهيئات المختصة  .١

ساهمة في جعل زحلة وقضائها يشاركان مشاركة حقيقية وفعالة اللبنانية بغية تحقيقها بالوسائل السلمية الديمقراطية، والم
 في صناعة القرار السياسي الوطني العام وتنفيذه

 :إيصال ممثلين عن الحزب الى الندوة البرلمانية للعمل على .٢

إسماع صوت زحلة والبقاع ومالحقة قضاياهما اإلجتماعية والثقافية واإلدارية، والمساهمة في صياغة التشريعات  -
المتطابقة مع الدستور، والضامنة للحريات العامة، والمعززة للعيش الواحد والوفاق الوطني القائم على المشاركة 

 والحوار، والعمل على ترسيخ اإليمان بلبنان الوطن السيد الحر المستقل، الوطن النهائي لجميع أبنائه، والمناصفة
بين السلطات وتعاونها وتوازنها، وضمان النظام اإلقتصادي العربي الهوية واإلنتماء، وعلى تطبيق مبدأ الفصل 

  الحر الكافل للمبادرة الفردية وللملكية الخاصة
منع فرز الشعب واالرض على أساس اي إنتماء كان درءا للتجزئة وللتقسيم وللتوطين، ورفض قيام أي سلطة  -

قابي على السلطة التنفيذية توخياً لحسن ولقيام ممثلي الحزب بممارسة دورهم الر. تناقض ميثاق العيش المشترك
سير عملها، ولممارستهم لدورهم التشريعي والرقابي واإلنتخابي من ضمن مجلس النواب والمساهمة في إنتخاب 

 رؤساء الجمهورية، وتسمية رؤساء مجلس الوزراء

ية السياسية، واإلدارية والمالية رارات السلطة التنفيذقإيصال ممثلين عن الحزب إلى مجلس الوزراء للمشاركة في إتخاذ  .٣
، وللمساهمة في بناء عالقات لبنان الدولية واإلجتماعية واإلقتصادية، وفي صياغة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية
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والدبلوماسية، وفي السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة، واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات 
 عسكرية وأمنية وتعيين موظفيهامدنية و

السعي الى وضع قانون إنتخاب عصري ومتقدم، يحقق المساواة بين المناطق والدوائر اإلنتخابية، ويحفظ قيمة صوت  .٤
الناخب وال يهدره، ويؤمن المساواة بين ناخب وآخر وبين نائب وآخر، بحيث ال يفوز مرشح بقلة من األصوات مقابل 

صوات لكي يفوز، على أن يتحول هذا القانون الى أداة ديمقراطية لبناء مجتمع مدني آخر يحتاج إلى إضعاف األ
 التغيير الفعلي والتطور والتقدم متماسك، يفصل ما بين الدولة والطائفة وصوالً الى الدولة المدنية، ويفتح الطريق أمام

تطورة التي جعلت من العولمة حقيقة واقعية، تماشياً مع روح العصر المفعمة بانتشار التكنولوجيا ووسائل اإلتصال الم
 ومن العالم والكرة األرضية قرية واحدة

نشر الوعي السياسي واإلجتماعي والثقافي بين أبناء الوطن لمواكبة روح العصر ورغبات األجيال الصاعدة لكي يتحقق  .٥
آخذين من تاريخ لبنان . منفعة العامةعبر نبذ العنف، وتوسل الطرق السلمية، وتوخي المصلحة وال" الشعب يريد"شعارها 

وبناء رأي عام . عبراً ودروساً تساعدنا على فهم األحداث، وتجنب العنف والتفرقة والتمييز بين ابناء المجتمع الواحد
حتكار إمدرك لمسؤولياته في المراقبة والمحاسبة، وحازم في محاسبة مسؤوليه خاصة يوم االنتخاب، وقادر على منع 

 سياسي بيد حفنة من القياداتالقرار ال

وبناء مجتمع . دعم الميثاق الوطني ترسيخاً للوحدة الوطنية ولدور لبنان النموذج في لبنانية رسالته وعروبة حضارته .٦
يقوم على المواطنية وعلى اإلنتماء الى اإلنسانية من خالل تطبيق أحكام شرعة حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية وترسيخ 

 المشترك الذي هو سمة فرادة لبنان في منطقتةميثاق العيش 

تحقيق الالمركزية اإلدارية الموسعة لتخفيف األعباء عن كاهل السلطة المركزية تأمينًأ لمصالح الناس في أماكن  .٧
تواجدهم، مع تعزيز فعلي وفاعل لدور البلديات واتحاداتها، ومجالس األقضية، عند إتخاذها قرارات مالية ذات صفة 

  لنشر اإلنماء المتوازن ولتفعيل التطور المحلي، وتخفيف دور الرقابة المسبقة، وقيود سلطة الوصاية عنهاإنمائية

يناضل الحزب إيماناً منه بأن المواطن هو الوطن، من أجل الحفاظ عليه باعتباره قيمة إنسانية وحضارية مكونة لمجتمع  .٨
 ساسه مبدأ المواطنيةأعلى مثاله وبحجم طموحاته وآماله، قائم على العدالة والمساواة، ومن أجل بناء وطن يكون 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ا ميشال أسعد ساب- زهمول حسن الميس- ميريم جبران طوق-الياس جوزف السكاف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جورج موسى شوكي- نبيل جرجس فرحات-  عدنان يوسف ابو ديه- جوزف نجيب دياب معلوف-جان جوزيف ابو خالد
   الياس جوزف السكافالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠١٤ علم وخبر رقم -"جمعية سبنيه الخيرية اإلجتماعية اإلنمائية" جمعية باسم -٨٢
   قضاء بعبدا- الطابق األرضي-ملك موسى دياب اللهيب - األنطونية- سبنيه: مركزها
  : أهدافها
 مساعدات خيرية للمعوزين والمحتاجين في جميع المجاالت .١

 مساعدة الطالب مادياً ومعنوياً على إكمال دراستهم .٢

 إنماء المنطقة ورفع المستوى الثقافي ألبنائها .٣

 رفع المستوى اإلجتماعي والفكري لدى الشباب والشابات .٤

  مساعدات طبية على أنواعهاتقديم .٥

 إيالء األهمية القصوى لحقوق المرأة .٦
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 اإلهتمام بالبيئة والحفاظ عليها .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رياض عوض -محمود موسى اللهيب.  د-شقيف عصام احمد ال-حسان احمد عالوه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رواد عوض السليمان الصليبي -السليمان الصليبي
   محمود موسى اللهيبكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٢١ علم وخبر رقم -"جمعية بان الثقافية" جمعية باسم -٢٩
   قضاء بعبدا- ملك هيام سليم شقير-١٨ القسم رقم -٤٢٢٧ العقار رقم -١ منطقة بعبدا العقارية رقم - الحازمية: مركزها
  : أهدافها

تستند اهداف هذه الجمعية على القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات الدولية سيما التي تتعلق على سبيل التعداد ال الحصر بما 
  :يلي

 نشر العلم بال حدود في ظل اإلضطرابات السياسية الدولية وفي ظروف الحرب .١

 عمال الفنية وإحياء التراث اإلنساني ككل، بمنأى عن اي تحيز سياسي وما شابهودعم األ .٢

وتكريس مبدأ التفاهم واإلحترام بين األمم والعمل على تبديد الكراهية القومية للوصول الى اإلنسانية المثالية للعيش في  .٣
 سالم في عالم واحد

 ومعارضة اي شكل من اشكال قمع حرية التعبير في البالد .٤

 معارضة اخطاء الصحافة ايضاَ من نشر األخبار الكاذبة وتشويه الحقائق ألغراض سياسية وشخصيةو .٥

 والعمل للمضي نحو نظام اكثر تنظيماً من الناحية السياسية واإلقتصادية سيما داخل اإلدارات والمؤسسات الحكومية .٦

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
 - ابراهيم كوثراني هاله - هيام سليم شقير- علويه علي صبح-ايمان شاهين حميدان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عباس محمد زكي بيضون
   هيام سليم شقيرةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٢٣ علم وخبر رقم -"حرارحزب الديمقراطيون األ"سم سياسية بإ جمعية -٠٣
   الطابق الثالث- ملك ترايسي باتريسيا دانيال شمعون- بناية باسيل-٢٠ القسم رقم -٢٤٠٠ العقار رقم -بعبدا: مركزها
  : أهدافها

يث ، حمستمدة من نصوص وروحية الدستور اللبناني بشكل عام" حزب الديمقراطيون االحرار"إن أهداف وغايات الجمعية المسماة 
صيغت بشكل يراعي المبادىء القانونية والسياسية العامة في الجمهورية اللبنانية، ال سيما قانون األحزاب والجمعيات التي ال 

  :تتوخى الربح، وهي تندرج في االطار التالي
لقوانين يهدف هذا الحزب الليبرالي العمل من أجل إرساء مبادىء القيم الديمقراطية تحت سقف الدستور اللبناني وا .١

المرعية اإلجراء، وهو يتناغم  مع المبادىء االساسية التي وردت في مقدمة الدستور ال سيما اإليمان بوحدة لبنان كوطن 
 ذات سيادة مستقلة وناجزة، حر من اي تأثير خارجي، ملتزم بميثاق األمم المتحدة

وير مستقبل أفضل للبنان مبنى على معايير وقيم يدعم الحزب حق وجود األيديولوجيات السياسية المختلفة، ويدعو الى تط .٢
 إنسانية وأخالقية أفضل، عبر التركيز على العناصر األساسية التي توحد الشعب اللبناني بدالً من أن تقسمه
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التعاون والعمل في ومع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من أجل مكافحة الفساد وإدخال اإلصالحات  .٣
  السياسية واإلدارية بالوسائل الديمقراطية وتحت  سقف الدستور والحقوق والموجبات التي يضمنهاضمن المؤسسات

حث وتشجيع اللبنانيين على المزيد من المشاركة في الحياة الديمقراطية وتعزيز العالقات اإلجتماعية والسياسية فيما بين  .٤
 ة الى تشجيع مبدأ الحوار الثقافي والفكري بين الشباباللبنانيين المنتشرين في لبنان وفي بالد االغتراب باإلضاف

 تحقيق المساواة والعدالة وتعزيز المواطنة والسيادة الوطنية وصون الديمقراطية وتطورها .٥

تعزيز السلم األهلي، رفض الحرب االهلية، بناء الدولة القوية العادلة، اإلصالح، استقالل القضاء، محاربة الفساد وتعزيز  .٦
 الجيش

  أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى 
 - جورج حنا نعمان االعرج- جان باتريك روجيه مالط-ترايسي باتريسيا دانيال شمعون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ياس جورج دنبكلي جورج جان ال- جورج انطون عبود-عبداهللا الياس عزام
  ترايسي باتريسيا دانيال شمعوننسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٥٤ علم وخبر رقم -"Geen Mindالفكر األخضر، " جمعية باسم -١٣
   قضاء المتن-٣ البناء رقم -٩ شارع رقم -قرنة شهوان: مركزها
  : أهدافها
ثقافي والفني واإلعالمي واإلعالني في مجال البيئة والتنمية المستدامة تنظيم وإعداد وتنفيذ وتشجيع العمل اإلبداعي وال .١

 وحقوق اإلنسان في لبنان والعالم العربي، وبناء القدرات المتعلقة بها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 كارلو عطاهللا - فرنسوا رامز الياس- جورج انطوان عبود-مايا جورج زخيا الدويهي: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون

   ندى خطار غريب-جليان
   ندى خطار غريبةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٥٥ علم وخبر رقم -"جمعية يدك بيدي إلنماء بلدي" جمعية باسم -٢٣
   الطابق الثاني- ملك هرموش-العام الطريق - البداوي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها

  هداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تنموية، ثقافية، خيرية وال تتوخى الربح،أ
 للجمعية هو اإلنماء الفكري، اإلقتصادي، المهني ليستطيع المواطن أن يكون قادراً على تطوير ع األساسيوإن الموض .١

نب مد يد العون للمعوزين خاصة األيتام واألرامل باإلضافة الى إقامة دورات نفسه ومستعداً لتنمية محيطه، الى جا
 تدريبية ومهنية وتعليمية والمساهمة في إنشاء مراكز للرعاية الصحية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - حسن فاروق كردوفاكي- يحي خالد بربور- باسمه احمد برادعي-ايمن علي خضر: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

  بالل مرعب عثمان
   بالل مرعب عثمانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 -"lebanon McGill Alumni Association of، رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان" جمعية باسم -٣٣
  أد /٥٨١٤علم وخبر رقم 

  ٨ القسم رقم -٩٤٣ العقار رقم -بيروت: مركزها
  : أهدافها

التعريف عن جامعة ماك غيل الكندية، وتفعيل التواصل بين الجامعة وبين الرابطة من خالل إنشاء عالقات أكاديمية، وعلمية، 
 وإجتماعية مثمرة

 لثقافية والمهنية فيما بينهمجمع شمل خريجي الجامعة، وتوثيق روابط الصداقة والعالقات اإلجتماعية وا

صدقاء للجامعة من أفراد وشركات إقتصادية ومنظمات غير حكومية داخل وخارج لبنان، والعمل أإنشاء شبكة عالقات تضم 
  التواصل مع قطاعات العمل واإلنتاج وشخصيات المجتمععلى تعزيز

 خالل التواصل مع جمعيات الخريجين في المنطقةإقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتوعية لخدمة المجتمع اللبناني من 

تنظيم اإلجتماعات، والحفالت، والمؤتمرات، والندوات، وإصدار النشرات، والمطبوعات المختلفة في كل ما يتعلق بأهداف 
 الجمعية

 توعية وتوجيه الراغبين في الدراسة في الخارج عن البرامج التعليمية كافة المقدمة لدى الجامعة

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
   جاد محمد سليم- جوني سمير حرب- شربل نعيم عون-جان صعب ابي صعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جاد محمد سليمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٦٨ علم وخبر رقم -"طة آل عيسى الخيرية اإلجتماعيةراب" جمعية باسم -٤٣
   قضاء المنية الضنية- ملك خالد عبود عيسى-القمامين: مركزها
  : أهدافها
 تشييد مقر للجمعية وصالة عزاء لجميع ابناء القرية .١

 العمل على تحسين أوضاع القرية بيئياً وصحياً وعمرانياً .٢

 ة والتعاون والتشاورتوطيد صالت بين أبناء البلدة بالمحب .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 خالد - عبد الغفور عيسى عيسى- عبد القادر احمد عيسى-عبد القادر حسين مصطفى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبداهللا عبد اللطيف عيسى-  اسامة مصطفى مصطفى- عبود عيسى

  عبد الغفور عيسى عيسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٦٩ علم وخبر رقم -"دار الثقافة" جمعية باسم -٥٣
   قضاء جبيل- ملك وقف مار عبدا-حي الخوري انطون -  جاج:مركزها
  : أهدافها

 افيةنشر الثقافة بين األجيال الشابة والفتية وتنظيم نشاطات ثق

 التشجيع على القراءة وتنظيم مكتبة عامة في البلدة

 تنظيم لقاءات تربوية وثقافية وفنية في المجاالت التي تهم أبناء البلدة



 30 

 تعزيز التواصل الثقافي مع سائر البلدات في المنطقة والتبادل الثقافي معها

  ة اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعي
 إليا حنون -بطرس مجيد فرحات. د-فاديا نجيب كيوان. د- ريني شكري الخوري.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سيمون يوسف فرحات- آسيليا بولس زينون-  رشيد يوسف عبود-حنون غوش

  ريني شكري الخوريكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"ALAMIR FOR SOCIAL UNITYاألمير للتكافل اإلجتماعي، " جمعية باسم -٦٣
  أد /١٤٧١
   قضاء بعلبك-  الطابق األول- ملك السيد يوسف المصري- فوق صيدلية الغدير- الطريق العام-بدنايل: مركزها
  : أهدافها
مواطنة والقيم اإلنسانية والحقوق المدنية واألخالقيات تعزيز ونشر فكرة الدولة من خالل تعزيز اإلدراك الفردي لقيم ال .١

 اإلجتماعية

 تشجيع األعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها .٢

 رفع الحرمان اإلجتماعي من خالل تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء .٣

 واألعمال والبرامج بما ال يتعارض مع األحكام ولتحقيق األهداف المحددة أعاله، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات .٤
التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في : القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر

رية المجاالت الثقافية واإلجتماعية، وتنفيذها ودعمها وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدو
 وتوزيعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - سليمان يوسف سفر- غدير عبد الحليم الرمح- فاتنه حسن شقير-حماد حسن شقير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حسن محمد حاج سليمان
   حسن محمد حاج سليمانالسيد: ه الحكومةممثل الجمعية تجا

  

  أد /١٤٧٢ علم وخبر رقم -"جمعية هيئة الرعاية لإلنماء الثقافية واإلجتماعية" جمعية باسم -٧٣
   قضاء بعلبك- ملك السيد خالد محمد عبد الواحد- الطريق العام- حي الزيتون-الفاكهة: مركزها
  : أهدافها

 ل المساهمة في بناء المراكز الثقافية والمدارس والمعاهد الفنية والجامعات التربوي والثقافي من خالرفع المستوى

 المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات

 مساعدة المحتاجين وكفالة األيتام ورعايتهم

 رعاية المعوقين

 اإلهتمام بالعمل اإلغاثي

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
 خالد محمد عبد -  محمد مصطفى خليل- حكمت احمد المسلماني-باسمه ياسين سكريه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عمرو احمد سكرية-الواحد
   عمرو احمد سكريةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٤٨٠ علم وخبر رقم -" العربي والتكافل اإلجتماعيحركة اإلتحاد الوطني" جمعية باسم -٨٣
   ملك عبد الحميد بوالد- شارع الملولة-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
السعي لنشر قيم الخير والمحبة واإلتحاد والسالم التي حضت عليها األديان السماوية بين أبناء المجتمع الواحد والوطن  .١

ومكافحة الفساد واآلفات اإلجتماعية ...  من تعاون أفرادها لدرء المخاطر والتحدياتالواحد باعتبارهم عائلة واحدة ال بد
 "فإنهم ابناء اهللا يدعون)... القائم على العدل(وطوبى لصانعي السالم "والوطنية لتحقيق المصالح العامة المشتركة 

مشترك والقضاء على التفرقة ونبذ العمل على توعية وانهاض المجتمع اللبناني لترسيخ الوحدة الوطنية والعيش ال .٢
الناس "و" الدين والمعاملة"و" الدين هللا والوطن للجميع"التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي والعشائري تحقيقاً لمبادىء 

فال تفاضل اال بالتقوى واألخالق والكفاءة العلمية والمسلكية وبخدمة المجتمع والوطن ... في الحقوق والواجبات" سواسية
 "خير الناس أنفعهم للناس"و... وتأدية الواجب الوطني واإلنساني...  منافسة اال في عمل الخيروال

 السعي إللغاء الطائفية السياسية واإلدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللبنانيين التي ينص عليها الدستور .٣

 جميع المناطق والدوائر اإلنتخابيةالسعي لسن قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية وصحة وعدالة التمثيل في  .٤

  راق وحضاري لحل جميع الخالفات والمشاكل اإلجتماعية والوطنيةاحترام الرأي اآلخر واعتماد الحوار كأسلوب .٥

وتقديم الوالء للوطن واألمة ... اإلتفاق والتعاون مع كافة األفرقاء اللبنانيين على أساس ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة .٦
والعكس ... فالطوائف والجميع بألف خير... ألنه إذا كان الوطن واالمة بخير... للطائفة والعائلة والعشيرةعلى الوالء 

 صحيح

العمل لتحقيق العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص واإلصالح السياسي واإلداري بوضع الرجل المناسب في المكان  .٧
 المناسب

ووقف الهدر المالي في جميع الدوائر " يكلف اهللا نفساً إال وسعهاال "إعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية على قاعدة  .٨
 والمؤسسات

 وتأمين األسواق الضرورية لتصريف اإلنتاج الوطني الزراعي والصناعي... دعم الزراعة والصناعة الوطنية وحمايتها .٩

 مية للمناطق المحرومةوإعطاء األولوية في التن... السعي لتطبيق ضمان الشيخوخة والتعليم واإلستشفاء المجاني .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 علي احمد - جان ابراهيم الشيخ- حنان محمد علي اللدواي- عبد الحميد مصطفى بوالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رياض علي عبد الرزاق - احمد بشير زريقه-بوالد
  عبد الحميد بوالد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٤١ علم وخبر رقم -"المركز الدولي للدراسات اإلستراتيجية واإلعالم" جمعية باسم -٣٩
   الطابق االول- بناية خليل شاتيال- ساقية الجنزير- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ساسية والموضوعية التي تساعد على التخطيط إليجاد الحلول للمعضالت الراهنة أو المتوقعة أو تحديد العناصر األ .١

 الوطني واإلقليمي والدولي، وتأمين عناصر نجاح تلك الحلول على كافة الصعد: الطارئة، وتأثيراتها المتبادلة في األطر

ة كانت أم خاصة، أي المؤسسة التي يحكوم( المركز تقديم الدعم العلمي كي يمتلك العاملون في المؤسسة المتعاونة مع .٢
المعارف العلمية المتخصصة التي تساعدهم على التصدي ) ستتعاون مع المركز في مجال البحث اإلستراتيجي واإلعالم

 عكاساً لقضايا محددةنللمعضالت، سواء كانت في الجوهر طبيعية ومتوقعة بحكم الواقع، أم إ
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 حث العلمي الهادف وفق المعطيات المتوفرةيل واستثمار عملية البفعت .٣

: تأمين عناصر نجاح وتطور عمل المؤسسة المتعاونة مع المركز من خالل دور البحث العلمي الهادف بأبعاده كافة .٤
 الخ...اإلنسانية واإلجتماعية والثقافية واإلعالمية والتربوية والقانونية واإلقتصادية والبيئية والفنية

الندوات والمحاضرات العلمية التي يشارك فيها متخصصون في المجال اإلستراتيجي العلمي إقامة المؤتمرات و .٥
 واإلستشرافي المستقبلي

المتابعة الدؤوبة للتطورات ذات التأثير على المسائل التي تهم المؤسسة المتعاونة مع المركز، التطورات التي تستثمر  .٦
لقرار لتطوير عملها وإنتاجيتها ومقومات نجاحها، وتقديم التوصيات إلعداد الدراسات اإلستراتيجية العلمية وعناصر ا

 والمقترحات ومسارات القرارات الضامنة لنجاح عملها

تقديم التوصيات والخدمات اإلعالمية الى المؤسسة المتعاونة مع المركز وإلى وسائل اإلعالم المختلفة المرئية  .٧
 م الفرد والمجتمع وتسهم في تطوير وتحسين األداء في إطار ثقافة معرفية تخدوالمسموعة والمقروءة

متابعة المستجدات والمتغيرات التي تبرز على الساحة المحلية واإلقليمية والدولية واستقراء تأثيراتها وأبعادها وإنعكاساتها  .٨
 القرارات الصائبةالمحتملة، واستثمار الخبرات العلمية البحثية الستشراف المستقبل من أجل التأثير إيجاباً في صناعة 

التواصل مع المراكز البحثية العلمية المتشابهة والخبراء والباحثين واإلعالميين وصانعي القرار المتمرسين على  .٩
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي من أجل العمل البناء لصناعة القرارات التي تتناسب مع المعطيات العلمية 

 الموضوعية لألحداث

ة وإحصائية ومعلوماتية عن مواضيع محددة تعتبر محورية في مجال البحث اإلستراتيجي العلمي توفير قاعدة علمي .١٠
 واإلعالم المعرفي

 إتاحة خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالبحث العلمي اإلستراتيجي واإلعالم المعرفي .١١

دم اإلنساني وحماية الكرامة البشرية وتنظيم المؤتمرات والندوات إيالء اهتمام خاص للقضايا البحثية التي تساهم في التق .١٢
 :والمحاضرات العلمية حولها، وخصوصاً القضايا المتعلقة بـ

  ترسيخ ثقافة الحوار العلمي الهادف بين كل المكونات اإلنسانية واإلجتماعية للمجتمعات -
 ة كرامة اإلنساننشر وتطبيق جوهر وأحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني لحماي -

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
انطوان يوسف .  د- احمد حسن جندي.  د-العميد الركن المتقاعد علي نجيب عواد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ماعيل بن عبد الرحمن خنكاروفاء اس. د - نديم علي عواد-سميا

  العميد الركن المتقاعد علي نجيب عوادكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  ٢٠١٢ .ب �� ��ت ,+� 
�ا�4* ●
  

المركز العربي "باسم ، الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية ٨٦١٣ مرسوم رقم -١
 "CENTER (POLICY STUDIES & RESEARCH ARAB CENTER FOR( ،)المركز(لألبحاث ودراسة السياسات

 ARAB CENTER ،)المركز(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات" المسماةجنبية الجمعية الفرع في لبنان لرخص بانشاء 

)CENTER(STUDIES POLICY  & FOR RESEARCH"  
  قطر ملك دولة -١٧٤ العقار رقم - شارع سليم تقال-  منطقة الصيفي-بيروت: مركزها
  :أهدافها
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يهدف المركز الى دعم وتعزيز البحوث والدراسات التي تعنى بمجاالت العالقات الخارجية لدول الشرق االوسط واألمن القومي 
والقضايا البيئية والدراسات االعالمية واالقتصاد السياسي والرأي العام والمتغيرات االجتماعية، وذلك لدعم وترشيد الرأي العام 

  .تتمتع باالستقاللية والمصداقيةالقرار في الوطن العربي ببحوث علمية  صنع وعملية
  :للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي

 إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف المركز وإصدارها ونشرها .١

 تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المركز .٢

  واالقليمية والدولية التي تعنى بالمجاالت المماثلةيةالتعاون مع المؤسسات الوطن .٣

 إصدار الدوريات والكتب في مجال إختصاصه .٤

 إجراء استطالعات للرأي العام .٥

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

  يمان كوثرانيدكتور وجيه سلال: في لبنان فرعممثل ال
  

● 5�� 6  �� ٢٠١٢,+� .ب �� �* وا�7
  

:  للجمعية المسماة٢/١١/١٩٨٩أد، تاريخ /١١٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٣١١ تعديل رقم -١
 »رشاد الخيريةجمعية اإل«

علم والخبر رقم الحائزة على بيان ال» جمعية اإلرشاد الخيرية« المسماة ةالجمعيالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
   ٢/١١/١٩٨٩أد تاريخ /١١٣

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
قامة دورات قصيرة ومتوسطة األجل لتحقيق هذه إمكافحة األمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة و .١

 األهداف

 لألمراض المزمنة والعمل على إنشاء تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة وال سيما .٢
 جتماعيةإمستوصفات ومراكز طبية و

العمل على نشر التعليم عبر إنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية بما فيها المعاهد األكاديمية والمهنية  .٣
رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم ومراكز التدريب والتأهيل والتعليم المهني والتقني والجامعات من أجل المساهمة في 

 في سوق العمل

تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي  .٤
 وال سيما لأليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية

  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ
  : بدالً من
 العمل على تحسين مستوى البلدة وضواحيها إجتماعياً وصحياً عن طريق إنشاء مستوصفات خيرية .١

 العمل على توعية الجيل الناشىء وإبعاده عن االحزاب والتنظيمات .٢

 جين في البلدة وضواحيهامساعدة األيتام والمحتا .٣

  فتح مدارس غير مجانية .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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السياسية  للجمعية ٢٨/٢/٢٠٠٧أد، تاريخ /٤٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٢٣ تعديل رقم -٢
 »حزب لبنان الكفاءات«: المسماة

، الحائزة على بيان العلم والخبر »حزب لبنان الكفاءات« المسماة  السياسيةةالجمعياسم أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٨/٢/٢٠٠٧أد تاريخ /٤٩رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »حزب االنتماء اللبناني«:  هااسم
  »حزب لبنان الكفاءات«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١٩/٢/١٩٧٣أد، تاريخ /٤٤ لبيان العلم والخبر رقم ٢٤١٣ تعديل رقم -٣
 »رابطة آل شميط اإلجتماعية«

الحائزة على بيان » رابطة آل شميط اإلجتماعية« المسماة ةالجمعيوغاية مركز سم،  إأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ١٩/٣/١٩٧٣ تاريخ أد/٤٤العلم والخبر رقم 

    :ح على الشكل التاليوأصب

  » للتعاون الخيري-رابطة آل شميط اإلجتماعية«: اسمها
  »رابطة آل شميط اإلجتماعية« : بدالً من
   الطابق السفلي- ٢ القسم رقم -٢٠٣ العقار رقم - عاليه:مركزها
   ملك راجح شميط- حي المشايخ-عاليه: بدالً من
  :غايتها
  وعمل الخير بين أفراد العائلة والعائالت األخرى في المدينة وخارجهاحترام والتعاون والتعاضدنشر المحبة واإل .١

 اإلهتمام بالمدافن والواجبات اإلجتماعية، األفراح واالكراه وإدارة شؤون بيت العائلة .٢

 تأمين المساعدات التعليمية ألبناء العائلة، تأمين المساعدات لألرامل والمحتاجين .٣

 ي واإلقتصادي والمهني والثقافي وتعزيز الحس الوطني وحماية البيئةرفع مستوى أبناء العائلة اإلجتماع .٤

 المساهمة في إنشاء مستوصف خيري ومكتبة، حضانة ومدرسة .٥

   أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةما ذكرطبق على أن ي
  :بدالً من
  لة والمساهمة في جميع المشاريع التي تعود بالخير والنفع على العائلة والبلدنشر المحبة واأللفة بين جميع أفراد العائ .١

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

 وتعديليه برقم ١٣/١٠/٢٠٠٤أد، تاريخ /١١٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٩٦ تعديل رقم -٤
الجمعية الخيرية «:  للجمعية المسماة٢٧/١٠/٢٠٠٧أد /٢٣١ ورقم ٥/٦/٢٠٠٧أد تاريخ /١٤٣

 »التربوية في راشيا
الحائزة على » الجمعية الخيرية التربوية في راشيا«  المسماة ةالجمعيوغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز 

  ٢٧/١٠/٢٠٠٧أد /٢٣١ ورقم ٥/٦/٢٠٠٧أد تاريخ /١٤٣ وتعديليه برقم ١٣/١٠/٢٠٠٤تاريخ أد /١١٢بيان العلم والخبر رقم 
    :وأصبح على الشكل التالي
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   قضاء راشيا- ملك زياد دهام، غسان كمال، وائل غازي-المحيدثة: مركزها
   قضاء راشيا- ملك الهام البراضعي-ضهر االحمر: بدالً من
  :غايتها
 لمتفوقيناوتقديم المساعدات للمحتاجين من الطالب  .١

 تنمية البعد الثقافي واإلجتماعي والتربوي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

٥. نشاط يثير النعرات الطائفية والعائليةال تتعاطى الجمعية األمور السياسية وال تقوم بأي  

رة المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة الى خدمة العمل على رفع المستوى التربوي من خالل المساهمة في إقامة وإدا .٦
 المواطن بعد موافقة الجهات المختصة

 يتام وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبةالمساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم األ .٧

ور عجزة مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين واألرامل والمعوقين ورعايتهم عن طريق المساهمة في إنشاء د .٨
 ومراكز تأهيل وتقديم خدمات إجتماعية لهم

رفع المستوى التعليمي األكاديمي والمهني في المجتمع وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس األكاديمية  .٩
ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والمعاهد الفنية والتقنية والمهنية لجميع المستويات والمراكز التمريضية والصحية 

 وإقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل بعد موافقة الجهات المختصة

ستقبال هبات من الجهات المعنية والمانحة وتأمين إ المتفوقين المحتاجين وتأمين منح دراسية لهم ومساعدة الطالب .١٠
 سعار زهيدة وشبه مجانيةأنقل العام والخاص بقروض ميسرة وإقامة مكتبات عامة وتأمين الكتب والقرطاسية وتأمين ال

التواصل االجتماعي والثقافي واألدبي لدى الشباب من خالل المساهمة في إقامة نوادي بيئية ومراكز معلوماتية ودور  .١١
 سينما ومسارح ومسابح وقاعات للمحاضرات ومخيمات صيفية

المساهمة في إقامة دور حضانة لرعاية األطفال والرضع اإلهتمام بالرعاية اإلجتماعية والصحية لألم والطفل من خالل  .١٢
 والمساهمة في إنشاء مدن مالهي وصاالت ترفيهية لهم

 التعاون والتنسيق مع مؤسسات وجمعيات محلية وإقليمية وعالمية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ونشاطاتها .١٣

  عية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المر
  : بدالً من
 تقديم المساعدات للمحتاجين من الطالب والمتفوقين .١

 تنمية البعد الثقافي واإلجتماعي والتربوي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

 ر النعرات الطائفية والعائليةال تتعاطى الجمعية األمور السياسية وال تقوم بأي نشاط يثي .٥

المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة الى خدمة المواطن بعد العمل على رفع المستوى التربوي من خالل إقامة وإدارة  .٦
  موافقة الجهات المختصة

  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
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سما «:  للجمعية المسماة٥/٢/٢٠١١أد، تاريخ /٢٣٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٤٠٢ تعديل رقم -٥
 »حاصبيا

 تاريخ ٢٣٨الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » سما حاصبيا« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
٥/٢/٢٠١١   

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفالت .١

 إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية .٢

 تشجيع الثقافة الشبابية .٣

 إقامة نشاطات متخصصة لألطفال من مسرح ورحالت وإحتفاالت .٤

 اصدار وتوزيع مجلة دورية .٥

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
  بدالً من
 إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفالت .١

 إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية .٢

 تشجيع الثقافة الشبابية .٣

 إقامة نشاطات متخصصة لألطفال من مسرح ورحالت وإحتفاالت .٤

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

: للجمعية المسماة ٨/٢/٢٠١١/أد تاريخ /٢٤٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٤١٠ تعديل رقم -٦
 » شريان الحياة–عاشت فلسطين «

الحائزة على بيان العلم » الحياة شريان –عاشت فلسطين « المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٨/٢/٢٠١١ تاريخ ٢٤٥والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »Life Line –  شريان الحياة«: هااسم
  » شريان الحياة–عاشت فلسطين «: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٤/٦/٢٠١٠أد، تاريخ /٨٨٥ لبيان العلم والخبر رقم ١٤٥٦ تعديل رقم -٧
 »وذكسياللقاء األرث«

حائزة على بيان العلم والخبر رقم ال» اللقاء األرثوذكسي« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٤/٦/٢٠١٠ تاريخ أد /٨٨٥

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
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ة تعمل بطاقات مميزة علمياً حيث أن األرثوذكسيين مواطنون فاعلون متميزون، إنما هم افراد أو مجموعات صغير .١
 وفكرياً وسياسياً، اصبحت الحاجة ملحة للتالقي وتتضافر الجهود حتى ال تتبدد الطاقات والوزنات

وحيث كان لهم، ’  في ترسيخ المواطنة وقبول الآلخر واحترامهحيث ان  لألرثوذكسيين الدور الفاعل، عبر تاريخ لبنان، .٢
 قيادي المرتكز دوماً على دور جامع بين أبناء الوطنوينبغي ان يبقى األداء الريادي وال

حيث أن الشأن العام في لبنان لم يخرج من اإلصطفاف المحاصصة، وما زال هذا الحال مستمراً، فيولد غبناً وإجحافاً  .٣
 بحق األرثوذكسيين يهدد بتهميشهم ويبعدهم عن المشاركة والتفاعل، وهما من صلب حقوقهم

 :ة وعفوية في سبيل األهداف التاليةتنادينا بمبادرة جماعي .٤

تشكيل تجمع ضاغط وتعاضدي من خالل دعوة أكبر عدد من األرثوذكسيين في مجمل القطاعات وعلى كافة  -
األصعدة من أجل تفعيل أداء األرثوذكسيين ومشاركتهم وحفظ حقوقهم في كافة المجاالت الوطنية، لإلطالع 

بناء في مسيرتها، كما في التواصل واإللتحام مع مختلف الشركاء وفي  في المواطنة والتأثير البدورهم الريادي
 نسيج الوطن

 : تفعيل التنمية اإلجتماعية من خالل مبادرات تساعد األرثوذكسيين، وتساهم في .٥

  تأمين الدعم الالزم للمشاريع اإلنمائية، الصحية والتربوية والخدماتية واإلعالمية -
 ن وجودها في المراكز والوظائف والخدمات العامةإبراز الطاقات األرثوذكسية وتأمي -

 تأسيس مشاريع رائدة تعمل على ترسيخ الوجود األرثوذكسي فعالً -

 خلق حالة من التواصل والتعاضد بين األفراد والمجموعات األرثوذكسية -

ان ليصار تفعيل دور األرثوذكسيين في دول اإلنتشار وإعادة التواصل معهم وتمتين إرتباطهم بالجذور في لبن -
  الى دمج فاعلية الكل في سبيل تحقيق التقدم المرتجى لألرثوذكسية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من
بر تماهي الطوائف الشريكة في تعميم دوره القدوة والمثال والمتسامي عن الحصحصة والطائفية والمذهبية، وذلك ع .١

المواطنة وفي الوطن مع جوهر األرثوذكسية ومبادئها ومبرر وجودها، كما يهدف آنياً الى وقف القنص المتراكم لحقوق 
 األرثوذكس، ال الى المشاركة في إقتناص الطوائف والمذاهب األخرى المؤلفة للنسيج اللبناني

 ألرثوذكسية في كافة الميادين والمجاالت المتعلقة بالشأن العام والشأن الخاصتفعيل وتثبيت الدور الريادي للشخصيات ا .٢

تفعيل دور األرثوذكسية في اإلنتشار وإعادة وصل خطوط التواصل مع الجذور في لبنان ليصار الى دمج فاعلية كل  .٣
 منهم في سبيل تحقيق التقدم المرتجى لألرثوذكسية

ة والخدماتية والصحية والتربوية، لتؤمن من خاللها الوظائف والخدمات اإلجتماعية تأمين الدعم الالزم للمشاريع اإلنمائي .٤
 واإلعالمية

تأسيس مشاريع رائدة تساهم في تظهير الصورة الحقيقية ألهمية دور األرثوذكسيين في رفع مستوى األداء على  .٥
 الصعيدين العام والخاص

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

:  للجمعية المسماة١٠/١/٢٠٠٩أد، تاريخ /٣٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٤٧٠ تعديل رقم -٨
HEALTH OUTREACH , LEBANON-.E.M.O.H ليبانون،- هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ليبانون،-هوم«

LEBANON-TO THE MIDDLE EAST« 
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 ليبانون،- هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ليبانون،-هوم« المسماة ةارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعيأخذت وز
H.O.M.E.-LEBANON, HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST-LEBANON « الحائزة على بيان العلم والخبر

   ١٠/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٠رقم 
    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء المتن- الطابق االول- بناية سانت ريتا- الطريق العام- المنصورية: مركزها

   قضاء المتن-  الطابق السابع-٢٠٢٠ بناية - شارع مطر ابو جوده-جل الديب :بدالً من
  

 ٢٠١٢.ب ,+�  � �* وا�7�� ا894  •
 

ك متير جمعية«:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة١٤٢٢قرار رقم  -١
  »الخيرية

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 

  ،١٩٠٩/آب/٣بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠التعميم رقم بناء على 
 : مركزها» الخيريةمتيركجمعية «: سيس الجمعية المسماة بتأ المعطى٢/٨/٢٠١٠ تاريخ ١٢٧٨بناء على بيان العلم والخبر رقم 

   قضاء صيدا-أرزي
والمتعلق بطلب سحب بيان  ٧/١/٢٠١٢ تاريخ ١١٦٥٩ المشتركة تحت رقم دارية لدى المديرية اإلبناء على االستدعاء المسجل

  العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،
  ،١٢/٣/٢٠١٢وز تاريخ /و/عا/٨٧٨كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على

  كليف،بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالت
  :يقرر ما يأتي
» الخيريةمتيرك جمعية « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٢/٨/٢٠١٠ تاريخ ١٢٧٨ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله
  

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

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

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  إليه مع النشرة

lb.org.crtda@info   

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

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

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

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

  


