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      ٢٠١٢ تشرين االول/١٠٨العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  القطاعية كلية وفي التنمية ال
 واالنتعاش مرتبط بسوريا ٦،١ الى ٢٠١٢تراجع النمو االقتصادي في  •

  (!) من اصحاب العمل يتوقعون التوظيف خالل فترة السنة المقبلة% ٣٦ •

   سنوات ٥ وظيفة في ٤٠٠٠يوفر " ة بيروت الرقميةمنطق"مشروع  •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
   مزارعاً مستفيدا١٠٤٧ً: جردة انجازات المشروع االخضر خالل العام الماضي •

   ألف دوالر من برنامج االمم المتحدة االنمائي لتطوير الطاقة المتجددة٦٣٠ •

  حدة االنمائي لكل مهندس بأسعار تشجيعية وسخان شمسي من برنامج االمم المت...  •

  التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي" عيش لبنان"بنك بيروت والبالد العربية يدعم مبادرة  •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 

  ون يورو لوزارة التربية لتعزيز ثقافة المواطنة يلم ١،٢ •

   الحقوق الجنسية واإلنجابيةالد حوللتوعية االو اً مركز١٥اطالق  •

 وحملة لتوعية الرأي العام على خطورة العنف ضد االطفال ...  •

 لتأمين ادوية االمراض المزمنة" الصحة"تعاون الشبان المسيحية و •

 خط ساخن لوزارة العمل لتقديم الشكاوى او االستفسار  •

  



 2 

  في التربية والشباب
 تعزيز فرص العمل للشباب بدعم من البنك الدوليمشروع ل: المؤسسة الوطنية لالستخدام •

  ألف تلميذ٢٤تغطية رسوم التسجيل وكتب مدرسية لـ : برنامج دعم االسر االكثر فقراً •

 اطالق المسابقة الوطنية السنوية السادسة للرواد الشباب: انجاز لبنان •

   جمعيات لتعزيز التعليم الموازي في مخيم نهر البارد٦دعم اميركي لـ  •
 
 

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

  مساعدات اجنبية متنوعة لمؤسسات رسمية •

  مساعدات اجنبية مختلفة لجهات اهلية ومحلية •

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •

   هيئات اهلية ومحلية 4مساعدات اميركية لـ  •

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

 اعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتم •
 

��#�ت 
)�' ا��زراء  
 تنمية اقتصادية •

 تنمية وبيئة •

 زراعـة •

 ثقافة وآثار •

 اجتماعيات •

 حقوق •

 صحة واستشفاء •

 ضمان اجتماعي •

 تربية وتعليم •

 مجتمع مدني •

  

 �� ٢٠١٢ ا���ل ,+�"�* و(

 ٢٠١٢ ايلولر شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢ ايلولشهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٢  ايلولسحب العلم والخبر شهر •



 3 


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

  القطاعية وكلية في التنمية ال
 

  واالنتعاش مرتبط بسوريا% ١،٦ الى ٢٠١٢تراجع النمو االقتصادي في  •
 ـ مقارنةً ب٢٠١٢في % ١.٦النمو االقتصادي في لبنان إلى تصادية في تقرير اصدرته الى انخفاض اشارت مؤسسة البحوث االق

األمني، والشلل السياسي، واألزمة   إلى تدهور الوضع بحسب التقريرويعود ذلك التغيير. كانت متوقعة سابقاً لهذه الفترة %٢.٨
  . السورية، وارتفاع أسعار النفط العالمية

 االستقرار انعداماألشهر المتبقّية من السنة الجارية بسبب  ة البحوث أن يزداد تباطؤ حركة القطاع السياحي فيوتوقّعت مؤسس
الطلب من رعاياها عدم زيارة  األمني األخير دفع السعودية، وقطر والكويت واإلمارات إلىالسياسي واالمني، مضيفة ان التدهور 

اإلنفاق  من %٢٠تداعيات سلبية على القطاع السياحي، إذ إن السياح السعوديين يشكّلون  واعتبرت أن هذا القرار سيكون له. لبنان
  .من هذا اإلنفاق% ٢٥يشكّلون  السياحي في لبنان، بينما السياح من اإلمارات والكويت والبحرين وقطر

 أن ثقة المستهلك في لبنان لم مضيفة ،لبلدفي ا  االستقرار السياسي يؤثّر سلباً على االستثمار واالستهالكفادت المؤسسة ان غيابوأ
مبيعات التجزئة، ارتفع   أن عدد المعامالت في نُقاط البيع، الذي يعكس ومبينة٢٠١١سجلته في بدء  الذيتتعاف من الهبوط الحاد 

 نك بيبلوس لمجموعة ب بحسب النشرة االسبوعيةالحظت، كما ٢٠١٢  أشهر متتالية حتى أيارةثمانيخالل % ١بنسبة أقّل من 

Lebanon This Week.ل مشترياته بسبب عدم اليقينعلى المستويين السياسي واالقتصادي في  أن المستهلك اللبناني اليزال يؤج
  . لبنان

 األزمة تفاقممرتبطة باألوضاع المتردية في سوريا، إذ ان  في المقابل، اعتبرت المؤسسة أن النظرة المستقبلية للنمو في لبنان ستبقى
  .  اللبنانيؤدي إلى تباطؤ تعافي االقتصاديس السورية

مستوى خالل االعوام   إلى ثاني أقّل٢٠١١ في ، تبين من خالل تقرير المؤسسة تراجعهااالستثمارات األجنبية المباشرةحول و
   .التسعة الماضية

 من حدة المشكالت التي يواجهها المواطن، زيد مما ي ارتفاع حاد في أسعار المحروقات وتراجع إنتاج الكهرباءجل التقرير ايضاًوس
 ة قسماً أكبر من نفقاتها على المحروقات واالشتراكات في مولّدات الكهرباء صي تخصالىإذ أن اُألسر تضطرالخاص.  

  

  (!) من اصحاب العمل يتوقعون التوظيف خالل فترة السنة المقبلة% ٣٦ •
االشهر   في لبنان خاللمستوى التوظيف ا زيادةمن اصحاب العمل توقعو% ٢٢ الى ان Bayt.comبيت دوت كوم "اشار موقع 

" مضخّمة"االرقام   العمال ان هذهأىلكن في المقابل، ر. خالل الفصل االول من السنة الجارية% ٢٤الثالثة المقبلة، مقارنة بـ 
 توجيه ضعفمية عن العاطلين عن العمل وارقام رس  توافرآخذة في االرتفاع على الرغم من عدمباعتبار ان البطالة في لبنان 
 . تحتاجها السوق سوق العمل نحو المهن التي

من الشركات التي شملها % ٣٦اذ ان   االداء في سوق العمل المحلية سيتحسن في السنة المقبلة،ايضا ان" بيت دوت كوم"وكشف 
 كانت أعلنت نيتها بالتوظيف خالل العام% ٢٦ة  في مقابل نسب٢٠١٣وآب  ٢٠١٢ االستطالع، اكدت رغبتها في التوظيف بين آب

  .بنك االعتماد اللبناني ، ووحدة االبحاث االقتصادية في"بيت دوت كوم"الماضي، بحسب ما اورده موقع 
من % ٣١.٩٦في لبنان، اذ ان  ان مجال ادارة االعمال هو االكثر جاذبية لدى اصحاب العملف اما لجهة االختصاصات،

 يتمتعون بقدرات عن موظفينفي مجال المهارات  اصحاب العمل ، فيما يبحث عن متخرجين في ادارة االعمالالمستطلعين يبحثون
 %).٤٩.٤٨(وفاعلية في العمل %) ٥٢.٥٨(التواصل  ، ومهارات عالية في%)٥٧.٧٣( ضمن فريق عمل العملفي  عالية
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   سنوات ٥ وظيفة في ٤٠٠٠يوفر " منطقة بيروت الرقمية"مشروع  •
منطقة بيروت  " المرحلة األولى من مشروع "ZRE"و شركة " بيريتك"زارة االتصاالت اللبنانية بالتعاون مع شركة اطلقت و
 االول من نوعه في لبنان والذي تمتد مساحته على خمسة يعد الذي  الجديد،لمشروع المرحلة االولى لهدفت .في الباشورة" الرقمية

خارجية في مجال المعلوماتية واالتصاالت، وتشجيع الشركات اللبنانية في الخارج للعودة  االستثمارات الجذبآالف متر مربع، الى 
خالل السنوات الخمس  سيوفر المشروع ذلكك . لبنان منصة إقليمية متقدمة لهذا النوع من االستثمارات اضافة الى جعلإلى لبنان،

ت المعلوماتية والتكنولوجيا وصناعة االبتكار واإلبداع في  في مجاال جديدة ثالثة آالف إلى أربعة آالف فرصة عملمن المقبلة
   .بيروت

 التحتية بأسعار مخفّضة وحوافز لتشجيع االستثمار فيهاعلى الصعيد التنفيذي، ستعمل وزارة االتصاالت على تأمين البنى 
ستوفر البيئة ف ، الناشئة المعلوماتيةكات لكل شرتعمل كحاضنةالتي " بيريتك"اما شركة . والمساعدة في الترويج له محلياً وخارجياً

،   العقاري  للتطوير ZRE شركةومن جهتها، ستؤمن. لتعجيل في نموها والمساعدة في تمويلهالالخالقة  المناسبة لتطوير االفكار
  .العالمية والمحلية المخضرمة لشركاتا  الستقبالاسعار تنافسية للمكاتب، وستكون بمثابة الحاضنة

  

   المحلية الزراعية والبيئةالتنميةفي 
  

   مزارعاً مستفيدا١٠٤٧ً: جردة انجازات المشروع االخضر خالل العام الماضي •
وفي هذا االطار اشار .  انجازاتها على صعيدي المشاريع واالدارة٢٠١١عرضت ادارة المشروع االخضر في تقريرها عن العام 

كما تمت .  بلدة وقرية لبنانية٥٥٦ مزارعاً ضمن ١٠٤٧نماً والى استفادة  دو٤٥٧٥التقرير الى زيادة المساحة الزراعية الصالحة 
  .  من النصوب المثمرة١٩٩١٦ متر اقنية الري و٢١٠٠ دونماً الى مساحة الري الحديث و١٣٧.٥وبحسب التقرير اضافة 

  : للمزيد من التفاصيل حول انجازات المشروع االخضر يمكن مراجعة الوصلة التالية
8579/node/ar/org.lkdg.www://http  

  

   ألف دوالر من برنامج االمم المتحدة االنمائي لتطوير الطاقة المتجددة٦٣٠ •
جددة ، مذكرة تفاهم، على هامش منتدى بيروت للطاقات المت"أل انتركونتيننتال.بي.أي"وقع برنامج االمم المتحدة االنمائي ومصرف 

لقروض ل كفاالت خاللها تأمين يتم منمصرف البرنامج وال هي ثمرة تعاون بيناطالق مبادرة جديدة ، تهدف الى وكفاءة الطاقة
   . المتجددةةالطاقتطوير مصادر  كفاءة الطاقة و تعزيزالمتعلقة بمشاريع

، على ان يقوم كمحفظة مالية لهذا المشروعكي  دوالر امير ألف٦٣٠برنامج االمم المتحدة االنمائي خصص تجدر االشارة الى ان 
  .المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتحقق التقني من الشروط المطلوبة للحصول على القروض

 سنة خاصة للطاقة، ٢٠١٢مدير برنامج االمم المتحدة االنمائي عن أهمية اعتبار اعالن االمم المتحدة لعام وبالمناسبة، تحدث 
لتعاون البناء لكات الشر داعياً، ٢٠٢٠من انتاج الطاقة في العام % ١٢ان التزم ان تكون نسبة الطاقة المتجددة ان لبن "مشيراً الى

سعي االمم المتحدة لالستثمار في كل الخيارات التي تساهم في انقاذ البيئة وتعزيز  " المسؤول االمميواكد .مع وزارة الطاقة والمياه
دعمها لوزارة الطاقة والمياه في مجال تطوير قطاع الكهرباء والبحث عن مصادر الطاقة  عن طريقاالقتصاد الوطني، وذلك 

  ".البديلة والمتجددة
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  وسخان شمسي من برنامج االمم المتحدة االنمائي لكل مهندس بأسعار تشجيعية ...  •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتزويد وقعت نقابة المهندسين في بيروت، بإشراف المركز اللبناني لحفظ الطاقة، مذكرة تعاون مع

بناء على تلك المذكرة ستتمكن نقابة . سخانات شمسية وبأسعار تشجيعية ضمن خطة تسليف طويلة األمدبالمهندسين الراغبين 
الحد بتشجيع الصناعات اللبنانية ذات الصلة وب ، كما ستساهم"سخّان شمسي لكل مهندس" تحقيق شعار تسعى إليه وهو المهندسين

  . أشهر من أيام السنة١٠من التلوث باستعمال طاقة نظيفة متوافرة على مدى أكثر من 
 تحقيق اهداف الخطة الوطنية الى تسعى النقابةأن " الى وبمناسبة توقيع المذكرة، اشار نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص

 أن تشكل الطاقات المتجددة لعمل علىطاقات المتجددة والنظيفة وا حسن إدارة استعمال الطاقة، واعتماد المن خالللكفاية الطاقة 
  ". في لبنانمن إجمالي الطاقة المستعملة% ١٢، نسبة ٢٠٢٠مع حلول العام 

  

  التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي" عيش لبنان"بنك بيروت والبالد العربية يدعم مبادرة  •
يروت والبالد العربية مذكّرة تفاهم يدعم البنك بموجبها مبادرة عيش لبنان، التابعة وقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبنك ب

تسعى مبادرة عيش لبنان إلى إشراك اللبنانيين المقيمين . لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بهدف ضمان استمراريتها لمدة سنة كاملة
ويتم تنفيذ تلك المشاريع اإلنمائية بالتعاون مع . ة المحلية في لبنانفي الخارج والداخل من أفراد وجمعيات في دعم مشاريع التنمي

  . الشباب، الصحة، البيئة، التعليم واألنشطة المدرة للدخل: البلديات المحلية من خالل تحديد احدى األولويات التالية
رات التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني لدعم وبالمناسبة، اشار الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة إلى ان البرنامج يؤمن بالقد

عملية التنمية في لبنان، مشدداً على أهمية إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لكي تلعب دوراً مهماً في التخفيف من حدة 
  . الفقر واإلستجابة الحتياجات المجتمعات األكثر حرماناً

  

   االجتماعيةالمواطنة، المجتمع المدني والحقوقفي 
  

  ون يورو لوزارة التربية لتعزيز ثقافة المواطنة يل م٢،١ •
يسعى هذا المشروع . "دعم إصالح التعليم في لبنان"بعنوان اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي مشروعاً للتربية على المواطنة، 

 ة مختلفة تتضمن القيام بابحاث لتقييم الوضع الحاليتنفيذ أنشط مليون يورو الى ١.٢الجديد الممول من االتحاد االوروبي بمقدار 
 وتعزيز البيئات الديموقراطية ،، اعادة صياغة المنهاج ومواد التعليم، بناء القدرات لمختلف األطراف المعنيةللنظام التعليمي
  .المدارس والتشاركية في

  برنامج والمساهمة في اعتمادواطنة الفاعلة لدى التالمذةالم  للتعلم تحفز سلوكياتسليمة إيجاد بيئة ويتوقع ان يؤدي المشروع الى

   .ومهارات الحوار التفكير النقدي على اساس التعلم الفاعل وباكتساب فاعل لتعليم المواطنة في المدارس الرسمية اللبنانية
على المواطنة الذي احرزه لبنان خالل  التقدم الكبير في مجال التربية  منرغمال"على انه ، اكدت ممثلة اإلتحاد األوروبي وبالمناسبة

األعوام الماضية، ما زال هناك عدد من التحديات التي يجب مواجهتها بالتركيز على التربية المدنية كشرط أساسي لنهوض األمة 
 التربية واشارت المسؤولة االوروبية الى أن التطور في مادة. والدولة وتعزيز التضامن الوطني واحتواء االنقسامات الطائفية

واضافت قائلة ان مفهوم المواطنة ما زال بالنسبة .  ما زال غير كاف لناحية المعرفة والمهارات المدنية١٩٩٧المدنية الذي بدأ عام 
  .إلى الطالب اللبنانيين وفي غالب األحيان غير ملموس
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لدعم لوزارة التربية والتعليم العالي في جهودها ا الى توفير  خالل السنوات الثالث المقبلةوبحسب الممثلة االوروبية يسعى المشروع
 هذا المشروع ال يقوم وحده، بل إنه جزء ال يتجزأ من دعم ، اال انها اوضحت اناآليلة إلى تطوير مقاربة تعليمية جديدة للمواطنة

  . التعليم في لبنان بشكل خاصاالتحاد األوروبي المستمر لتحسين إصالح قطاع التعليم اللبناني بشكل عام وتنفيذ خطة تطوير قطاع 
  

   الحقوق الجنسية واإلنجابيةلتوعية االوالد حول اً مركز١٥اطالق  •
لالوالد واليافعين  مركزاً لتقديم المشورة والمعلومات ١٥" انقاذ االطفال"بالتعاون مع جمعية " كفى عنف واستغالل"اطلقت مؤسسة 

الى تسليط  "مفتاح الحماية كلمة" تحت شعار الممولة من االتحاد االوروبي حملةال تسعى هذه .حول الحقوق الجنسية واإلنجابية
 المعرفة الالزمة لحماية أنفسهم من اإلساءة التي قد اكتسابالضوء على أهمية التوعية الجنسية لالوالد واليافعين من أجل 

يتم وة الجنسية واإلنجابية لالوالد واليافعين، توفير المعلومات والمواد التربوية التي تتصل بالصحكما تهدف الى . يتعرضون لها
المشورة الالزمة وتفعيل آلية التنسيق والتبليغ بين مقدمي الخدمات، وتنظيم بموجبها تأمين خبراء متخصصين تدربوا على تقديم 

  .جلسات توعية لالوالد واألهل واليافعين
إنقاذ "بالتعاون مع جمعية " كفى"منذ اطالق الدراسة التي قامت بها  " أنه الى، زويا روحانا،"كفى "منظمةمديرة وبالمناسبة، اشارت 

من االوالد تعرضوا على األقل لشكل واحد من أشكال % ١٦.١ان تبين ، ٢٠٠٨والمجلس األعلى للطفولة في العام " الطفالا
ا معالجة هذا الموضوع عبر إنتاج قررنا مع شركائن" وافادت روحانا  ".منهم ألفعال جنسية مباشرة% ١٢.١اإلساءة الجنسية، و

   ".نظراً لندرة المواد التثقيفية والبرامج الموجهة لمكافحة هذه الظاهرة، مواد تثقيفية وتطوير أدلة تدريبية
ت بفضل دعم الحكومة اللبنانية ئالمراكز الشبابية أنش" ان ممثل سفيرة االتحاد االوروبي اسكالونا باتوريلأوضح ومن جهته، 

 موله  الذيقليمياإلبرنامج ال في الشريكةوالعديد من الجهات األخرى " كفى عنف واستغالل"وجمعية " غوث األطفال"ومنظمة 
 واليمن واألراضي ت للبرنامج الذي يعمل في لبنان خصصيورو  ألف٣٥٠مليون و بقيمة  من خالل منحةاالتحاد األوروبي
   ."الفلسطينية المحتلة

  node/ar/org.lkdg.www://http/8338 : لمراكز تقديم المشورة، يرجى نقر الوصلة التاليةلإلطالع على الالئحة كاملةً
  

  وحملة لتوعية الرأي العام على خطورة العنف ضد االطفال ...  •
" LOWE Pimo"وبالتعاون مع شركة " Save The Children " انقاذ االطفالاطلقت وزارة الشؤون االجتماعية بدعم من منظمة

تم  كما ."العنف ما بيعلم، بيعلم فيي"، وذلك تحت شعار  األطفالضد المسلط لالعالنات حملة إعالمية للتوعية على خطورة العنف
جهود التوعية  إلى إشراك المجتمع في هذه الحملة الجديدة فتهد .١٧١٤اإلعالن عن تشغيل خط ساخن للحملة رقمه بالمناسبة 

 على الخط الساخن الذي وضع في تصرف  عن حاالت التعنيف عبر االتصالحض كل فرد على التبليغعلى على العنف الجسدي و
   .الحملة

األرقام الرسمية لوزارة الشؤون تشير إلى ضبط نحو " أن  التي رعت االحتفالكشفت السيدة األولى وفاء سليمانوفي هذا االطار، 
 جسدي ومعنوي واهمال وتشرد وتحرش جنسي، تم تحويلها إلى الجمعيات المعنية بحماية األطفال منذ بداية العام  حالة عنف٨٥٠

، أن نصف أطفال لبنان يتعرضون للعنف الجسدي بنسب مختلفة، "كفى عنف واستغالل"جمعية  دراسة لبينتومن جهتها، ". الجاري
العنف "واشارت سليمان الى ان .  في المئة منهم للتحرش الجنسي١٦يتعرض  يتعرض للعنف المعنوي، فيما همأكثر من نصفان و

يمارس العنف ضدهم . عامة، وبحرا نظيفا، وبيئة مؤاتيةالحدائق الضد األوالد يأخذ أشكاال مختلفة، منها حرمانهم مساحات للعب، و
 الى التسول في الشوارع يدفعونمي، وحين تتحول طرقنا مصيدة لألرواح، وحين يحرمون حقهم في التعليم اإللزاايضا عندما 

العنف األسري، يحد من بإقرار قانون خاص " الى  سليماندعتوفي الختام، ". والتشرد أو العمالة تحت السن المسموح بها قانونا
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 االطفال  أي فرد او سلطة مسؤولة عن تعنيف تشديد العقوبات على األهل وعلىمن خالل، االطفالالحاالت المأسوية للعنف ضد 
وانتهاك حقوقهم، كما دعت الى ضرورة تضافر جهود كل قطاعات الدولة، بالتنسيق مع ما تقوم به الجمعيات، بهدف ترسيخ ثقافة 

  ". انسانية اصيلة تنبذ كل اشكال العنف وعلى رأسها العنف ضد االطفال
  

  لتأمين ادوية االمراض المزمنة" الصحة"تعاون الشبان المسيحية و •
ارة الصحة العامة بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية برنامج االدوية لذوي االمراض المزمنة لهذه السنة والذي يفيد اطلقت وز

  . مستوصفا٤١٤ًمنه المواطن عبر 
وبالمناسبة، اشار وزير الصحة العامة علي حسن خليل الى ان وزارته تعمل مع جمعية الشبان على اعادة النظر في جدية عمل 

وفي الوقت نفسه يعملون من جهة على توسيع قاعدة الشركاء في الجمعيات : "صفات المنخرطة في المشروع، مضيفاًالمستو
  ".  والمؤسسات وقاعدة المفيدين من جهة اخرى

 على الموازنة بسيطة زيادة ولو  اعتمادالى االمام عبرواكد خليل في مداخلته على ان وزارته خطت خالل العام المنصرم خطوة 
 قاعدةالفيدين وتوسيع ست زيادة اضافية لعدد الم ادخال على٢٠١٣ خالل موازنة  منسنعمل" : قائالًالمخصصة لهذا المشروع،

 نوعية يحتاج اليها ٦٣ انواع ادوية على ٥نعمل على اضافة كما س.  مرضا١٤ًالدوية التي يمكننا من خاللها محاربة ل الحالية
 في بعض االقضية  وتحديداًاً خالل ربط المناطق والمراكز بعضها ببعض سيجري تطويره منان المشروع"وكشف خليل . "المواطن
  ". البنى التحتية من اجل التواصل مع بقية المراكز عبر الخدمة االلكترونيةتتوفر فيهاالتي 

لبرنامج االلكتروني لجعلها البطاقة الدوائية الممغنطة التي تحتاج الى هذا ا التطورات في مسألة اعتماد  عن خليل ايضاوتحدث
  .لتنفيذ هذا المشروعالمرجع الصالح 

  

 خط ساخن لوزارة العمل لتقديم الشكاوى او االستفسار  •
اضافة الى الخط الساخن العامل لديها بالرقم  ،)digital (١٧٤٠رقم الهاتف الرباعي  قيد الخدمة  وزارة العملوضعت

خالل  للبنانيين واالجانب المعنيين بقضايا العمل االتصال بالرقمين المذكورينالمواطنين ا اصبح باستطاعةحيث ، ٥٤٠١١٤/٠١
الى  يتم على هذين الرقمين تحويل المكالمة  حيثبالدوام الرسمي، كما يمكن االتصال بأي من الرقمين خارج اوقات الدوام الرسمي 

  .وى او استفسار بشأن قضايا العمل على اختالفهاشك عند أي بها  من المواطنين االتصال وزارة العملتأملو. نظام الفاكس

  

  التربية والشبابفي 
  

  مشروع لتعزيز فرص العمل للشباب بدعم من البنك الدولي: المؤسسة الوطنية لالستخدام •
ه الذي تدير" مشروع فرصة العمل االولى للشباب"اطلقت المؤسسة الوطنية لالستخدام برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 

  . تحت اشراف وزارة العمل وبدعمين فني ومادي من البنك الدولي
.  تشغيل الباحثين عن عمل للمرة االولىفرص ألف دوالر اميركي الى تحسين ٢٠٠يهدف هذا المشروع الذي تبلغ قيمته مليونين و

مساعدة في إيجاد عمل، إضافة إلى  والمشورة وال، تدريبا على المهاراتات ايضاً/ للشباب والشابات المستهدفينيوفر المشروعو
.  المهارات الحياتية وتقنيات البحث عن عملعلى تطوير  يتمحور ، شهرا في مؤسسة خاصة١٢التدريب في أثناء العمل لفترة 

وبة وينص المشروع أيضا على تعزيز التوافق بين الحياة المهنية والدراسية للشباب، وإنشاء شبكة ربط بين الوظائف الشاغرة المطل
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تأمين برامج تدريب الزامية و،  لهذه الغايةموقع الكتروني خاصاطالق في السوق المحلي والشباب العاطلين عن العمل عبر 
  .للشباب في كل الجامعات واالختصاصات

 العمل في أن سوق" اشارت منسقة التنمية البشرية في البنك الدولي والمسؤولة عن المشروع الى  اطالق المشروع الجديد،وبمناسبة
لشباب، اذ تتطلب عملية االنتقال من الجامعة أو المدرسة إلى سوق العمل وقتا ا في اوساطلبنان يتميز بمعدل بطالة مرتفع، السيما 

، وتطلب إيجاد الخريجين الجامعيين ٢٠١٠في العام % ٣٤ بلغ معدل البطالة لدى الشباب وفقاً الحصاءات البنك الدوليف. طويال
  ". كاملألولى حوالي عامعمال للمرة ا

  

   ألف تلميذ٢٤تغطية رسوم التسجيل وكتب مدرسية لـ : برنامج دعم االسر االكثر فقراً •
وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور، انه  أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع

بعدما وذلك ، "األكثر فقراً برنامج دعم األسر" العام والتعليم المهني والتقني االستفادة من في التعليم ة/ ألف تلميذ٢٤بات يحق لنحو 
 ن الدخول إلى المدارس الرسمية مجاناً،/ يحق لهم باتوبالتالي األدنى،  عائلة تقع تحت خط الفقر١٣٩٢٩ن من ضمن /تم تصنيفهم

  . األولىتهإطار مرحل ، فيثمن الكتب ورسوم التسجيلل البرنامج  تغطيةواالستفادة من
التربوي واالجتماعي، مشيراً إلى أن كلفة الكتب  واعتبر الوزير دياب أن البرنامج هو أكبر برهان على اهتمام الحكومة بالشأن

الصف التاسع  الروضة حتىصف  من ،في كافة المناطق اللبنانيةوالمسجلين في المدارس الرسمية  المدرسية ستتم تغطيتها لجميع
 المتعلق ٢٠١٢ الصادر في العام الحالي ٢١١القانون الرقم  بناء على، ومن حساب الخزينة اللبنانية وذلك )البروفيه(ساسي األ

  . بمجانية التعليم
عائالت  أنه ربما تكون هناك عائلة، موضحاً ١٦٠٠٠من جهته، افاد ابو فاعور ان المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل  نحو 

 وتشعر بأنها تعرضت للغبن لمراجعة  كل عائلة لم تستوف شروط هذا البرنامج الوزيردعالذلك . امج الدعمن بر بعدهاشملي مكثيرة ل
وأكد أن فرق وزارة . إذا حصل غبن أو إجحاف بحقها  لمعرفة ما اليه طلبها، وذلك في ذات المركز الذي سبق وقدمتالوزارة

  .الالزم الشؤون االجتماعية ستقوم بالكشف
  

  اطالق المسابقة الوطنية السنوية السادسة للرواد الشباب: نجاز لبنانا •
 ، الوطنية السنوية السادسة للرواد الشبابةمسابقالمؤسسة إنجاز لبنان بالتعاون مع الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت اطلقت 

أفضل شركة طالبية "محافطات لبنان على لقب  شركات طالبية من مختلف المدارس الرسمية والخاصة من كل ٨حيث تنافست فيها 
  ."٢٠١٢ للعام
أربع مراحل منها التقرير ، وجاء التقييم على تنوعت منتجات وخدمات الشركات الطالبية من بيئية، سياحية، ترفيهية، وتثقيفيةوقد 

  . مقابلة الحكاماالداء خالل التسويق والعرض، أمام الجمهور، طريقة اتلمنتجاالنهائي للشركة، طريقة تقديم 
هدف تغيير نمط سلوكي ب ،تصنيع أكياس لفرز النفاياتب بمشروعها القاضيالطالبية  Visioوفازت بمسابقة هذا العام شركة فيزيو 

 أمام الشركة الطالبية الرابحة فرصة تمثيل لبنان والتنافس وسيتاح. حث المجتمع اللبناني على فرز النفايات من المنزلمن خالل 
كل " إنجاز العرب" التي تُقيمها ٢٠١٢شركة طالبية من مختلف الدول العربية في المسابقة االقليمية للرواد الشباب العرب  ١٣ضد 
  . عام
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   جمعيات لتعزيز التعليم الموازي في مخيم نهر البارد٦دعم اميركي لـ  •
صمود في مخيم نهر البارد المرحلة التجريبية لبرنامج  بيت أطفال ال- المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني انهت 

 وبدعم من مؤسسة أيادي الخير  محليةالذي تم تنفيذه من قبل جمعية أنيرا بالتعاون مع جمعيات أهلية" تعزيز التعليم غير الرسمي"
  . روتا-نحو آسيا 

لتدريب المهني ا رى تقديم الدعم في مجال، ج شهرا١٨ التي استمرت على مدى وفي اطار المرحلة التجريبية من البرنامج،
 طالب، باإلضافة الى توفير دورات لبناء المهارات ٣٠٠ من خاللها أكثر من استفاد ، جمعيات أهلية٦ لـوبرامج التعليم المساند 

 ١٠٠ من أكثر في  مبادرات شبابية مثل زراعة الحدائق تنفيذكما تضمن البرنامج.  معلم ومعلمة ومشرف تربوي٥٠ألكثر من 
  . لكرة القدمصغيرمنزل وإعادة تأهيل ملعب 

مؤسستي روتا وأنيرا على تمديده لعامين آخرين مع توسيع نطاق تجدر االشارة الى ان نجاح المرحلة التجريبية من البرنامج شجع 
   .عمله ليشمل مخيم البداوي

  

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

  لمؤسسات رسميةمساعدات اجنبية متنوعة  •
  تمويل بناء جسرين للمشاة، االول في الطيونة والثاني في الكوال: لوزارة االشغال العامة والنقل الحكومة اليونانية -
   ألف دوالر اميركي٤٠٠آلة سكانر حديثة قيمتها : لمستشفى عبد اهللا الراسي الحكومي في حلبا الحكومة الصينية -
 ألف دوالر اميركي الستعمالها لالعمال المتعلقة ١٩٠مواد ومعدات قيمتها : رجية والمغتربينلوزارة الخا الحكومة الصينية -

 بضحايا القنابل العنقودية وااللغام والذخائر غير المنفجرة تمهيدا لتسليمها الى المركز اللبناني لالعمال المتعلقة بااللغام 

   مليون ليرة لبنانية٦٩ تقدر قيمتها بـ سيارة: لوزارة البيئة برنامج االمم المتحدة االنمائي -
   مليون ليرة لبنانية ٤٦٢كمية من االدوية بقيمة : لوزارة الصحة العامة مد غروب -
   ألف ليرة لبنانية٧٥٠ مليون و١٤ علبة لقاح لدغة االفاعي بقيمة ٦٠: لوزارة الصحة العامة شركة انترناسيونال فارما غروب -
  

  ات اهلية ومحليةمساعدات اجنبية مختلفة لجه •
   مليون دوالر لتمويل المرحلة االولى من مشروع تأهيل البنى التحتية ٢.٥:  الحكومة اليابانية لمخيم عين الحلوة-
 الف ٢٨٠تقديم لوازم قرطاسية للتالمذة الفلسطينيين وذلك من خالل مشروع بقيمة :  االونروا واليونسيف للتالمذة الفلسطينيين-

   مدرسة تابعة لالونروا ٦٩ ألف تلميذ فلسطيني يتابعون دراستهم في ٣٣دف دعم دوالر اميركي يسته
تجهيز مركز تصنيع الرمان بمجموعة من المعدات الحديثة :  السفارة االسترالية لمركز محمد الصفدي في دير دلوم قضاء عكار-

  رلفرط وعصر الرمان، حلة للطبخ، آلة لتختيم القناني المعبئة، وطاوالت للتحضي
دعم مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني للمعوقين اللبنانيين :  وكالة التنمية االسبانية التحاد المقعدين اللبنانيين في صيدا-

  والفلسطينيين
 

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •
  انشاء مركز للتدريب على المعلوماتية: لبلدية بيت مالت" نتويز" المجلس االغترابي اللبناني لالعمال وجمعية قدرات وشركة -
  تقديم سيارة اسعاف لفرع سبيرز بيروت:  للصليب االحمر اللبنانيBal des debutantes لجنة -
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 ألف دوالر اميركي ١٠٠تقديم منح وجوائز بقيمة : ٢٠١٢ بنك لبنان والمهجر الول للمتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام -
   متفوق١٠٠الول 

انشاء خزان العادة تكرير المياه اآلسنة في مركز السهيلة العادة التأهيل والوقاية من ": ام النور"ادي روتاري بيروت لتجمع  ن-
  " مايكروفاست"المخدرات اضافة الى تقديم خزانات 

   كرسيا متحركا لذوي االحتياجات الخاصة٢٠تقديم :  نادي روتاري صيدا لجمعية اهلنا-
 آالف حصة من القرطاسية لطالب ٤توزيع : اية الصحية واالجتماعية لطالب قضائي حاصبيا ومرجعيون جمعية نور للرع-

  المرحلة االبتدائية في المدارس الرسمية
توزيع كتب جامعية للطالب الجامعيين الذي يتابعون : ازهر البقاع" مؤسسة الحياة لالغاثة والتنمية االميركية لدائرة المغتربين في -

  م في الجامعات اللبنانية العاملة وفق المنهج االميركيدراساته
 ٢٠٠تقديم حقائب مدرسية وبعض القرطاسية لنحو :  جمعية الصداقة العربية االيطالية بالتعاون مع جمعية شؤون المرأة اللبنانية-
  ة/يتيم
  لبلدةتقديم مولد كهربائي ل:  الشيخ بشارة الخوري حفيد الرئيس بشارة الخوري لبلدة رشميا-
  

   هيئات اهلية ومحلية 4مساعدات اميركية لـ  •
للعام الدراسي " برنامج المنح الجامعية"دعم المرحلة الثانية من :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية للجامعة اللبنانية االميركية-

  ة من المدارس الرسمية من مختلف المناطق /ة لبناني/ طالبا٥٣ًالجديد والذي يستفيد منه 
  " ايجاد فرص عمل لالشخاص المعوقين في لبنان"دعم مشروع :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية اركنسيال-
  دعم مشروع تمكين المرأة في منطقة المنية والجوار:  المبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط لجمعية الفكر والحياة-
  " السلم األهلي يبدأ من بعلبك"دعم حملة : جمعية اللبنانية لدعم الطالب مكتب المبادرات المحلية في لبنان لل-
  

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  ترميم احد البيوت التراثية فيها ملك وقف مار عبدا وتحويله الى دار الثقافة:  بلدة جاج قضاء جبيل-
   البلدية بعيادة لطب االسنان اضافة الى تقديم مولد كهربائي للبلدة تجهيز مستوصف:  بلدية راشيا الفخار قضاء حاصبيا-
  فرع السيؤسسه تجهيز نادي المسنين الذي :  فرع البترون- الصليب االحمر اللبناني-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  مد شبكة للصرف الصحي في بلدة طورا قضاء صور:  االيطالية-
   مستوعباً كبيرا لفرز النفايات في بلدة القليلة قضاء صور٢٩٠: الية االيط-
تقديم مكبس خاص بااللومينيوم والبالستيك لمعمل فرز النفايات في الخيام اضافة الى تركيب ميزان الكتروني لألليات :  االسبانية-

   ألف دوالر٢٩الثقيلة ووصله بجهاز حاسوب بلغت تكلفته نحو 
  معمل للتوضيب الزراعي في بلدة برج رحال يضم آالت مختلفة النواع عدة من الزراعات تجهيز :  الكورية-
  اجهزة كمبيوتر لثانوية الشهيد محمد سعد في بلدة العباسية قضاء صور:  الكورية-
  مولد كهربائي لقلعة تبنين االثرية وآخر لبلدة الطيبة في منطقة مرجعيون:  الفرنسية-
  تر لمدرسة كفرشوبا في منطقة حاصبيا اجهزة كمبيو:  الفرنسية-
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  محطة تكرير مياه لبلدة ارزون قضاء صور:  الماليزية-
  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��2�ا��1 و�
 

  تنمية اقتصادية •
الموافقة على مشروع قانون يرمي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولـي وعلى مشروع مرسوم باحالته الى مجلس  -
  )١٩/٩/٢٠١٢جلسة . (وابالن
  

  تنميـة/ بيئة •
مليون يورو الستكمال اشغال مائية في بلدة خلوات / ٢/الموافقة على طلب مجلس االنماء واالعمار اعتماد اضافي بقيمة  -

خ  تاري٨٣٤٥ قضاء حاصبيا ونقل اعتماد من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة إلى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم –الكفير 
  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . (١٥/٦/٢٠١٢
الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية الموافقة على تمديد الفترة الزمنية لبرنامج دعم البلديات في مجال  -

  )١٩/٩/٢٠١٢جلسة . (٣١/١٢/٢٠١٥ادارة النفايات الصلبة الممول بهبة من االتحاد االوروبي حتى تاريخ 
ويض كل من وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس االنماء واالعمار التوقيع على اتفاقية القرض المقترحة الموافقة على تف -

من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان والطلب الى مجلس 
  )١٩/٩/٢٠١٢جلسة . ( تلزيم المشروعاالنماء واالعمار االسراع بانجاز الدراسات وإطالق عمليات

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقديم المساعدة التقنية  -
 لذلك، للدفاع المدني من أجل إجراء مناقصات دولية ذات آلية فعالة وشفافة لشراء المعدات الالزمة من المبلغ المخصص
جلسة . (والتعاون في بناء قدرات الدفاع المدني لتطوير إجراءات شفافة وموحدة لشراء المعدات ولمراقبة وصيانة المخزون

١٩/٩/٢٠١٢(  
  

  زراعة •
 –الموافقة على طلب وزارة الزراعة اجراء مباراة لتعيين موظفين في بعض المراكز الشاغرة في مالك وزارة الزراعة  -

  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . (ة للزراعة مراكز الحجر الصحي الزراعي البيطريالمديرية العام
. الموافقة على طلب وزارة الزراعة تشكيل لجنة لتنظيم وإدارة برنامج زرع أربعين مليون شجرة على االراضي اللبنانية -
  )١٢/٩/٢٠١٢جلسة (

  

  ثقافة وآثـار •
ة االميركية في لبنان وجامعة توبينغن في المانيا رخصة إجراء الموافقة على طلب وزارة الثقافة إعادة منح بعثة الجامع -

واالجازة لوزارة الثقافة ,  قضاء صيدا–حفريات اثرية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد في موقع تل البراك في بلدة العدوسية 
وتوقيعها مع الجهة " اء حفرياتمقاولة منح إمتياز إلجر"  المديرية العامة لآلثار بوضع الشروط الخاصة بهذا الشأن ضمن –

  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . ( األلمانية–اللبنانية 
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  اجتماعيات •
 المتعلق بالمؤسسات ذات ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ٨٧الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المرسوم االشتراعي رقم  -

  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . (المنفعة العامة
حد االدنى للرواتب واالجور في االدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات الموافقة على مشروع قانون يتعلق برفع ال -

واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب المالك االداري العام ومخصصات 
  )٦/٩/٢٠١٢جلسة  (٢٠١٢السلطات العامةالى موازنة بعض اإلدارات العامة لعام 

  

  حقـوق •
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحظير استخدام األحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشر في األعمال التي تشكّل  -

  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . (خطرا على صحتهم أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي
 لجهة تعزيز ٢٠٠٥/ ٤/٢ تاريخ ٦٥٩الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم  -

  )٥/٩/٢٠١٢جلسة . (صالحيات الوزارة في ضبط المخالفات وتشديد العقوبات على المخالفين ورفع قيمة الغرامات
الموافقة على مشروع قانون يتعلق برفع الحد االدنى للرواتب واالجور في االدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات  -

المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب المالك االداري العام ومخصصات واتحادات البلديات و
  )٦/٩/٢٠١٢جلسة  (٢٠١٢السلطات العامةالى موازنة بعض اإلدارات العامة لعام 

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد شروط التعاقد مع مؤسسات وجمعيات لمساعدة وحماية ضحايا االتجار  -
  )١٢/٩/٢٠١٢جلسة . (باألشخاص وأصول تقديم المساعدة والحماية

الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ومركز ريستارت  -
  )١٢/٩/٢٠١٢جلسة . (لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتفويض الوزير أو من ينتدبه بالتوقيع عليها

  

  استشفاء/ صحة •
الموافقة على اعطاء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سلفة من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية  -

 تسدد بموجب فواتير وموافقات االستثناء ومعالجة المرضى وتغطية ١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥بموجب المرسوم رقم 
 ٢٠١٠مالي بموجب موافقات وكتب استثنائية من وزير الصحة العامة عن عامي فروقاتهم التي تتجاوز السقف ال

  )١٩/٩/٢٠١٢جلسة (٢٠١١و
  

  ضمان اجتماعي •
لملء الوظائف الشاغرة في الصندوق الوطني للضمان , عبر مجلس الخدمة المدنية, الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة -

  )١٢/٩/٢٠١٢جلسة . (فضلية للمستخدمين الحاليينعلى ان يلحظ نظام المباريات إعطاء أ, االجتماعي
  

  تربية وتعليم •
  )٥/٩/٢٠١٢جلسة (الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالطالب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا -
السالمة العامة تكليف مديرية المباني في وزارة األشغال العامة والنقل بترميم وتأهيل االبنية المدرسية الرسمية التي تهدد  -

عن طريق استدراج عروض وعلى نقل مبلغ من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 
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لهذه , ٢٠١٢ المديرية العامة للطرق والمباني لعام – الى موازنة وزارة األشغال العامة والنقل ١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥
  )١٢/٩/٢٠١٢جلسة . (الغاية

  :موافقة على مشاريع مراسيم ترمي الىال -
تحديد األهداف العامة والمبادىء األساسية ومراحل الكفايات ومعايير التقويم للمناهج المطورة للحلقة األولى من التعليم  °

  .األساسي
  .ناهجهاتحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول إليها ومبادئها واهدافها العامة والخاصة ومحتوى م °
جلسة . (في مرحلة التعليم الثانوي" خدمة المجتمع " تحديد األهداف العامة والخاصة وآليات تطبيق مشروع  °

١٢/٩/٢٠١٢(  
  

  مجتمع مدني •
 AIMF Association الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على انتساب بلدية الميناء الى جمعية -

Internationale des Maires Francophones)  ٥/٩/٢٠١٢جلسة(  
 ١/١/٢٠١٢الموافقة على طلب وزارة الشؤون اإلجتماعية تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات األهلية والدينية بين  -

  )١٩/٩/٢٠١٢جلسة . (وتاريخ تصديقها من آخر مرجع مختص
 

 ��  ٢٠١٢ ا���ل,+� "�* و(
  

  أد /١٤٩٧ علم وخبر رقم -" عاليههيئة إنماء قرى غرب" جمعية باسم -١
   قضاء عاليه- ملك عايدة الجوهري-٦٨٤ العقار رقم -رمحاال: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية الى إنماء قرى غرب عاليه عبر التالي
 الحفاظ على الموارد البيئية والثروة الحرجية والعمل على إشاعة الوعي البيئي بتالزمه مع الوعي المدني .١

 بنشاطات ثقافية وإجتماعية وإنسانية وبيئية من أجل تعزيز التنمية المستدامة في مختلف مجاالتهاالقيام  .٢

 تفعيل دور المرأة والشباب في المجال اإلجتماعي والتنموي .٣

 إقامة العالقات مع مختلف الجهات المعنية بمجال الجمعية .٤

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
عائده . د- فادي فايز ابي عالم-ين مرعينزار شاه.  د-غسان حسين شاهين مرعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   راغده حليم الحداد-امين الجوهري
  فادي فايز ابي عالم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٩٨ علم وخبر رقم -"لؤة لحقوق اإلنسانمركز اللؤ" جمعية باسم -٢
   قضاء المتن- الطابق السابع- ملك نبيل صليبي-المكلس: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تفعيل مسار اإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والبيئي والمدني وفقاً لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .١

 ا الشأنواإلتفاقيات الدولية الالحقة في هذ
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العمل على تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وترسيخ مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المواطن في صياغة  .٢
 مستقبله

العمل على بث روح التآلف والتآخي بين مختلف شعوب المنطقة العربية على قاعدة التسامح والحوار والالعنف وحقوق  .٣
 اإلنسان

 ختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً، إقليمياً، ودولياًإقامة عالقات التعاون مع م .٤

تعمل الجمعية على إصدار المنشورات والدوريات والكتب وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة  .٥
 وسائل اإلعالم اإلجتماعي من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله

  أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة 
 عيسى ابراهيم محمد جاسم - دعد علي ابراهيم- غاده داود جبور-فادي فايز ابي عالم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   غريس محسن غالب-غايب
   فادي فايز ابي عالمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٩٩ علم وخبر رقم -"معاً نعيد البناء" جمعية باسم -٣

   قضاء المتن- الطابق األرضي-  ملك المحامي رئيف فيليب العقل-٨٤٤ العقار رقم - الشارع العام-بكفيا: مركزها
  : أهدافها
 العودة الى التراث المشرقي المشترك بين كل مكوناته .١

 اء اإلنسان المواطنتشجيع المبادرات الفكرية الهادفة الى بن .٢

 اإلضاءة على المؤلفات الصادرة حديثاً في لبنان والعالم .٣

 إفساح المجال أمام الشبيبة لكسر الجوارح المصطنعة القائمة بين بعضهم البعض .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 غدير عبد -الياس عطاهللا) المعروف مارون( األب عبده -السيد هاني مصطفى فحص: السيدات/لمؤسسات السادةا/المؤسسون

 محمد رشيد -  سيمون طنوس صفير- رشيد ميشال الجلخ- يوسف حنا نصار- ماري مادلين ميشال الخوري-القادر العاليلي
 - رئيف فيليب العقل- شارل ادوار بشير-ينه الياس الخوري ز- شرلوت انطوان الحداد- رحاب ملحم المكمل-محمد فاق الجمالي
  ميشال مراد عقل

  رئيف فيليب العقلمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٠٠ علم وخبر رقم -" هال صور الثقافية اإلجتماعيةجمعية" جمعية باسم -٤
  ث الطابق الثال- بناية العجمي- شارع اآلثار-  حي الرمل-صور: مركزها
  : أهدافها

  تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع في مدينة صور وجوارها وتهدف الى
 التوجيه نحو تنشأة أخالقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرساالت السماوية .١

 التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على األخالق .٢

 تستخدم التقنيات workshops و seminarsية وتربوية وورش عمل إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقاف .٣
 الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة
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 كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير .٤

التواصل بين مكونات المجتمع الصوري بشتى الوسائل فيها إصدار نشرة ورقية وإلكترونية تعكس أوجه النشاط في  .٥
 ة صور وجوارهامدين

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 معين محمد - محمد سليمان جام- بشار عماد الدين سعيد-عماد الدين علي سعيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عتال جوزيف الياس- خضر غالب االشقر- حلواني
  محمد سليمان جام السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٥٠ علم وخبر رقم -" L.f.E(ENVIRONMENT FOR LIFE(البيئة للحياة، " جمعية باسم -٥
   قضاء عاليه- الطابق األرضي- ملك أرسالن- طريق صيدا القديمة-٥٠٤ العقار رقم - المنطقة العقارية القبه-خلدة: مركزها
  : اأهدافه
تعنى الجمعية بقضايا البيئة عامة وحمايتها من التلوث ونشر التوعية البيئية بين مكونات المجتمع للوقاية من األمراض  .١

التغيير المناخي، التحريج وحماية الغابات من الحرائق، التنوع البيولوجي : ال الحصروالبيئية ومنها على سبيل المثال 
على الطيور المهاجرة وتنظيم الصيد البري والبحري والحفاظ على الشواطىء ومعالجة والحياة البرية والبحرية والحفاظ 

 إعادة تصنيع النفايات، وتشجيع السياحة البيئية مكبات النفايات والحد من انتشارها في أماكن البيئة السكنية ودعم توجه
  واإلعالم البيئي التوعوي وغيرها من الشؤون البيئية األخرى

  البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق 
 األمير مالك االمير -  اقبال فهيم صعب-سليم سهيل حماده.  د-شوقي نواف يونس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زينه سليم خير الدين-فاروق ارسالن
  زينه سليم خير الدين السيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٠٣ علم وخبر رقم -" الصحيةالجمعية اللبنانية للجودة والسالمة" جمعية باسم -٦
   الطابق الثاني-  ملك الدكتور قاسم حشيمي- بناية الشرق األوسط- شارع فريد طراد-بيروت المصيطبة: مركزها
  : أهدافها
 اء األبحاث في مجال الجودة السالمة الصحيةتنظيم لقاءات مناطقية ووطنية للتدريب وإجر .١

 تنظيم محاضرات وورش عمل يحاضر فيها إختصاصيون محليون وعالميون .٢

 ، العربية والعالمية التي تعنى بهذا الشأن لتطوير المعلومات وتخزين الخبراتمراسلة الجمعيات الوطنية .٣

  مع الجمعيات العلمية اإلنسانية الوطنية والعالميةالتواصل .٤

  منشورات دورية تثقيفية حول الجودة وسالمة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحيةطبع .٥

  والعاملين في الحقل الصحي على تطبيق معايير الجودة وسالمة المرضىمساعدة وتدريب األطباء .٦

سالمة المطبقة تحديد مؤشرات علمية ووطنية عن سالمة المريض تراقب من خاللها المستشفيات فعالية معايير الجودة وال .٧
 لديها

 )(Plan- Do-Cheek- Act -  تحسين- تدقيق- تنفيذ-تخطيط: تشجيع وتفعيل العمل بمعايير الجودة التي تعتمد على دائرة .٨

 تقديم الدعم  لألطباء في تطبيق معايير اإلعتماد .٩
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 "Evaluation of professional Practice" "تقييم األداء المهني"مساعدة األطباء على تطبيق معايير فصل  .١٠

تشجيع التبليغ عن األخطاء الجسيمة في المستشقيات وتأسيس آلية إلحصائها على الصعيد الوطني، لتحليلها وإيجاد  .١١
 الطرق لتفادي تكرارها مع إحترام السرية المهنية

ة وضبط  تدريب ميداني للعاملين في الحقل الصحي والمؤسسات الصحية لتطبيق سياسات وإجراءات وآليات مراقبتأمين .١٢
  تؤمن التطور المستمر وسالمة المرضى

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
مارال .  د- بوال عبده رزق اهللا.  د-هدى عبد الحميد الحر.  د-رلى مصطفى حمود. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  زياد مارون عساف.  د- انس اتاشياناوه
  الدكتورة رلى مصطفى حمود :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥١١ علم وخبر رقم -"مؤسسة الجودة والتطوير البلدي" جمعية باسم -٧
ق  الطاب- ملك مارغو فيليب اندراوس-  بناية ابو جودة-٨ القسم رقم -٦٤٦ العقار رقم - شارع راشد-جل الديب: مركزها
   قضاء المتن-الثاني
  : أهدافها
 نشر الوعي والثقافة الصحية .١

 مساعدة البلديات في تدريب ومنح شهادات الجودة الصحية والرقابة على المؤسسات الغذائية في نطاق البلديات .٢

 المساهمة في العمل اإلجتماعي والتربوي العام .٣

 ئل اإلعالمإنشاء وتدريب فرق عمل ضمن البلديات للتعامل مع األخبار ووسا .٤

 إقامة ورشات العمل في مختلف مجاالت العمل البلدي .٥

 تنفيذ مشاريع تنموية مع الجهات المانحة في النطاق البلدي .٦

 مراقبة االنتخابات وتدريب المجتمع والراغبين في العمل البلدي على إدارة هذه المهمات .٧

 إقامة وكالة أخبار ودراسات متخصصة بالشأن البلدي العام .٨

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
 وفاء -  هيام محمد جمعه- بيار اميل القزي- عدنان حسين حمورا-هاني محمد سبليني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  بشاره قندلفت
  يل القزيبيار اممحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 Lebanese Center for Developmentني للتنمية والتطوير، المركز اللبناجمعية" جمعية باسم -٨

)LCD(Association " - أد /١٥٣٣ علم وخبر رقم  
 - بناية حيدر وبرجي-١٧ القسم رقم - ٢٥٥١ العقار رقم - قرب سوبرماركت الرحاب- شارع القسيس- حارة حريك: مركزها

   قضاء بعبدا-الطابق الثالث
  : أهدافها

 اإلهتمام بالشؤون التربوية والتعليمية والثقافية واألدبية والعلمية واإلجتماعية والمهنية والصحية .١
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المشاركة في برامج التنمية البشرية وتأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات  .٢
 حول مواضيع التنمية المستدامة

 ى تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعياً، تربوياً، ثقافياً، فنياًالعمل عل .٣

تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية بمختلف انواعها لتشجيع الشباب واألطفال على العمل  .٤
 اإلجتماعي

ميع المستويات الدراسية إقامة دورات تدريبية وتربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية ودورات دعم وتقوية لج .٥
 ودورات محو األمية

تنظيم المعارض وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات التربوية والدراسية واللقاءات العلمية والثقافية  .٦
 واإلجتماعية

ات العامة المساهمة في إنشاء مؤسسات ومراكز تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ومهنية وصحية بما فيها فتح المكتب .٧
والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية 
والتقينة ودور االيتام ودار العجزة ودور الحضانة والمساهمة في إقامة المعاهد والجامعات على اختالف درجاتها بما 

 فيها التعليم العالي الجامعي

 المساهمة في اصدار المطبوعات والمجالت لنشر األبحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية .٨

المساهمة في إعطاء المنح الدراسية للطالب من أجل مساعدتهم وتوجيههم في إتمام دراستهم وفي إيجاد فرص عمل  .٩
 لهم

 معيات والروابط العلمية والثقافية في لبنانالعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والج .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   لما محمد علي نصراهللا- محمد علي يوسف- مريم محمد ملي- محمد حسن جابر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد حسن جابركتوردال: عية تجاه الحكومةممثل الجم

  

  أد /١٥٣٤ علم وخبر رقم -"ZADزاد الخيرية، " جمعية باسم -٩
   قضاء بعبدا-A بلوك -١٤ القسم رقم -٣٠٦ العقار رقم - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز روح التعاون والتكافل اإلجتماعي عبر مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود .١

 عروض الميسرة دون فوائد للفئات المحتاجةتقديم ال .٢

 إقامة مشروعات تساهم بالتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية .٣

 إنشاء مراكز للتدريب والتوجيه واإلرشاد اإلقتصادي واإلجتماعي .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسن - ابراهيم عبداهللا فقيه- محمد داود غملوش- السيد علي محمد حسين فضل اهللا: السيدات/المؤسسات السادة/سسونالمؤ

   وفيق عباس وزنه-حسين شاعر
  ابراهيم عبداهللا فقيه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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Association For The Lebanese  اللبنانية للتنمية والتعاون الخيرية، جمعيةال" جمعية باسم -١٠

)LADC(Development Cooperation "- أد /١٥٣٥ علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- الطابق األول- مركز الشرق األوسط التجاري- A البلوك -١٧ القسم رقم -٣٧٢ العقار رقم -الشياح: مركزها
  : أهدافها
 ةالتنمية االقتصادية واإلجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاج .١

 دعم الفئات الشبابية عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطالب والمتفوقين .٢

  واالقتصادية خاصة في االريافنشر الثقافة المتعلقة بالمعلوماتية كوسيلة للتنمية اإلجتماعية .٣

 تنمية ودعم المبادرات اإلبداعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .٤

مة في إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز األبحاث نشر الثقافة والتعليم العالي عبر المساه .٥
 وإصدار المجالت وإقامة المحاضرات والندوات

 القيام باألعمال الخيرية واإلنسانية اإلجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية واإلنمائية .٦

  فيما خصه في سبيل التنمية اإلقتصادية والوزارات المختصة كلالتعاون مع اإلدارات العامة .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 دارين محمد -حسن علي حمادي.  د- شادي حيدر الحاج حسين-علي محمد سرور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  يوسف حسين فايز -حمودي
  كتور حسن علي حماديدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"Lebanon-Foundation , Fata Family، ، آل فتى فاوندايشن" جمعية باسم -١١
  أد /١٥٥١
   قضاء كسروان- الطابق األرضي-X القسم رقم - ٥٣٣ العقار رقم -بلونه: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
ولبلوغ . اف خيرية وتعليمية وعلمية وأدبية وإجتماعية واستشفائية ودعم سائر الجمعيات األهلية مادياً ومعنوياًتحقيق أهد .١

تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات : أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً
ورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات د

الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات 
ية وسائر والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل اإلعالم والمستشفيات ومراكز االبحاث والمنظمات الدولية والمحل

 ...الجمعيات األهلية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ر الياس فرجم ت-  طانيوس فريد الفتى-فريد طانيوس الفتى. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  يوس فريد الفتىطانالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٥٢ علم وخبر رقم -"Angel Guardians"جمعية باسم  -١٢
   ملك مرسيلينو تادروس- ١١٦٧ العقار رقم -  شارع البوليه-برمانا: مركزها
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  : أهدافها
 اإلهتمام باألوالد اليتامى والمشردين في لبنان بعد اإلستحصال على موافقة الجهات الرسمية المختصة عند االقتضاء .١

  نظيم دورات تدريبية لتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبةت .٢

مساعدتهم على الحصول على حياة الئقة وذلك عبر تأمين مسكن دائم لهم وتأهيلهم علمياً ومهنياً لإلنطالق في الحياة  .٣
 وبناء مستقبلهم حين يصبحون راشدين

 تمع حين يخرجون للحياة واحدهممساعدتهم على إيجاد فرص عمل تالئمهم حتى يستطيعوا أن يواجهوا المج .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عبير علي الحاج- محمد عثمان الفيل- شربل مرسيلينو تادروس-ماريو دياب كرم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   الميرمحمد علي خالد
  نسة عبير علي الحاجاآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٥٣ علم وخبر رقم -" الوطنية للمرأة العاملة الريفية في البقاعمعيةجال"جمعية باسم  -١٣
   قضاء زحلة- ملك زهير اسماعيل يوسف-تعلبايا: مركزها
  : أهدافها
 اإلنماء اإلجتماعي واإلقتصادي وتحسين ظروف العيش تحفيز المرأة على العمل الى جانب الرجل والمساهمة في عملية .١

 وتعزيز الفرص اإلقتصادية للمناطق الريفية

على أعضاء الجمعية اإلبتعاد كلياً عن العصبيات الطائفية والمذهبية والتحلي باألخالق الوطنية التي تتضمن التعايش بين  .٢
 أبناء الوطن

قامة مراكز صحية ومؤسسات إنتاجية تتالئم مع الظروف التي تعيشها الرعاية الصحية واإلجتماعية لألعضاء والسعي إل .٣
 المرأة الريفية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 متيل - نهى مهدي شومان- لشاويش نضال نجا ا-  محمد حسن الفرو-تقال حليم حوراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هاجر عصمات ابراهيم- فرج المزرعاني
  محمد حسن الفروالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٥٤ علم وخبر رقم -"نرجس للعمل الخيري"جمعية باسم  -١٤
   قضاء بعبدا-  ملك كامل الزين-A بلوك -٥٤ القسم رقم -٤٥٩ العقار رقم - حارة حريك: مركزها

  : دافهاأه
 المساعدات اإلجتماعية .١

 تقديم الخدمات الطبية .٢

  تقديم الخدمات الصحية بما فيها فتح مراكز لهذه الخدمات وفتح مستوصف طبي .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فاطمه محمد - بثينه محمد حمود-فاطمة ابراهيم سقسوق.  د-حسان علي سرور. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منى حسن حسون- عزيزه محمد سرور-سرور
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  السيدة فاطمه محمد سرور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٥٥ علم وخبر رقم -" المائدة الخيريةمعيةج" جمعية باسم -١٥
   قضاء بعبدا- ٩قسم رقم  ال-٤٢٢ العقار رقم - حارة حريك: مركزها
  :أهدافها

اإلجتماعية األكثر فقراً، ومد يد العون والمساعدة  تسعى الجمعية لتعزيز التكافل اإلجتماعي في لبنان وتخفيف معاناة الشرائح
  :للعائالت المعوزة أو المنكوبة، وذلك من خالل

 وأصحاب اإلحتياجات الخاصة األيتامتقديم المساعدات المالية أو العينية للفقراء والمعوزين والمشردين و .١

تشجيع مختلف طبقات المجتمع على أعمال البر واإلحسان، ومعالجة حاالت البؤس المادي واإلجتماعي، عبر القيام  .٢
بحمالت إيقاظ وتوعية الضمير الجماعي، وممارسة النشاطات وعقد اإلجتماعات الهادفة الى ربط الميسورين بالمعسرين 

 لمالية والعينية الى أكبر عدد ممكن من المحتاجينوإيصال التبرعات ا

نشر موائد اإلطعام المجاني للمساكين والفقراء في مختلف المناطق والبلدات ال سيما خالل شهر رمضان وتوزيع وجبات  .٣
 الطعام على معدومي الدخل والعائالت المحتاجة، والمساهمة في إنشاء وإمتالك مطاعم لهذه الغاية

  والموائد لجمع التبرعات وتوزيع األطعمة مقابل بدل مالي يعود ريعه للفقراء والمحتاجينعقد اإلحتفاالت .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  د احمد عرابي محم-  علي اسماعيل خليل- محمد احمد توبه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد احمد توبهالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"ALSEP،Plaque Association Libanaise Contre la Sclérose enالسيب، "جمعية باسم  -١٦
  أد /١٥٥٦وخبر رقم 

   الطابق السفلي- حرم كلية العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف- طريق الشام-بيروت: مركزها
  : فهاأهدا

 مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب المتعدد واالمراض المشابهة واهاليهم .١

 توعية المرضى واهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء .٢

 تشجيع البحوث المتعلقة بمرضى التصلب المتعدد واالمراض المشابهة .٣

 :ص عليها اعاله وال سيمااجراء االعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية المنصو .٤

  تنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة -
تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب المتعدد واالمراض المشابهة وكيفية تشخيصها المبكر والعالجات  -

 المتخصصة الموجودة لها

بنان والخارج بعد االستحصال  على موافقة اللجنة العلمية الطبية الملحوظة في في لإقامة شراكة مع جمعيات مماثلة  -
  الداخليالنظام

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  الرا وجيه كرم.  د-ريتا عادل الباروكي.  د-رويش ياسمين جهاد د-جنان عادل خيراهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  الرا وجيه كرم كتورةدال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٥٧٢ علم وخبر رقم -"Moto Cross Lebanon موتوكروس ليبانون، معيةج"جمعية باسم  -١٧
   قضاء البترون- ملك رفيق عيد- ٣٤٩ العقار رقم - الشارع العام-كفر عبيدا: مركزها

  : هدافهاأ
 العمل على تنظيم رياضة الدراجات النارية والسياحية .١

من ض لهم من النشاطات تنظيم وجمع مالكي الدراجات السياحية والرياضية ذات أهمية الموجودة في لبنان وخلق متسع  .٢
 ستضافة النشاطاتاإطار النادي، تنظيم بطوالت ونشاطات داخلية وخارجية، و

 لبناني من مخاطر القيادة غير المنظمة، من خالل نشاطات   إرشادية والحد من مخاطرهاالعمل على توعية المجتمع ال .٣

 العمل على تشجبع السياحة في لبنان من خالل نشاطات النادي .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   روني روبير شلهوب- لبيب اديب الخويري-رفيق بسام عيد: السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون

  رفيق بسام عيدالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٧٣ علم وخبر رقم -"Green Horizonsآفاق خضراء، "جمعية باسم  -١٨
   الطابق التاسع-وق شركة المرسيدس ف- برج اإلسكندرية-٤٣٢٧ العقار رقم - بولفار البحصاص- الحدادين-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تحسين الوضع البيئي في لبنان من خالل العمل على إيجاد الحلول العلمية والمستدامة للمشاكل البيئية .١

 الحفاظ على الثروات الطبيعية من حرجية وسمكية وتنوع بيولوجي .٢

 نشر الوعي والثقافة البيئية خاصة عند األوالد والشباب  .٣

 تفعيل دور الشباب وتطوير مهاراتهم لينخرطوا بشكل فاعل في المجتمع المدني .٤

 دراسة وتوثيق المؤشرات واألوضاع البيئية خاصة في لبنان الشمالي .٥

 تشجيع السياحة البيئية .٦

 تعزيز التنمية المستدامة خاصة في األرياف واألحياء الفقيرة .٧

 راثية القديمةالعمل على حماية المواقع واألبنية األثرية والت .٨

التعاون والتنسيق مع الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والوزارات المختصة لتحقيق أهدافنا في  .٩
 مجتمع واع وبيئة صحية

  مطبوعات ومنشورات تتماشى مع أهداف الجمعيةإصدار .١٠

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
   ميراي محمد زريقه- سحر طاني عيسى-  توفيق عبد الواحد سوق-شنتال يوسف شاهين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  شنتال يوسف شاهين ةالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٨١م  علم وخبر رق-" اإلنسانية لإلغاثة والتنميةمعيةجال"جمعية باسم  -٩١
   الطابق الثالث- ملك المحامي باسم الحوت- سنتر مشخص- شارع إبن سينا- عين المريسة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة األسر المحتاجة .١
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 رعاية شؤون األيتام .٢

 رعاية المسنين .٣

 تشجيع التعليم .٤

 في حالة النكبات والكوارث اإلغاثة .٥

 المشاريع التنموية .٦

  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ
 مصطفى علي - منير محمد شاكر- حامد محمود االسماعيل-باسم محمد الحوت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منار حسين مصطفى-اليونس
  محامي باسم محمد الحوت ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٨٢ علم وخبر رقم -" رعاية األسرةمعيةج"جمعية باسم  -٢٠

   الطابق السادس- بناية النجاح- شارع اإلستقالل- المال-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المحافظة على كيان األسرة من التفكك واإلسهام في التنمية المستدامة للمجتمع .١

 يم المساعدات المالية والعينية لرفع المستوى المعيشي لهذه األسركفالة األسر المحتاجة وخاصةً الفاقدة للمعيل، وتقد .٢

 رعاية وتأهيل األسر إجتماعياً وصحياً وتربوياً .٣

تفعيل وتمكين المبادرة الفردية والجماعية الهادفة الى تأسيس مشاريع إقتصادية تسهم في تأهيل وتطوير األسر المحتاجة  .٤
 وتحويلها أسر منتجة

 تمع بالنموذج األسري الصالح في سبيل إرساء دعامات القيم والمثل األخالقيةالمساهمة في رفد المج .٥

 توظيف القدرات والطاقات الموجودة لدى األسر واإلستفادة منها في مشروع بناء ونهضة المجتمع .٦

  صةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخت
 - انتصارصالح الترك- نبيهة محمود القوزي- سامي حسين الخطيب-نبيل علي الحلبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  هشام زهير العبيدي
  سامي حسين الخطيبالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٩٨ علم وخبر رقم -"الشبكة العربية للسيادة على الغذاء"جمعية باسم  -١٢
  جعجعال ملك عبد الحسن -٧١ القسم رقم -٦٧٠ العقار رقم - رأس بيروت-بيروت: زهامرك

  : أهدافها
 العمل على تعزيز مفاهيم وممارسات التنمية المستدامة وتحقيق السيادة على الغذاء .١

 السعي لتنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية .٢

 السعي الحتضان وتشجيع وتحفيز المبادرات .٣

 بل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي واإلقليمي والعالمي بما يخدم رؤية الشبكةالعمل على تعزيز س .٤

 المساهمة في إيجاد بيئات ومساحات العمل التفاعلية التشاركية لتبادل الخبرات .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  المؤسسات /سونالمؤس
 رزان اكرم - قاسم علي جوني-الحسن محمد الجعجع عبد - طالب سالم الحركه-ر الخطيبايمان محمد تيسي: السيدات/السادة
   رامي احمد زريق-زعيتر

  عبد الحسن محمد الجعجعالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٠٢م وخبر رقم  عل-"مركز تعزيز العمل والحماية اإلجتماعية"جمعية باسم  -٢٢
   ملك وفاء علي اليسير- بناية الزهيري-٩ القسم رقم - ٥٦٥٧ العقار رقم - شارع البستاني- وطى المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  : يهدف الى خدمة البحث الميداني والنظري لدعم العمل والحماية اإلجتماعية في لبنان عبرتعتبر الجمعية مركزاً بحثياً
 مع المنظمات الدولية صاحبة اإلختصاص، والمؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات التواصل .١

 األهداف المشتركة في لبنان وخارجه

توفير قاعدة مؤسساتية توثيقية تعد وتجمع الدراسات، والكتب البحثية التي تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل  .٢
المعنية التي  وغير الرسمية لبنان، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة المراجع الرسميةوالحماية اإلجتماعية في 

 ترغب في االطالع عليها واإلستفادة منها من أجل تعزيز العمل والحماية اإلجتماعية

 نانتوجيه نتائج الدراسات والبحوث على كافة الصعد بما يخدم العمل والحماية اإلجتماعية، وحقوق اإلنسان في لب .٣

 تنفيذ وتعميم إستطالعات الرأي في مجال إختصاص المركز ودعمها بنتائج الدراسات والبحوث .٤

تكوين لجان إستشارية متخصصة لمناقشة األوراق التي تصدر عن المركز وغيره حول اإلشكاليات المتعلقة بالعمل،  .٥
 وإبداء المالحظات بشأنها

  تتضمن مؤشرات تخدم أهداف الجمعيةإصدار مطبوعات ونشرات إرشادية إلكترونية دورية، .٦

تنظيم واإلشراف على ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات تضم ممثلين عن المنظمات الدولية صاحبة اإلختصاص،  .٧
والمؤسسات الرسمية، وأكاديميين، وإختصاصيين في مجال العمل، وأفرقاء المجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة 

  في لبنان، ولتعميم نتائج ومؤشرات الدراساتبالعمل والحماية اإلجتماعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
ايمان نمر .  د-  عصمت سعيد عبد الصمد- السفير سمير سامي بك الخوري الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  م سعيد ريدان عصا-خزعل
  السفير سمير سامي بك الخوري الخوري :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٠٣ علم وخبر رقم -"أرضي للتنمية"جمعية باسم  -٣٢
 - ملك مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك-١ القسم رقم - ٤٤٤ العقار رقم - حي مار نقوال- الدكرمان-صيدا: مركزها

  الطابق االول
  : افهاأهد

 المحافظة على األرض وعلى ملكيتها وجعلها مصدر تنمية مستدامة من أجل المحافظة على قيم العيش المشترك .١

القيام بكافة الخدمات والمشاريع اإلنمائية والخيرية وإسكانية وإستشفائية وإجتماعية وصحية وعلمية ودراسية وصناعية  .٢
  أعاله١قيق ما هو مبين في الفقرة وحرفية وبيئية وغيرها التي تساعد وتؤدي الى تح
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميشال -  هنري جورج نحاس-  األب الياس جورج صليبا-المطران ايلي بشاره الحداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ن عبداهللا السكاف انطو-جورج طعمه
  المطران ايلي بشاره الحدادالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦١٢ علم وخبر رقم -" أنصار الوطنمعيةج"جمعية باسم  -٤٢
   قضاء المتن- )B( بلوك-  ملك بيار جرجي باسيل- ٧ القسم رقم -٢٦٥ العقار رقم -ديك المحدي: مركزها
  : أهدافها
 تمع المدني والمجتمع العسكريخلق تقارب ما بين المج .١

 توعية الشبيبة على أهمية دور القوى األمنية في المجتمع وتشجيعهم لإلنخراط في المؤسسات العسكرية .٢

 القيام بنشاطات ثقافية، بيئية، بالمشاركة مع المؤسسات العسكرية، ضمن أهداف الجمعية .٣

رامل والعجزة والمحتاجين والمنكوبين دون تمييز طائفي أو العمل في مجال تقديم الدعم والمساندة والرعاية لأليتام واأل .٤
 سياسي

 العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية في مجاالت اإلعاقة واإلدمان وإعادة تأهيل األشخاص .٥

 العمل على تطوير وتنمية األسرة في مختلف المجاالت .٦

 تنظيم مؤتمرات علمية وحلقات دراسية وأبحاث .٧

  ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعيةالتعاون مع جمعيات .٨

 إطالق جائزة بإسم أنصار الوطن .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سعد -ان ايلي جرجس جبر- سامر سمير نهره- يوسف البر صادق-وليد جرجي نادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ربيع سلمان عقيقي-  روكسان فريد الغزال-جان العسيلي

  وليد جرجي نادرالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦١٣ علم وخبر رقم -" آل الجزار الدندشيمعيةج"جمعية باسم  -٥٢
  بق الخامس الطا-  ملك الدبوسي-٢٠ القسم -٥١٦١ العقار رقم - شارع الزيتون- ابي سمراء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 توطيد أواصر القربى بين أفراد العائلة وجمع الشمل .١

 مساعدة المحتاجين .٢

   ثقافية-إجتماعية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - منح محمد االحمد الجزار-  نزير وليد الجزار-لجزار الدندشيمحمد مصطفى محمد ا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد عبد القادر الجزار- معتز محمد الجزار- مصطفى عبد الباسط الدندشي- ماهر محمد محمد االحمد
  محمد مصطفى محمد الجزار الدندشيالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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Centers   Lebanon Network of Knowledge، رفةالشبكة اللبنانية لمراكز المع"جمعية باسم  -٦٢

)LEBKNOC("- أد /١٦١٤ علم وخبر رقم  
   بناية فواد كامل- شارع جرجي التويني- الشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ت إنجاز كافة المشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة والتنمية المهنية واإلجتماعية والثقافية والتربوية عبر بناء القدرا .١

البشرية على مختلف المستويات وذلك في جميع المناطق اللبنانية، وذلك بهدف ردم الفجوة الرقمية والجنسية والمناطقية 
 تشجيعاً على البقاء محلياً في هذه المناطق

برمجة القيام بحلقات تدريب محلية في كافة المناطق اللبنانية على استخدام المعلوماتية، إدارة األعمال، المحاسبة، ال .٢
 اإللكترونية وريادة األعمال

مكتبة : المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة في كافة األقضية لتزويد سكان وأهالي هذه المناطق بعدة خدمات أهمها .٣
إلكترونية ومكتبة ورقية، خدمات اإلنترنت كافة، خدمات إدارة األعمال، تقديم اإلستشارات على أنواعها، تدريب وتحفيز 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنمية التنافسية ولتحسين أداء وجودة الخدمات التي يقدمونها، وتحسين األفراد والم
 حوكمة المؤسسات على كافة المستويات

 إقامة مسابقات اإلمتياز في مختلف الميادين على مستوى األقضية كما على المستوى الوطني .٤

 اإلقتصاد والتجارة المحلية كما القيام بكافة النشاطات الخاصة بتسويق القيام بكافة الخدمات اآليلة الى تطوير وتحسين .٥
المؤسسات التجارية المحلية عبر إقامة المواقع اإللكترونية وتنظيم فعاليات وحمالت إعالنية بكافة وسائل اإلعالم 

 )المرئية والمسموعة والمكتوبة واإللكترونية(

  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 
 جبرائيل - جمانا ارنست الحلو- سهيال خسرو يوسف زاده-سعيد روبير سليم وهبه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بشور ديك

  جبرائيل بشور ديكالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"dationnFou An Empowerment-TATHMEERللتمكين،  مؤسسة -تثمير"جمعية باسم  -٧٢
  أد /١٦١٥وخبر رقم 

   الطابق الثالث- ملك الجامعة اليسوعية-)القطب التكنولوجي(Berytech   مبنى- طريق الشام- بيروت:مركزها
  : أهدافها
في إدارة المشاريع على تمكين األفراد والمجتمعات المحلية والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية لتطوير قدراتهم  .١

اختالفها من التخطيط واإلدارة والتمويل والتنفيذ والتقييم والتواصل والعالقات العامة والتواصل مع االعالم والتدريب 
  والتنمية التقنية وبناء قدراتهم الذاتية لتحسين مجتمعاتهم

وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن صالحياتها التشارك مع المؤسسات الحكومية والبلديات لدعم وبناء القدرات للتخطيط  .٢
 القانونية ونطاق عملها الجغرافي

 اإلعداد والقيام بتنفيذ مشاريع تخدم األهداف المعلنة أعاله وإدارتها .٣

يتم  ذلك بالتعاون مع الوزارات والبلديات والمؤسسات والجمعيات على الصعيدين الدولي والوطني والمحلي والوكاالت  .٤
 ومية التي أقيمت وتدار لغايات مشابهةالحكومية وغير الحك
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 كانت في أي ةويحق للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها تملك المباني والمشاريع وتوقيع العقود والمساهمة باية طريق .٥
مشروع آخر له عالقة أو نشاط متصل مباشرة بأهداف الجمعية ويساعد على تنميتها واإلستحصال على كافة التراخيص 

  الحكومية وغير الحكوميةذه المشاريع من قبل المراجعالالزمة لمثل ه

 والتنوع sustainabilityساسها النزاهة واإلبداع والتعليم والتمكين واإلستدامة تعمل الجمعية ضمن مبادىء ومعايير أ .٦
نسان  والتشارك في صنع القرار والمساواة والعدالة والتضامن وإحترام حقوق اإلintegrationاإليجابي واإلندماج 

 والحيوان والطبيعة، وذلك ضمن مجال عملها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريم - روالن انطونيوس طوق- فاتشه اطام شابوح بوياجيان-جمانه عبد اللطيف ناصر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هبه صالح حيدر-مد خلدون كتخدهمح
  نسة جمانه عبد اللطيف ناصراآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦١٨ علم وخبر رقم -"عكار بيتنا"جمعية باسم  -٢٨
   قضاء عكار- ملك عبد الواحد الدالي- شارع مغريقة- مشمش: مركزها
  : أهدافها
 وصحياً وإجتماعياً وترفيهياًالمساهمة في إنشاء مركز يهتم بشؤون المرأة نفسياً  .١

 المساهمة في إقامة دورات محو أمية وتقوية علمية لطالب الشهادات الرسمية وكمبيوتر ولغات أجنبية .٢

 تقديم الخدمات اإلجتماعية والمساعدات اإلنسانية .٣

 اإلهتمام برعاية البيئة والمساهمة في إنشاء حدائق ومالعب لألطفال .٤

 بية توعية وإرشاد وتوجيهمحاضرات وندوات وورش عمل تدري .٥

 المساهمة في إنشاء مشغل لتعليم الخياطة واألشغال الفنية واليدوية مجاناً .٦

 التواصل والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني على الصعيد التربوي والثقافي واإلنساني واإلجتماعي .٧

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 مريم -  غاليه حسن طالب- سعاد حسن محمد علي طالب-فضيله عبد الوهاب عبد الفتاح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسين الحاج

  السيدة غاليه حسن طالب :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٢١م  علم وخبر رق-"رسل الوردية لقلب يسوع ومريم"جمعية باسم  -٢٩
   قضاء المتن-  ملك مريم يوسف لحود-XI رقم -٦٢٥ العقار رقم - شارع السيدة-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 تعميم صالة الوردية العجائبية ونشرها في كافة األنحاء وإنشاء جماعات تابعة للجمعية في هذه االنحاء .١

 كنيسة والمساهمة في النشاطات الخيريةنشر المحبة واإليمان وأعمال الخير والسير بحسب تعاليم ال .٢

 التعاون مع الكنيسة حيث هناك جماعة تابعة للجمعية .٣

 تنموية بكافة المجاالت اإلجتماعية، الثقافية، الخيرية، العلمية، الفنية والبيئية .٤
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عة حقوق إنسانية فتتابع وتعمل على المحافظة على حقوق اإلنسان من كافة االوجه الطبيعية والمنصوص عنها في شر .٥
 اإلنسان والمعاهدات الدولية وتعمل على بناء السالم

الجغرافية (العمل على تنمية وتطوير الروابط اإلجتماعية والحفاظ على طبيعة النسيج الديموغرافي من كل النواحي  .٦
 وترسيخ عالقة اإلنسان بأرضه ومناهضة التمييز على أنواعه بين البشر) الخ...والطبقية والمناطقية

 حة اآلفات اإلجتماعية والعمل على تقديم المساعدات اإلجتماعية والطبية والتعليمية للعائالت واألفراد المحتاجةمكاف .٧

 إقامة وتنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج اإلنتاجية التي تعمل وتساعد على تحقيق األهداف المعددة أعاله .٨

  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن
 - صوفيا ديب اسعد- نهى قزحيا ابي سمره-  هند سليمان خوري-مريم يوسف لحود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 ليلى جرجس - نوال مخايل سمعان- فيرا موريس رزق اهللا- شاديا طانس مخلوف- ايالن روكس روكس- انطوانيت الياس صادق
   روزات فريد ابو نصر-  ليلى يوسف غطاس-زغيب

  السيدة ليلى جرجس زغيب :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٢٢ علم وخبر رقم -"نادي روتاري بيروت قدموس"جمعية باسم  -٣٠
   قضاء المتن- الطابق السفلي-٥ القسم رقم -٣٨٤ العقار رقم - منطقة مزهر العقارية-انطلياس: مركزها
   :أهدافها
 توسيع مدى التعارف إلتاحة الفرصة للخدمة .١

لي بمستوى خلقي سام في األعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة التح .٢
 المجتمع

 تمسك كل عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والمهنية واإلجتماعية .٣

  الذين يجمعهم المثل األعلى للخدمةتوثيق أواصر الزمالة بين رجال األعمال والمهن .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
سليم الشيخ انطونيوس .  د- فريد جورج سعاده-  بيار واكيم جعاره-شادي يوسف الطويل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مود حميد كرم- ضاهر ضاهر
  محامية مود حميد كرمال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٤٠ علم وخبر رقم -"FLY ON STAGEالمسرح الطائر، "جمعية باسم  -٣١
 الطابق - ملك جان يوسف الخوري، ريم عساف الهاشم زوجة بطرس ادمون الهاشم- ٢٤/٤٩٢ المقسم رقم -جبيل: مركزها
  السفلي
  : أهدافها
 األعمال والتدريبات المسرحيةتنشيط  .١

 تشجيع التدريب على الرقص والفولكلور والموسيقى والمسرح .٢

  إنماء المواهب والطاقات اإلبداعية في جميع الحقول الفنية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   قبالن فارس فارس نجم ابراهيم- بترا قبالن نجم ابراهيم-انطونيو قبالن نجم ابراهيم: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون
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  انطونيو قبالن نجم ابراهيمالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٤٧ علم وخبر رقم -"BALDATI BIATIبلدتي بيئتي، "جمعية باسم  -٣٢
   قضاء عكار-ه ناصر قمر الدين ملك نزي-  طريق الوطى- مشمش: مركزها
  : أهدافها

  :المختصة لتحقيق األهداف التاليةالرسمية السعي مع الجهات 
 رعاية البيئة والمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها .١

 السعي لزيادة المساحات الخضراء في البلدة والمحافظة على اإلرث الطبيعي للبلدة .٢

 )اشجار، طيور، نباتات(ئي واإلهتمام بالتنوع البيولوجي تحريك المجتمع المحلي لزيادة الوعي البي .٣

 إنماء الوعي لدى المواطن ال سيما لدى الناشئة من خالل نشاطات ثقافية إنمائية وتنظيم حمالت توعية بيئية .٤

 تنشيط رياضة المشي في الطبيعة من خالل دروب األجر الموجودة .٥

 معيات ذات الصلةالتشبيك والتواصل والتعاون مع كافة المنظمات والج .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 صفاء عبد الحليم قمر - اسعد خالد حسين- زكي حسين الحاج-نزيه ناصر قمر الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ب عبداهللا حسن محمد علي طال- الدين
  نزيه ناصر قمر الدينالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٤٨ علم وخبر رقم -"اللقاء الحدتي"جمعية باسم  -٣٣
   قضاء بعبدا- الطابق األول-١٩ القسم رقم -٣٢٤٣ العقار رقم -  ملك روجيه لمع- شارع السيدة-الحدث: مركزها
  : أهدافها

  : ال حصراًتحدد أهداف ونشاط الجمعية باآلتي مثاالً
 إن اللقاء الحدتي تجمع مستقل بذاته، فكرة وجوده نابعة من حاجات بلدة الحدث على كافة األصعدة .١

 واللقاءات ويناقش كافة المسائل المتعلقة  بمصلحة بلدة الحدت وجوارها، ومتابعة قضاياها  اإلجتماعاتينظم اللقاء الحدتي .٢
 لدى أي مرجع رسمي أو إداري وخالفه

 قاء بكافة النشاطات اإلجتماعية واإلنمائية والثقافية والبيئية التي تعود بالخير العام لبلدة الحدت والجواريقوم الل .٣

 إصدار النشرات والبيانات والتوصيات وإعداد الدراسات لنشر وتحقيق أهداف اللقاء .٤

 التعاون مع الجمعيات التي لها نفس األهداف  .٥

 قهم وتعزيز أواصر التعاون والتضامن فيما بينهمرعاية مصالح المنتسبين والدفاع عن حقو .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - هنري ميشال ديب-  جوزف انطوان وانيس- بشاره جورج كرم-سعيد ايوب يزبك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 سمير - زياد جرجس مطر- روجيه جوزف لمع- شربل طانيوس الجاموس- عساف الياس فرحات- ف االسمروجدي جوز
  ابراهيم ياغي

  محامي جوزف انطوان وانيسال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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Council  Lebanese Ukrainian Business، الجمعية اللبنانية األوكرانية لألعمال"جمعية باسم  -٣٤

)LUBC("-أد /١٦٥٦بر رقم  علم وخ  
   قضاء كسروان- .ل.م. ملك شركة الكرمة العقارية ش- ٣٥١٨ العقار رقم -عجلتون: مركزها
  : أهدافها
 تنمية العالقات التجارية والصناعية والمالية والزراعية والسياحية على خالف انواعها بين أوكرانيا ولبنان .١

 نان وأوكرانياتشجيع اإلستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كل من لب .٢

 العمل على تفعيل اإلتصاالت بين رجال األعمال اللبنانيين واألوكرانيين .٣

 إعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية .٤

  جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا
 ربيع نعمة اهللا - الكريم كاظم بك الخليل عبد - محمد سنو ارسالن- سمير جان الطويله: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   الشيخ نسيب فيكتور الجميل- فرام
  ربيع نعمة اهللا فرامالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  د أ/١٦٦٧ علم وخبر رقم -"قل ال للعنف"جمعية باسم  -٣٥
   ملك عريفة محمود عنتر ومنى حسين ابو زينب-  مدينة العمال-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 تمكين الشباب والشابات .١

 نشر الوعي واالهتمام بالشؤون اإلجتماعية والصحية للمواطنين من أجل الحد من مخاطر العنف .٢

 تماعيةتنمية قدرات وتطوير مهارات الشباب والشابات في برامج تربوية وثقافية واج .٣

 هوم قانون حقوق اإلنسان من خالل نشرات اعالمية توعوية وبناء قدرات وتدريبنشر وعي ومف .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 زاهر محمد مهيب - سحر علي كريم-م عنتر عريفه عبد الحلي-علي محمود عنتر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طارق حسين ابو زينب- البزري
  طارق حسين ابو زينبالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٦٨ علم وخبر رقم -"لبنان السالم"جمعية باسم  -٣٦
 - ك وليد متري بو سرحال مل- بناية عبدو عازار-٨ القسم رقم -١١٢٨ العقار رقم -  طلعة مستشفى سرحال-انطلياس: مركزها

   قضاء المتن-الطابق الثاني
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى نشر الثقافة الموسيقية اللبنانية والعربية عبر
 التدريب الموسيقي للمنتسبين الى الجمعية وتأمين اآلالت الموسيقية المنشودة .١

  الموسيقية ومستلزماتهارعاية الموهوبين موسيقياً عبر منحهم التدريب الالزم وتأمين اآلالت .٢

 إصدار منشورات موسيقية دعائية وتثقيفية ألعمال الجمعية وأعضائها .٣

 إقامة ندوات ومحاضرات للتوعية الموسيقية .٤
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 إحياء الحفالت الموسيقية في لبنان وخارجه والتي يعتبر ريعها مورد من موارد الجمعية المالية .٥

  انين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقو
 هيثم - زياد ميشال حلو-  وليد متري بو سرحال- تام شارل قزحيا-لين عفيف سوداح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حنان حسان حلواني-منير شعبان

  وليد متري بو سرحالالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٦٩ علم وخبر رقم -"رسالتنا الخيرية للتنمية" باسم جمعية -٣٧

   قضاء عاليه- ملك احمد المرعي- ١٠ القسم رقم -١٢٠٣ العقار رقم -  طريق البيري-سوق الغرب: مركزها
  : أهدافها
 العمل اإلجتماعي واإلنساني الخيري .١

لتربوية في تنظيم دورات معرفية وثقافية بما العمل الطالبي الثقافي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ا .٢
  والتربية الوطنية وتنظيم دورات استخدام الكمبيوتر والسكرتاريايهدف في خدمة نشر التوعية والتوجيه

  المساهمة في إنشاء مدرسة تعليمية خيرية والمساهمة في إنشاء مركز تدريب مهني خيري .٣

  لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً ل
 حسين - احمد محمد سوبره-  احمد شحاده المحمد المرعي-بالل احمد محمد المرعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  احمد المحمد المرعي
  بالل احمد محمد المرعيالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

third  The, La troisiéme voix pour le Liban الصوت الثالث ألجل لبنان، معيةج"جمعية باسم  -٣٨

voice for Lebanon"- أد / علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- B بلوك - ملف رالف اشمون جهاد الفغالي-٩٦ القسم رقم -١٦٤٢ العقار رقم -الشياح: مركزها
  : أهدافها

التي تهم بلدنا ... ل عام في الحقول اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والبيئية والصحيةتعمل جمعية الصوت الثالث ألجل لبنان بشك
  :لبنان، كما ترتكز بشكل خاص على األهداف التالية

العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خالل إعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات الطابع  .١
 ...عي والبيئي والثقافي واإلقتصادياإلنساني واإلجتما

 وغير الطائفي وغير الحزبي، ويكون هؤالء لبنانيين خلق وتنشيط مجموعة من األفراد ذات الفكر المستقل غير السياسي .٢
 أو مغتربين، كما ينضم اليهم أصدقاء للبنان

قتصادية والبيئية التي يعاني منها تنظيم تقارير ووضع دراسات واقتراح وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل اإلجتماعية واإل .٣
 لبنان وطرح خطط عمل صارمة واصالحات جذرية

 العمل على تطوير المعتقدات ووجهات النظر والتفهم وتوجيهها نحو مبادىء الذرائعية والدنيوية والجدارية واإلنصاف .٤

ل المجتمع اللبناني بالتنسيق مع العمل على تنفيذ االقتراحات والدراسات وتعميمها عن طريق نشرها بكافة الوسائل داخ .٥
 اإلدارات والمؤسسات الخاصة والعامة المختصة

 الحفاظ على وحدة وتنوع نسيج المجتمع اللبناني ودعم مبدأ المواطنية الصالحة .٦
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خلق ديناميكية فعالة وبناءة لتشجيع التطور والتقدم نحو األفضل في الحقول البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية، كل ذلك  .٧
 هدف تأمين رفاهية المجتمع اللبنانيب

 :وتعمل جمعية الصوت الثالث ألجل لبنان في المجاالت التالية

 المواطنية الصالحة .١

 األعمال االجتماعية واإلقتصادية .٢

 الحقوق والمساواة للمرأة .٣

 الخدمات العامة .٤

 النظام التربوي والثقافي .٥

 البيئة والمسكن .٦

 الصحة .٧

 ع التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ورفاهيتهم وتطورهم وتقدمهمكما تعمل في اي مجال لدعم المشاري

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   سيرج الكسندر شوليكا- اميه موسى ناصر-زياد نزار الزين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة اميه موسى ناصرالسيد : الجمعية تجاه الحكومةممثل
  

  أد /١٦٧٢ علم وخبر رقم -" رابطة الحاللمعيةج"جمعية باسم  -٣٩
   قضاء البترون- ملك عادل الحالل-٢٤١٥ العقار رقم - الشارع العام-شكا: مركزها
  : أهدافها
 م اإلجتماعي والعلميجمع شمل أفراد هذه العائلة أو اإلهتمام بشؤونهم عبر السعي لرفع مستواه .١

 بذل المساعدات المادية للمحتاجين من ابنائها .٢

  القيام بالنشاطات اإلجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حبيب موسى - جوزيف جودت عطاهللا- كريم يوسف حنا يوسف-لبير شليطا سيديجي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نزار موريس العين- أمين جان ديب- عادل ميشال الحالل-عبود
  جوزيف جودت عطاهللالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٧٣ علم وخبر رقم -"بلدنا خضراء اإلجتماعية الثقافية الخيرية"جمعية باسم  -٤٠
   الطابق األرضي-  بناية المجذوب- بعل محسن-طرابلس: كزهامر

  : أهدافها
 تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية .١

 مساعدة المحتاجين واألرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم .٢

 تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني .٣

  والعائالتوعية لكافة فئة الطالبإقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات ت .٤

 العمل على تنظيم حمالت لزرع األشجار في كل المناطق .٥
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  صالح سليمان الملحم-  علي عبدو ابراهيم-  سليمان عبدو ابراهيم- محمد عبدو ابراهيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ميليا سليمان ابراهيم
  صالح سليمان الملحمالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 Fulbright Alumni Association of، )فعل(رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان "جمعية باسم  -٤١

)FAAL(Lebanon "- أد /١٦٨٧ علم وخبر رقم  

   قضاء المتن- الطابق األول- ملك فرج يوسف عاد-٨٠ بناية - ٥ القسم رقم - ٤٦٨لعقار رقم  ا-الزلقا: مركزها
  : أهدافها
توفير الدعم لخريجي برنامج الفولبرايت في لبنان بحيث توفر التواصل بين األعضاء وتساعدهم على بناء قدراتهم  .١

 لبرنامج وتمكينهم من المساهمة في تطوير لبنانوتطوير تجربة فولبرايت، واالستفادة من خبراتهم لتسليط الضوء على ا

 :وتعتمد هذه األهداف على القيم التالية

 يمنح األعضاء الوقت والعمل كمجموعة للمساهمة في تقدم برنامج فولبرايت ولبنان: الطموح لتقديم األفضل .٢

 ينخرط األعضاء ويساهمون في مجتمعهم كقادة مسؤولين: القيادة التشاركية .٣

 تسعى الجمعية الى تطوير واستمرارية قدرات أعضائها العلمية ومعرفتهم: تعليماإللتزام لل .٤

 تحتضن الرابطة التنوع وتعمل في بيئة منفتحة: وعالتن .٥

تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات : ولبلوغ أهدافه، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً
 التي تسهم في تحسين التواصل بين االعضاء، وإصدار تماعيةجفة الى تنظيم األنشطة والمناسبات اإلودورات تثقيفية باإلضا

راسات، وإدارة وتنفيذ د جمعيات مشابهة ووضع النشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات مع
 ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والجمعيات المتخصصة والجامعات  كليتم... المشاريع التي تسهم في التنمية، في لبنان، الخ

  .ووسائل االعالم، الخ

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ليا روجيه حكيم- هيثم عميد خوري-  فاديا يوسف جرادي-ساره عصام بو عجرم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بولين يوسف عاد-يحي فيصل عانوتي
  السيدة بولين يوسف عاد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٨٨ علم وخبر رقم -""رابطة آل مسعد وأنسباؤهم"جمعية باسم  -٤٢
   قضاء البقاع الغربي- ملك مهنا مهنا- الشارع الرئيسي-صغبين: مركزها
  : أهدافها
 بناء العائلةلعمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي ألا .١

 اإلهتمام بالشؤون اإلجتماعية واإلنمائية والبيئية ومساعدة ذوي الحاجة .٢

 اإلهتمام بالشؤون الخدماتية والصحية واألعمال الخيرية .٣

 تمتين العالقات األسرية المبنية على المحبة واالحترام  .٤

   المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود
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 كريستين - مارغو نبيل شديد- اميلي نقوال حنا- انطوان منير سرحال-وسام ميلو مهنا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بشير جرجس منصف-بديع بو سليمان

  وسام ميلو مهنايد الس :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"Peace Labz، بيس البز/الفريق اللبناني لتحويل النزاعات"جمعية باسم  -٤٣
  أد /١٦٨٩
   قضاء المتن-  الطابق الثاني- ملك جورج ملكي-  سنتر مايا- مقابل بسول وحنينة-سد البوشرية: مركزها
  : أهدافها
لتنمية البشرية، الفكرية، اإلجتماعية والثقافية وذلك عن طريق بناء القدرات يهدف الفريق اللبناني لتحويل النزاعات الى ا .١

  الفكرية واإلجتماعية لدى الفرد والجماعة من خالل المحاضرات، التدريب والمتابعة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جوويل نعيم - وسيم حسين درويش-  جان بول فرنسيس شامي- جوستين نعيم ابي سعد: السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس

   بسكال فرنسيس شامي-ابي سعد
  جوستين نعيم ابي سعد نسةاآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

● 3�� 4  �� ٢٠١٢,+� ا���ل �� �* وا�5
  

 ١٤٠٩ وتعديله برقم ٢٢/٤/٢٠٠٨أد، تاريخ /٥٢٠قم لبيان العلم والخبر ر ١٥٠١ تعديل رقم -١
 »المنتدى النسائي الديمقراطي«:  للجمعية المسماة٣/٩/٢٠٠٩تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر » المنتدى النسائي الديمقراطي« المسماة ة الجمعي إسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
  ٣/٩/٢٠٠٩ تاريخ ١٤٠٩ تعديله برقم و٢٢/٤/٢٠٠٨أد تاريخ /٥٢٠رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »LEBANESE WOMEN FORUM (L.W.F)لبناني، المنتدى النسائي ال«: هاإسم
  »المنتدى النسائي الديمقراطي«: بدالً من

  

بيت «:  للجمعية المسماة٦/٤/١٩٨٥أد، تاريخ /٣٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٥٨٠  تعديل رقم-٢
 »نوبيالمرأة الج

، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »بيت المرأة الجنوبي« المسماة ة الجمعي غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٦/٤/١٩٨٥أد تاريخ /٣٨

    : على الشكل التاليتوأصبح
  :  اغايته
ها ومجتمعها ووطنها وبناءها إجتماعياً على توعية المرأة اللبنانية وتوجيهها، وكذلك ارشادها للقيام بواجباتها نحو أسرت .١

 أسس وطنية سليمة
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دعم صمود الجنوبيين، واإلهتمام بالمهجرين وإيجاد السبل لمعاونتهم ومد يد المساعدة ألرامل الحرب، ومحاولة توفير  .٢
 دورات تدريبية توصالً الى عمل مناسب يساعدهن على تخطي الصعوبات التي تواجههن

  وخاصةً اليتامى ومكافحة األمية وتعزيز األدمغة النسائية واألطفال المشردينمساعدة أرامل الحرب .٣

 المساهمة في إنشاء مشاريع عمرانية لمحاربة الجهل والفقر والمرض والمساهمة في إنشاء روضة مع حضانة لألطفال .٤

 المساهمة في إنشاء مدرسة مجانية وغير مجانية للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية .٥

المساهمة في إنشاء مدرسة مهنية تشمل جميع المهارات الفنية والمساهمة في إنشاء مصانع للخياطة والرسم على  .٦
 السيراميك وإقامة المعارض

لشيخوخة دار ل دار - دار توليد- مستشفى لألطفال- مستوصف-المساهمة في إنشاء مدرسة تمريض مع مركز صحي .٧
 ة نسائيةلليتيمة ودار للمعاقين ودار نشر ومجل

 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة مع تعميم لمكافحة األمية .٨

  المساهمة في إنشاء دور الرعاية وإيواء وتعليم األيتام واألطفال والفقراء وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبة .٩
   المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع

  : بدالً من
 توعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها .١

 صمود الجنوبييندعم  .٢

 مساعدة أرامل الحرب واألطفال المشردين وخاصة اليتامى منهم .٣

 إنشاء مشاريع عمرانية لمحاربة الجهل والفقر والمرض .٤

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

:  للجمعية المسماة٨/١٠/١٩٩٣أد، تاريخ /٣٧٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٦١٩ تعديل رقم -٣
 »رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني لإلدارة واإلنماء«

ي ومتدربي المعهد الوطني لإلدارة رابطة خريج« المسماة ة الجمعيسم وغايةاأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٨/١٠/١٩٩٣تاريخ أد /٣٧٨الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » واإلنماء

    :وأصبح على الشكل التالي

  »رابطة موظفي اإلدارة العامة«: هااسم
  »رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني لإلدارة واإلنماء« :بدالً من
  :غايتها

 قي بين أعضاء الجمعيةتعزيز روح التعاون والتال .١

 تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات وإقامة الندوات حول العلوم اإلدارية واإلدارة العامة .٢

 إنشاء صندوق تعاضدي لألعضاء وتعاونية وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة .٣

  والمعلومات بين الجمعية والجمعيات المماثلة في الخارجتبادل الخبرات .٤

  متخصصة في العلوم اإلدارية والتعاونإصدار نشرة دورية .٥

 تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى اإلدارة .٦

 إنشاء وتجهيز بيت للموظف .٧
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من

 لتالقي بين أعضاء الجمعيةتعزيز روح التعاون وا .١

 تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات وإقامة الندوات حول العلوم اإلدارية واإلدارة العامة .٢

 إنشاء صندوق تعاضدي لألعضاء وتعاونية وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة .٣

 تبادل الخبرات والمعلومات بين الجمعية والجمعيات المماثلة في الخارج .٤

 ورية متخصصة في العلوم اإلدارية والتعاونإصدار نشرة د .٥

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

 ٢٠١٢ ا���ل,+�  � �* وا�5�� 678 ا
 

ل وقجمعية «:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة١٥٥٨قرار رقم  -١
  »اعملوا االجتماعية 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/١٠بناء على التعميم رقم 
 وقل اعملوا اإلجتماعيةجمعية «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٢٨/٢/٢٠١١ تاريخ ٣٧٠بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  طرابلس : مركزها»الخيرية
واالستدعاء المسجل برقم  ٨/٣/٢٠١٢ تاريخ ١٩٩٥٤سجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء الم

  والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً، ٢٦/٧/٢٠١٢ تاريخ ١٩٩٥٤
  ،٩/٥/٢٠١٢ريخ وز تا/و/اع/٢٧١٤كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،
  :يقرر ما يأتي
وقل اعملوا جمعية « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٢٨/٢/٢٠١١ تاريخ ٣٧٠ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى
  .للسبب المبين اعاله» الخيريةاإلجتماعية 

  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموية االلكترونية بشكل دوري عن تصدر نشرة التنمي
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

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

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإدم التسجيل بشكل يرضيك،  التسجيل أو عطلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
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  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
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