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  القطاعية وكلية في التنمية ال
  سكانيلبلد الوحيد في العالم بدون تعداد البنان •

  ٢٠١٥مشاورات في لبنان حول الخطة االممية لما بعد العام  •

  بين دول الشرق االوسط١٣ عالميا و٩٥ة لبنان في المرتب: درجة المخاطرة االقتصادية •

  شركات لبنانية ناشئة٣ مليون دوالر في ١,١صندوق بادر يستثمر  •

 ٢٠١٣في الربع االول من % ٢٦تسليفات كفاالت تتراجع  •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
 لمحة عن عمل صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية  •

  صيدا وبنك البركة لتمويل المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجمبروتوكول تعاون بين غرفة  •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
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  )/download/com.you2apps.moph://http(اطالق برنامج الصحة االلكترونية  •

  org.disabilitymonitor.www://http/: ومرصد حقوق المعوقين في لبنان...  •

  ومشروع مدني الدماج حقوق االشخاص ذوي االعاقة في السياسات الرسمية...  •
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  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات رسمية واهلية •

   هيئات اهلية ومحلية ٤طالل لـ مساعدات الوليد بن  •
  

 �� ٢٠١٣ ا��ر )'�"�& و%

 ٢٠١٣  اياررشهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٣ ايار شهر للعلم والخبر تعديل •

  


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

  القطاعية وكلية في التنمية ال
  

   سكاني البلد الوحيد في العالم بدون تعدادنانلب •
في  ايار الماضي، تحقيقاً حول السكان في لبنان، مبينة ان لبنان هو البلد الوحيد ١٩في عددها الصادر بـ " النهار"صحيفة نشرت 

قد توفر بعض المعلومات مسوحات االسر، التي موضحة ان و، العالم الذي لم يقم بتعداد عام لسكانه منذ الحرب العالمية الثانية
  . وبعضها يشكو شوائب) ٢٠٠٧، ٢٠٠٤، ١٩٩٧، ١٩٩٦، ١٩٧٠(السكانية االساسية، جاءت متقطعة وغير دورية 

 فيها، باالضافة الى استعلمتو، ) سنة٢٩- ١٥ أعمارهم بين تراوحتاللذين (على الشباب هذه الدراسة النهار في  ركزتوقد 
) مدما( دراسات وخصوصاًرات واسقاطات دولية وبعض الدراسات االحصائية المحلية، االحصاءات الرسمية، إحصاءات وتقدي

 في النهاية الى فكرة أولية عن الحال في مجاالت لتصلودراسة عن الهجرة أجرتها الجامعة اليسوعية، ودراسات أخرى، 
 لالطالع على ."ة، خاصة بالنسبة للشبابالديموغرافيا واالسرة، والهجرة، والتعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة االجتماعي

  :الدراسة كما نشرتها جريدة النهار يرجى مراجعة الوصلة التالية
 9764/node/ar/org.lkdg.www://http  

  

  ٢٠١٥مشاورات في لبنان حول الخطة االممية لما بعد العام  •
، على ان ٢٠١٥ لفترة ما بعد عام  العالمية مناقشات وطنية حول األولويات اإلنمائية تنظيممم المتحدة إلىدعت الجمعية العامة لأل

 تذلك، نظم مكتب منسق أنشطة األمم المتحدة في لبنان، مشاورات وطنية شاركبناء على و . بلداً من ضمنها لبنان٨٣ في يتجر
لك بهدف طرح أفكار من اجل تحسين األوضاع اإلنمائية اإلقليمية والعالمية  المجتمع المدني، وذ منظماتفيها هيئات مختلفة من

  .المستقبلية
، وبالتالي توحيد ٢٠١٥ لما بعد عام هلبنان الذي نريدرؤية لضرورة تخطّي المحن الراهنة وتحديد "وخلصت هذه االستشارات الى 

أهمية ترسيخ مفهوم المساءلة والمحاسبة وتفعيل  "اكدت علىكما ، "الهوية واالنتماء الوطني وتعزيز األمن الداخلي والخارجي
وحسن تطبيق القوانين وتحقيق التنمية المستدامة واإلنماء المتوازن، إلى جانب تكريس ثقافة حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 

  ".والتخطيط اإلستراتيجي للتنمية االقتصادية والمحلية
 خمس قضايا رئيسية هي بناء السالم ومنع النزاعات، الحكم الرشيد واإلصالحات السياسية، لتتناوركزت االستشارات، التي  كذلك

ضرورة نشر التوعية والتربية "النمو الشامل وخلق فرص العمل، الخدمات األساسية وموضوع البنية التحتية والنقل العام، على 
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 فرض هيبة الجيش والقضاء على الميليشيات كذلكرتهن، و نزيه وإعالم حر تعددي محصن، غير مئي قضا نظامالسليمة وخلق
  ".ومكافحة الفساد، ضمان الشيخوخة وتأمين فرص العمل وتحقيق اإلصالحات اإلدارية والالمركزية الموسعة

أهمية الخروج بقانون انتخاب شفاف وقانون جديد لألحزاب، باإلضافة إلى تمكين "على  ،في المشاورات ات/وشدد المشاركون
 رغم تبدل الحكومات  المعدة للتنفيذالمشاريعالخطط ولمرأة سياسياً واقتصادياً وتحقيق االختالط المناطقي وضمان استمرارية ا

 ات الى ضرورة/وخلص المشاركون. "والوزراء، إال في حال ثبت عدم جدواها، وبالتالي تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية
ها الصالحيات الالزمة وإقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحقيق شبكة نقل إنشاء وزارة التخطيط ومنح"

  ".تربط المناطق ببعضها البعض وتتخطى التقسيم الطائفي والمذهبي، وبالتالي إعادة الثقة بمؤسسات الدولة
الن األمم المتحدة لأللفية الجديدة، والذي أقرته  إع،٢٠٠٠تجدر اإلشارة الى ان الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت في ايلول 

، تشمل الحد من الفقر، تعميم التعليم، المساواة ٢٠١٥ دولة وتعهدت فيه بتحقيق ثمانية أهداف إنمائية عريضة بحلول عام ١٨٩
  .للمرأة، حماية البيئة وتعزيز الشراكة العالمية

  

   بين دول الشرق االوسط١٣لميا و عا٩٥لبنان في المرتبة : درجة المخاطرة االقتصادية •
 دولة في منطقة ٢٢ بين ١٣ دولة في العالم، والـ ١٨٤ بين ٩٥ في المرتبة ،لبنان ، Euromoney"اوروموني"صنّفت مجلة 

 الفصل  لجهة درجة المخاطرة خالل دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وذلك٥١ بين ٣٢الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و
 .٢٠١٣  العاماألول من

، ومن ٢٠١٢ في الفصل الرابع من ١٠٠ من المرتبة ٢٠١٣تقدم لبنان في الفصل األول من  عن ،وكشف التقرير الفصلي للمجلة
 في الفصل األول ٩١، ومن الـ ٢٠١٢ في الفصل الثاني من ٩٤، فيما تراجع من المركز ٢٠١٢ في الفصل الثالث من ٩٨الـ 
  . ٢٠١٢على مركزه اإلقليمي مقارنةً بالفصل الثاني والثالث والرابع من ى ، محافظاً من جهة اخر٢٠١٢من 

:  التالية دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست اي المخاطر التي تواجه وفقاً لنشرة مجموعة بنك بيبلوس، درجة،وتقيم الدراسة
رفي والولوج إلى أسواق رأس المال، مؤشرات الديون، المخاطر السياسية، واألداء االقتصادي، سهولة الحصول على التمويل المص

  .والتصنيفات االئتمانية والتقييم الهيكلي
 ت واإلكوادور، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، فيما كان، في تنزانياها المخاطر في لبنان أدنى من جاءت درجة فقدعالمياً،اما 

ذلك، تقدم لبنان على اإلكوادور وتأخّر عن صربيا بين الدول ذات ك. أعلى من مستوى المخاطر في صربيا، والجزائر، ومنغوليا
  .الدخل المتوسط إلى المرتفع

مرتبة وبمرتبتين في  ٣٣ بـ  لبنان تقدم، فقدفئة سهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المالل وبالنسبة
 في فئة التقييم ٥ مراتب في فئة المخاطر السياسية، بـ٦لك، تراجع لبنان بـكذ. فئة التصنيفات االئتمانية مقارنةً بالفصل السابق

  .٢٠١٢الهيكلي، وبمرتبتين في فئة األداء االقتصادي، فيما حافظ على مرتبته في فئة مؤشرات الديون مقارنةً بالفصل الرابع من 
  

   شركات لبنانية ناشئة٣ مليون دوالر في ١,١صندوق بادر يستثمر  •
 ألف دوالر في ثالث ١٥٠ استثمر بقيمة مليون و، أن صندوقها اإلستثماري،)برنامج الشباب المبادر" (بادر"وعة أعلنت مجم

اإللكتروني المتخصص في " شهية"موقع للشاورما، " شاورمنجي"بكة مطاعم  تسعى الى التوسع إقليمياً، هي ش،شركات لبنانية ناشئة
 ٧,٣كشفت المجموعة أن رأسمال الصندوق سيرفع من كما . متخصص في بيع الكتبلكتروني ال االCedar booksالمطبخ، وموقع 
 بعد سبع سنوات على  وذلك المرحلة الثانية من مسيرته،خالل مليون دوالر، ١٥ إلى أكثر من ،)حاليالرأسمال ال(ماليين دوالر 

   .تأسيسه
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 ألف ٢٥٠ أن الصندوق استثمر ،خالد زيدانلصندوق، ارئيس مجلس إدارة  الشركات الثالثة الناشئة، اوضح  عنتفاصيلالوفي 
، الذي يحتل المركز األول بين المواقع اإللكترونية المتخصصة بالمطبخ والرابع بين "شهية " الشركة التي تدير موقعدوالر في

فات أطباق من مطابخ يوفر لمستخدميه وصل، ٢٠١٢ أطلق في كانون الثاني ، والذيالمواقع التي تتوجه للنساء في العالم العربي
  . مختلفة في العالم وخصوصاً من الشرق األوسط

 المتخصص في بيع الكتب على ، االلكترونيCedar books موقع  الشركة المسؤولة عن ألف دوالر في٥٠٠  الصندوقاستثمر كما
 مخازن في وتمتلكالعالمي، " أمازون" مع موقع وباتت تتعاون ٢٠٠٩ الموقع في العام ت الشركةوقد أطلق. اإلنترنت وتوزيعها

  . نيويورك وفرنسا وبريطانيا ولبنان
التي أطلقت في و ، الشاورما طبق المتخصصة في،"شاورمنجي" ألف دوالر في شبكة ٤٠٠ بقيمة "بادر"ت مجموعة استثمركذلك 
  الشركة يتولى إدارة فيما، وفرع واحد في دبي٢٠١٢في لبنان في العام " شاورمنجي"ـ تم فتح خمسة فروع لقد و. ٢٠١٢العام 

  . عملوا في أهم شبكات المطاعم العالمية للوجبات السريعة ولديهم خبرات وتجارب ناجحة،ة والخبرةءفريق من اصحاب الكفا
، يهدف إلى توفير التمويل للشركات ٢٠٠٦في العام " بادر"الصندوق االستثماري الذي أطلقته مجموعة   انتجدر االشارة الى

 مسجل في وهو ،MEVP" ميدل إيست فينتشر بارتنرز" شركة  ادارتهوتتولى ،لمتوسطة التي تسعى إلى التوسعالصغيرة وا
 ". صناديق االسثتمار وآليات االستثمار المتخصصة في الرأسمال المخاطر"نموذج ل اًلوكسمبورغ وفق

  

   ٢٠١٣في الربع االول من % ٢٦تسليفات كفاالت تتراجع  •
 مع نهاية شهر نيسان %٢٦ بلغ ،المؤسسة تراجعاً سنوياً ملحوظاً في التسليفات الممنوحة من " كفاالتمؤسسة"إحصاءات اظهرت 

  سببويعود. ٢٠١٢ خالل الفترة نفسها من العام ٣٢٨مقارنةً مع  كفالة ٢٤٣ عددها الى ادى الى انخفاضمما  ،٢٠١٣العام  من

السياسية اإلقليمية والمحلية، األمر  يشهده االقتصاد اللبناني في ظّل التوتّرات الذي  العام إلى التباطؤ، بحسب المؤسسة،هذا التراجع
  .االقتصادية في لبنان، وال سيما على االستثمارات الجديدة الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات

 مليون ٣٣.٥(لبنانية  ليار ليرة م٥٠.٥ إلى المؤسسةقد انخفض الحجم اإلجمالي للقروض المكفولة من وبناء الحصاءات كفاالت، ف
 وقد تركز).  ألف دوالر اميركي١٣٧.٨٦( مليون ليرة ٢٠٧.٨٢الواحدة إلى  ، في حين زاد متوسط قيمة الكفالة)دوالر اميركي

، تالهما قطاع السياحة )في المئة ٣٥,٣٩( والصناعة)  في المئة٣٧.٤٥( األكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة الجزء
 من االكبرحصة العلى   كفاالت أن منطقة جبل لبنان استحوذتمؤسسةيظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة في المقابل، ). %١٩,٣٤(

) %٢١.٨١(، تليها منطقة البقاع ٢٠١٣مع نهاية شهر نيسان من العام ) %٤١.١٥ (المؤسسةإجمالي التسليفات المدعومة من قبل 
  ).  في المئة٧,٤١(، وبيروت %)٩,٠٥( نبطية، وال)%١٠.٢٩(والجنوب ) %١٠.٢٩(والشمال 

  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  

  لمحة عن عمل صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية  •
 ، عرضاً عن عمل الصندوق،قدم مدير صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية، هيثم عمر، في مقابلة اجرتها معه صحيفة النهار

 المتوسطية، من خالل االتفاق المشترك الموقع في تشرين الثاني –ندوق أنشئ في اطار برنامج الشاركة االوروبية قائالً ان الص
 ٦ والذي قضى بان تخصص الحكومة اللبنانية ، بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بمجلس االنماء واالعمار والمفوضية االوروبية٢٠٠٠

، بصفته مؤسسة دائمة للتخفيف من وطأة الفقر، ٢٠٠٢ومنذ انطالقته في العام . ون يورو ملي٢٥ماليين يورو واالتحاد االوروبي 
ساهم الصندوق في تحقيق التنمية االجتماعية في لبنان، مستهدفاً بشكل اساسي الطبقات المحرومة من السكان من خالل تحسين فقد 
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، الى ان ولفت عمر. ب المشاريع الصغيرة والمتوسطةظروف المعيشة في المجتمعات المحلية المحرومة وخلق فرص عمل الصحا
 قرية تقع في المناطق االكثر حرماناً، عبر حشد جهود ١٢٠ قام حتى االن بمساعدة ،صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية

واضاف عمر .  التنميةشركاء المشروع من المجتمعات المحلية وممثليها المنتخبين والجهات الفاعلة المحلية االخرى من اجل تحقيق
 مشروعاً للتنمية المحلية ٧٨قائالً انه خالل السنوات العشر الماضية، تلقت مجموعات العمل واللجان الدعم من اجل التخطيط لـ 

  .  ماليين اورو١٠,٥وتنفيذها وادارتها ورصدها، بلغ مجموع قيمتها حوالي 
مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان في اطار اتفاق : لصندوق منذ انطالقة عمل ا،ومن المشاريع التي بوشر العمل بها

 مليوني ٢,٩الذي تم توقيعه بين االتحاد االوروبي والحكومة اللبنانية والذي خصص له " دعم التنمية المحلية في شمال لبنان"تمويل 
ة اشهر من التخطيط المحلي المشترك الذي تم وبعد حوالي ست. اورو لمشاريع التنمية المحلية في مناطق عكار والهرمل والضنية

وبحلول .  خطط استراتيجية للتنمية المحلية١٠بالتعاون مع لجان محلية متخصصة من المجموعات المستفيدة العشر، تم وضع 
 عقود منح ٩ ، تم االنتهاء من تحديد المشاريع التنموية ذات االولوية في كل مجموعة، ومن ثم تم التوقيع على٢٠١٢نهاية حزيران 

  .لتمويل تنفيذ تلك المشاريع
 قرضاً بقيمة اجمالية ٧٢٢٤ بمنح ٢٠١٣ وحتى آذار ٢٠٠٣وعلى صعيد القروض لالفراد، قام الصندوق منذ بدء العمل في العام 

  . فرد٢٤٠٠ مليارات ليرة لبنانية، استفاد منها ١٠٩قدرها 
  

  شاريع صغيرة ومتوسطة الحجمبروتوكول تعاون بين غرفة صيدا وبنك البركة لتمويل الم •
 في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بروتوكوالً للتعاون،"بنك البركة"وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا و

" ةبرنامج الزراعة المائي: " خصوصاً في القطاع الزراعي، مثل،برامج الغرفة التنمويةلدعم في صيدا والجنوب، يسعى الى توفير ال
الذي تموله الوكالة األميركية للتنمية الدولية، والذي يرمي الى تأسيس الزراعة المائية في لبنان والجنوب وإنتاج الفواكة والخضار 

  .واألزهار عالية الجودة، وبالتالي الوصول الى األسواق العالمية وتحسين مكاسب المنتجين اللبنانيين
 ان العمل جار على وضع دراسة كاملة وشاملة، بالتعاون مع الوكالة االميركية ،ح صال رئيس الغرفة محمدكشفوبالمناسبة، 

 ، مدينة صناعية نموذجية في منطقة الجنوب للصناعات المتوسطة والخفيفةهستحداثاللسعي لللتنمية، لتحديد االحتياجات االولوية و
للصناعات ينظم احداها سعارض متخصصة لتسويق االنتاج،  كما تسعى إلى تنظيم م،تتوفر فيها مجموعة متكاملة من البنى التحتية

 . ٢٠١٣الغذائية في الجنوب خالل شهر حزيران 

  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 

  من الحاجات% ٢٠ سورية في لبنان والمساعدات الدولية ال تفي بـ  من ألف نازح٥٦٨ •
 ألف ٥٦٨ ان عدد النازحين السوريين الى لبنان فاق الـ ،ون الالجئين في لبناناعلنت المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤ

وهم موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، على )  ألف شخص بانتظار التسجيل٨٣ ألف شخص مسجل ٤٨٥اكثر من (شخص، 
  .)٥٩٩١٤(وب لبنان وجن) ٨٦٣٥٢(،  بيروت جبل لبنان )١٦٤٧١٢(والبقاع ) ١٧٤١٨٩(شمال لبنان : الشكل التالي

 ٥٣ الى لبنان بلغ  من سوريا النازحين الالجئين الفلسطينيين ايار الماضي، ان عدد١٥من جهة ثانية، اعلنت وكالة االونروا بتاريخ 
فاع كل ليس نهائياً وانه الى ارت" االونروا"اكدت على ان العدد الذي اوردته ) شاهد(ن اسن المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنألفاً، لك

 في المئة من ٧٠خصوصاً مخيم اليرموك الذي نزح حوالي و نتيجة الظروف المأسوية التي تعانيها المخيمات في سوريا ،يوم
  . سكانه
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ن لبنان دخل مرحلة وصفها بـ ا ، عدنان منصور،في حكومة تصريف األعمال اللبنانيةوفي هذا االطار، صرح وزير الخارجية 
المساعدات  "مضيفاً ان ، جراء هذا اللجوء أعباء مكلفة جدا،باتت تترتب عليه، حيث زحين السوريينفي موضوع النا" الخطيرة"

  ". من حاجته إلى المساعدات% ٢٠التي تقدم إلى لبنان من الدول المانحة والمنظمات الدولية غير كافية وال تفي حتى بـ 
خليل، من مخاطر الوضع الناتج عن ضغط النازحين من جهته، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف االعمال، علي حسن 

ان بهذه الصرخة "السوريين وعمليات نقل اعداد كبيرة من المصابين في المعارك من سوريا الى المستشفيات اللبنانية، معتبراً 
 تعمل ،ى دفعات النازحين كشف ان وزارة الصحة ومنذ قدوم اولهإال ان"  جميعاً حاالً كارثية ال تستثني احداًنجنب لبنان بمكوناته

  .  مركزاً للرعاية الصحية االولية التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق على توفير المعاينة الطبية واالدوية لهم١٧٠عبر 
 تنص على تكليف وزارة الصحة باجراء مسح، او اخذ عينة من النازحين واجراء ، اصدرت لجنة الصحة النيابية توصية،كذلك

 ومن ثم اجراء مؤتمر عربي واخر دولي لعرض ،تحديد االمراض المعدية الموجودة ونسبة هذه االمراض وكلفتهادراسة ل
االوضاع الخطيرة الحاصلة في لبنان واالمكانيات المحدودة للدولة اللبنانية، ومن ثم طلب المساعدات لمواجهة كل هذه التداعيات 

  .  الناتجة عن اعداد النازحين
 على ان اقامة مخيمات رسمية لالجئين هي ، في لبنان"الحق االنساني" و"مؤسسة حقوق االنسان"كل من  شددت ،من جهة اخرى

ضرورة قصوى، محملة كل رافض او معرقل لتحقيق هذا االمر المسؤولية عن أي تداعيات اقتصادية وامنية واجتماعية ناتجة عن 
  .سوء ادارة ملف الالجئين السوريين

الواليات :  فهي موزعة على الشكل التالي،بالمساعدات الدولية المتعلقة بملف النازحين التي حصل عليها لبناناما فيما يتعلق 
)  مليون دوالر١٢(، الحكومة االوسترالية ) مليون دوالر٢٠(، االتحاد االوروبي ) مليون دوالر اميركي٣٢(المتحدة االميركية 
  ). ماليين دوالر٤,٦(والحكومة الفرنسية 

  

  راسة اكتوارية لمشروع قانون التقاعد والحماية االجتماعية برسم التنفيذد •
 الى مشروع قانون  والتي استندت، بيار بيالموندون،خلصت الدراسة االكتوارية التي نفذها كبير خبراء منظمة العمل الدولية

هاية الخدمة المعمول بها حالياً والخاضع الدارة  التي تنوي الحكومة تطبيقه كبديل من نظام تعويض ن،التقاعد والحماية االجتماعية
د معدل يحدت   اضعاف الحد االدنى لألجور، وان ٤ منها ضرورة تحديد سقف االيرادات بواقع ،الى بعض التوصيات الضمان،

  .نسب تحدد الحقاًل اًعلى أن يتقاسمه االجراء وأرباب العمل، وفق% ١٥االشتراك بـ
 المشمولين بتعويض نهاية الخدمة، وان يرتفع عدد ،ترض أن تشمل الخطة الجديدة بتغطيتها انه من المف، الدراسةوأشارت

ذلك، سيؤدي التراجع االجمالي المتوقع في عدد وبعد . ٢٠٣٥ في ٦٨٢,٩٤٤ الى ٢٠١٥ في سنة ٢٩٠,٦٥٨المضمونين من 
  .كان المضمونيناللبنانيين، وما يترتب عنه من تراجع في القوى العاملة، الى تراجع في عدد الس

.  بموجب النظام الجديد٢٠٢٥  العام في حلول،توقعت الدراسة ان يأتي الفوج االول من المستفيدين من معاشات الشيخوخة ،كذلك
 سنة من تسديد االشتراكات، ١٥بعد % ٢٠يوازي  Replacement Ratio ويتكفل النظام المقترح بتوفير حد ادنى لنسبة االستبدال

ة من تسديد االشتراكات، لذا توقعت الدراسة ان تبلغ نسبة االستبدال للمستفيدين الجدد من معاشات الشيخوخة  سن٣٠بعد % ٤٠و
 . سنة من تسديد االشتراكات٣٠خالل الفترة المشمولة باالسقاطات، اذ يتوقع بلوغهم سن التقاعد في مهلة تقل بقليل عن % ٣٤نحو 

 General) اساس االستمرارية من المنظور المحاسبي من خالل متوسط قسط التأمينووفق الدراسة، يمكن قياس كلفة الخطة على 

Average Premium, GAP) وقد تم تحديد هذا المتوسط كمعدل االشتراك الثابت الضروري لتمويل جميع التقدمات خالل فترة ،
االساسي للمشتركين الحاليين في نظام في حال اخذ في االعتبار االحتياطي % ١٤,٥ويقدر متوسط قسط التأمين بـ.  سنة١٠٠

وانطالقاً من ذلك، يوصي التقرير بتحديد معدل . في حال عدم احتساب هذا االحتياطي% ١٥,٢تعويض نهاية الخدمة، وبـ
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 ٢٠٣٠من اجمالي الناتج المحلي في % ٢٤,٨ومن المتوقع ان تتزايد احتياطات النظام بسرعة لتبلغ %. ١٥,٠االشتراك بـ
  .٢٠٥٠في % ٤١,٨و

  الدراسةهذهشدد وزير العمل، في حكومة تصريف االعمال، سليم جريصاتي، في اجتماع خصص لمناقشة وفي هذا االطار، 
لالطالع . أولوية إنجاز هذا المشروع بما يتالءم مع تطلعات اللبنانيين بشيخوخة كريمة، وبتغطية صحية شاملة"على  ،االكتوارية

  :الدراسة يرجى مراجعة الوصلة التاليةعلى التوصيات التي خلصت اليها 
 9763/node/ar/org.lkdg.www://http  

  

  ن بسبب ظروف العمل/ات في لبنان ينوون ترك عملهم/من الممرضين% ٦٧,٥ •
 ،الجامعة االميركية في بيروتوم الصحية في التمريضي في لبنان، نفذها فريق من كلية العل ازمة الجسم ،بينت دراسة تناولت

 ينوون ترك ات/من الممرضين% ٦٧.٥أن ، باشراف الدكتور فادي الجردلي وبالتعاون مع كلية رفيق الحريري للتمريض
 العمل في المستشفى التي يعملون  هن يفكرون بالتوقف عن/انهم% ٦٣.٣مغادرة البالد، فيما صرح % ٣٧.٥هن الراهن، و/عملهم

 ١٧٨٣تشفى وطاولت  مس٦٩التي أجريت في  ،أظهرت الدراسةكما .  قرروا ترك المهنة،ممن ينوون المغادرة% ٣٠ا، وأن به
ات على /ن غير قادرين/ أن أفراد الجسم التمريضي هم األقل رضى بالرواتب والمنافع وبفرص التقدم المهني، وانهمةً،/ممرضاً

 أن نسبة الرضى مرتبطة بوضوح بالرغبة المتزايدة بالمغادرة، فيما خلصت  الدراسة الحظت،كذلك. التوفيق بين العائلة والعمل
  كبرىالى ان جو العمل المحبط وباألخص ظروف العمل والدعم التنظيمي الناقص والحاجة إلى التطور المهني تمثل كلها تحديات

  .يواجهها أفراد الهيئة التمريضية
 من االسباب التي تدفع اًن مجموع المستشفيات التي أجريت فيها الدراسة، عدد مستشفى، م٧٦ مديرو قدم، ة ثانيةمن جه

ن، وأهمها الرواتب المنخفضة، وساعات العمل المكثفة بالمقارنة مع فرص أفضل في الخارج، كما /ات إلى ترك عملهم/الممرضين
 معالجة االزمة من هؤالءواقترح . م بأطفالها إذ تضطر الممرضة لترك عملها لالهتما ابرز االسباباوضحوا أن الزواج يبقى أحد

خالل زيادة األجور، انشاء برامج تطوير مهني، إعطاء محفزات ومكافآت مالية، واعتماد دوام حضور مرن، القناع أفراد الجسم 
  .التمريضي بالبقاء

  

   نزيل٥٩٠٠ مقابل ٢٨٠٠السعة : السجون في لبناناكتظاظ  •
النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، عقب ترؤسه اجتماعا في مكتبه  هذا ما اعلنه "فجارباتت سجون لبنان على أبواب االن"

 سجين، في حين ان السجون ال ٥٩٠٠ حالياً  في لبنانيوجد لدينا" إلى أنه فت خاللهل خصص للبحث في موضوع اكتظاظ السجون،
 آنية مؤقتة تساعد في تخفيف االكتظاظ، كاإلسراع بالبت وطرح ماضي ما تم التوصل اليه من حلول ". سجين٢٨٠٠تتسع اال لـ 

   .في الملفات وإصدار عقوبات معتدلة، متمنياً على القضاة اإلسراع في التحقيقات
أن الحلول األخرى مثل بناء سجون، ليست من صالحية القضاء، بل من صالحية السلطة السياسية، لجهة كيفية  " على ماضيشددو

اقتراح باستئجار أبنية فيها الحد األدنى من المواصفات التي تسمح بأن تصبح سجوناً، مشيراً الى ان "ان هناك ، و"بنائها ومكانها
 اخيراً،. امكنة التحقيق تستعمل حالياً سجوناً على الرغم من عدم تمتعها بالمواصفات المطلوبة، وهو أمر غير جائز وغير منطقي

  . بلورة هذه األفكار ووضعها موضع التنفيذكشف ماضي عن تأليف خلية طوارئ للسجون ل
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  )download/com.you2apps.moph://http/(اطالق برنامج الصحة االلكترونية  •
نفذ في اطار أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف االعمال، علي حسن خليل، مشروع التطبيق الخليوي االول الذي 

 يهدف الى تسهيل عملية تقديم الخدمة العامة  والذي"حقك بإيدك واجبنا نفيدك"البرنامج الوطني للصحة االلكترونية، وتحت شعار 
 الحصول عليها باالعتماد على وسائل امكانية و،عن طريق نشر المعلومات الخاصة بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة

  . الحديثة والتواصل االجتماعيالتكنولوجيا واالتصاالت
  : ما يلي امكانية االطالع علىة/ الجديد للمواطنهذا المشروع هذا وسيتيح

  )سواء أكان ذلك لألمراض المستعصية أم المزمنة( أسعار مبيع االدوية المسجلة وشروط االفادة من االدوية التي توفرها الوزارة -
  ينها وأسماء األطباء المراقبين فيهادليل المستشفيات الحكومية والخاصة وعناو -
  توزع مراكز الرعاية الصحية -
  حمالت التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة-

روابط الموقع االلكتروني وقناة الوزارة والمواد الصحية المحملة الولوج الى  الشكاوى و االتصال بقسم امكانيةة/ للمواطن يتيحكذلك
  . طالع على أنشطة الوزارة كافةاال، وايضاً YouTubeعلى الـ 

  

  )org.disabilitymonitor.www://http(: ومرصد حقوق المعوقين في لبنان...  •
والمفكرة " يادياكون"بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية و ،مرصد حقوق المعوقين في لبنان ،اللبنانييناطلق اتحاد المقعدين 
 عاما ١٢بعد مرور يأتي انشاء هذا المرصد . اإلنتهاكات التي تطال ذوي االحتياجات الخاصة، بهدف توثيق القانونية وشبكة الدمج
، بحسب ما اوضحته سيلفانا اللقيس زال معظم بنوده غير مطبقةي الذي ال لحقوق المعوقين، ٢٠٠٠ / ٢٢٠على صدور القانون 
  . اتحاد المقعدين اللبنانيينمديرة البرامج في 
االول، "هدفين اساسيين، تحقيق  يسعى الى  هذا االخير ان،سمية بو حسن احدى المشاركات في تأسيس المرصدبدورها، اشارت 

يتشكل من هيئة " انه موضحة بقولها، "رصد حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، والثاني، رصد السياسات المتعلقة بهذه الحقوق
ومن هيئة اخرى استشارية تتألف من ناشطين واتحاد المقعدين، ضم الجمعيات التي تهتم بذوي االحتياجات الخاصة، توجيهية ت

  ".حقوقيين وخبراء
 شراكة فعلية  بناءالسلطة تحتاج إلى"وزير الشؤون اإلجتماعية في حكومة تصريف األعمال وائل أبو فاعور ان من جهته، اعتبر 

، "ان يساهم هذا المرصد في تصويب عمل الدولة ومنعها من أن تتحول الى سلطة غاشمة"، متمنياً "اتهمع المجتمع المدني ومؤسس
 مراكز وزارة الشؤون اإلجتماعية ان تصبح"كذلك شدد ابو فاعور على ضرورة  ."الى تحسين أداء كل الدولة وكل الوزارات"و

  ".وى الى أذن تسمع والى عقل يأخذ القرار والى يد تنفذها الشكك تل الشكاوى، واالهم أن تصلتقبلوكل دوائر الدولة مفتوحة ل
  

  ومشروع مدني الدماج حقوق االشخاص ذوي االعاقة في السياسات الرسمية...  •
 ، بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين،اطلق المجلس الثقافي البريطاني في لبنان

يهدف هذا المشروع . "المجتمع المدني كمدافع عن حقوق ذوي االعاقات في صنع القرار الحكومي "اً جديداً يحمل عنوانمشروع
االردن، لبنان، :  هي بلدان شهراً ويطال ستة٣٤خالل سينفذ الذي ، و مالياً المفوضية االوروبيةتدعمه  الذي،دوليالقليمي اال

ضمان االعتراف بحاجات بغية لصنع القرار والعمل الحكوميين مؤسسي يا، الى ارساء اطار اوكرانيا، ارمينيا، اذربيجان، وجورج
 صنع القرار الحكومي ومراقبة األعمال التي تتخذها في عمليةتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني ، المعوقين وحقوقهم



 9 

 بما تحديد الحاجات بشكل افضل،بت الكفيلة بالتوعية وتزويد المنظمات االهلية بالمهاراكما سيقوم المشروع ب .الحكومة المحلية
  ". تكريس تطبيق المعايير الدولية في فهم االعاقة وحقوق االشخاص ذوي االحتياجات الخاصةيؤدي الى

  

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

  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات رسمية واهلية •
 مليون دوالر اميركي على ان تستعمل في مشاريع ٨تقديم هبة عينية بقيمة : للحكومة اللبنانية حكومة جمهورية الصين الشعبية -

  التعاون االقتصادي والفني بين البلدين
  تقديم سيارة اسعاف مجهزة للبلدة : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية بسابا"  عيش لبنان" مبادرة -
 مولداً كهربائياً على قرى وبلدات بيت ياحون، حانين، حداثا، ١٤توزيع : يل لقرى وبلدات القضاء اتحاد بلديات قضاء بنت جب-

  رشاف، شقرا ودوبيه، صربين، الطيري، عيتا الشعب، عيترون، عيناتا، كونين، مارون الراس ويارون 
ألف دوالر للمساهمة في تقديم الرعاية  ٥٥:  وسيزوبيلSOS شركة ألفا لكل من جمعية اللبنانية للتوحد وجمعية قرى االطفال -

  لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة
تجهيز مركز المعلوماتية والتدريب التابع :  نادي روتاري زحلة بالتعاون مع نادي روتاري عاليه لجمعية رعاية الطفل في راشيا-

  للجمعية
دف الى تنمية الوعي حيال البيئة وحمايتها اضافة الى الذي يه" انا بحب غابتي"دعم مشروع :  جمعية مدى لجمعية بلدتي بيئتي-

  ترميم دروب المشي وترسيمها في اعالي جرود بلدة مشمش
آلة تخطيط قلب متطورة مع لوازمها، لمركز الصليب االحمر في بلدة :  الطبيب المغترب محمد عواضة للصليب االحمر اللبناني-

  عيترون والتعهد بالصيانة الدائمة لها
  التبرع باالرض وتغطية تكاليف بناء فرع للمدرسة في بلدة رحبة   : العمال فادي بربر للمدرسة الوطنية االرثوذكسية رجل ا-
  

   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
دا بأحدث المعدات تأهيل وتجهيز مركزها الصحي االجتماعي والواقع في العبادية بقضاء بعب:  جمعية الهدى الخيرية بقضاء بعبدا-

  الطبية
  افتتاح المستوصف الطبي التابع لها والواقع في منطقة سد البوشرية:  جمعية مساعدة االمومة والطفولة-
  تجهيز عيادة لطب االسنان في مركز عصام علي حسن الطبي في منطقة المصيطبة:  دار الفتوى-
كتب االونيسكو االقليمي في بيروت في مجال تعزيز جودة التعليم توقيع اتفاق مشترك لتعزيز العمل في م:  منظمة االونيسكو-

  للجميع في لبنان

  
       ��  ٢٠١٣ -��ر)'� "�& و%

  

  أد /٦٤٤ علم وخبر رقم -"نون"جمعية باسم  -١
   الطابق األول-  ملك نديم شهيب- بناية فارس-٢٦٣٨ العقار رقم - شارع قطر-عاليه: مركزها
  : أهدافها
 ل على ترسيخ معاني السلم األهلي وبناء السالم وحماية اإلرث الثقافي والحضاريالمساهمة في العم .١
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 العمل على تعزيز مفهوم المواطنة وبناء قدرات الشباب والنساء في مختلف المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والمدنية .٢

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

 قامة عالقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً وإقليمياً ودولياًإالمساهمة في  .٤

تعمل الجمعية على المساهمة في اصدار المنشورات والدوريات والكتب وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش  .٥
 ائل االعالم اإلجتماعي من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعالهالعمل وتستخدم كافة وس

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حمد فؤاد -عب وليد سعيد مال- شادي عادل حمد- فداء مروان الفقيه-نديم فارس شهيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  شميط

   نديم فارس شهيبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -" كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال- عاليه-رابطة اصدقاء الجامعة اللبنانية"جمعية باسم  -٢
  أد /٦٦٥علم وخبر رقم 

   قضاء عاليه-ق األرضي الطاب- ملك هشام عجيب-E بناية الجردي بلوك - الطريق العام- دير قوبل: مركزها
  : أهدافها
 عمل على دعم الجامعة اللبنانية في عاليه كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمالال .١

 العمل على تقوية الروابط والتواصل بين الطالب المتخرجين من الجامعة .٢

 العمل على تعزيز دور الجامعة اللبنانية في عاليه ومحيطها .٣

 والنشاطات والحفالت الهادفة الى إعالء شأن الطالب والجامعةالمساهمة في إقامة الندوات  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 روال نمر -كريم كريم علي - ايلي ريمون خلف-مه يوسف ذبيانا اس- باسم صالح سليم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عارف حكمة ابي -  زاهر كريم العنداري- رباب حسيب جابر شهيب- رجاء أمين العريضي- كمال الدين ايمن اكرم-العياش
   غنوه عصام النجار- سمير خالد نجم- سعيد ابو العز باسل- هشام حليم عجيب- عال بدري محمد المصري-فراج

  يب هشام حليم عجالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٧٦ ر رقم علم وخب-"المآثر الثقافية اإلجتماعية الخيرية"جمعية باسم  -٣
   الطابق السابع- ملك صقر وصيداني- ٤٠ القسم رقم - ٢٢٥٠ العقار رقم -  شارع الرواس- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ن على اختالف مناطقهمالمساهمة في تقديم الخدمات اإلجتماعية والتربوية والصحية للمواطني .١

 المساهمة في رفع المستوى االجتماعي واإلنمائي في المجتمع اللبناني .٢

 العمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات المجتمع .٣

 المساهمة في تقديم الدعم المادي لأليتام والفقراء من أجل توفير حياة كريمة لهم .٤

 عونات إليهميصال الماناة عن المواطنين بإالمساهمة في رفع المع .٥

 المساهمة في كفالة األيتام واألرامل .٦
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 التعاون مع الجمعيات المتواجدة في لبنان والخارج في األعمال الخيرية .٧

 المساهمة في معالجة المرضى وتوزيع العالجات الممكنة .٨

 المساهمة في مكافحة األمراض واإلدمان وكافة األوبئة التي قد يتعرض لها المجتمع .٩

  دور األيتام والمالجىء والمستشفيات والمدارس والنواديالمساهمة في إنشاء .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -لجوزو القاضي الشيخ محمد هاني محمد ا-المفتي الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    امل محمد الجوزو- علي محمد الجوزو-حامد محمد الجوزو
   المفتي الشيخ الدكتور محمد علي الجوزوالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 -"EMDR Lebanon Association، )جمعية أي أم دي آر لبنان(EMDRجمعية "جمعية باسم  -٤
  أد /٦٩١علم وخبر رقم 

   قضاء زحلة-  ملك السيد جان داوود-٢ القسم رقم-١٥٩٢ار رقم  العق-حوش الزراعنة: مركزها
  : أهدافها
 ونشره في العالم العربي عن طريق المحاضرات ووسائل EMDRالمساهمة في تعريف المجتمع بالعالج النفسي الـ .١

 اإلعالم والمنشورات

 EMDRريب األساسي للـالمساهمة في تحديد معايير األهلية المطلوبة في حدها األدنى للخضوع لمقرر التد .٢

  لإلختصاصيين في الصحة النفسيةEMDRالمساهمة في تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات ومؤتمرات في الـ .٣

  من أجل التربية المستمرةEMDRالمساهمة في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للمعالجين بالـ .٤

 : لنيل الشهادات التاليةEMDRـتحديد الشروط المطلوبة التي تتماشى مع شروط الجمعيات العالمية لل .٥

  "EMDRساسي للعالج بالـ المقرر التدريب األ" -
 "EMDRالممارس في العالج بالـ " -

 "EMDRإستشاري في العالج بالـ " -

  "EMDRمدرب في العالج بالـ " -
 في القيام بأعمال إجتماعية وإنسانية لمساعدة من هم بحاجة الى العالج النفسيالمساهمة  .٦

 األخرى المنتشرة في كل أنحاء العالم EMDRء شبكة تواصل وتعاون مع جمعيات ومنظمات الـ في إنشاالمساهمة  .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
مارال .  د-شانتال منصور منصور.  د-زنوال اميل روك.  د-تريز جورج بو جوده. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   لينا فريد ابراهيم- جان شفيق داود- كارال انطون سركيس- صباح الياس صليبا-ديكران بوياجيان
   مارال ديكران بوياجيانكتورة دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  د أ/٦٩٥ر رقم  علم وخب-"جمعية البر والمروءة الخيرية اإلجتماعية"جمعية باسم  -٥
 - ٧٠٦ المكتب رقم - ملك مشخص سنتر-٦٧ القسم رقم -٩٩٩ العقار رقم - شارع فينيسيا- عين المريسة-بيروت: مركزها

  الطابق السابع
  : أهدافها
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 في القيام بكافة األعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافيةالمساهمة  .١

 المساهمة في إنشاء مستوصفات ومختبرات ومدارس ومستشفيات .٢

 ي تقديم مساعدات مادية للطالب المحتاجينالمساهمة ف .٣

 المساهمة في تنظيم محاضرات لتعزيز المحبة بين أفراد المجتمع .٤

 المساهمة في المشاركة الفعالة عند حدوث أزمات .٥

 المساهمة في نشر ثقافة التربية الوطنية .٦

 المساهمة في إنشاء دور لأليتام والمسنين .٧

 يل جديد بعيد عن الطائفية والمذهبيةالقيام على بث الثقافة الوطنية إلنشاء ج .٨

 المساعدة على إبراز العيش المشترك بين كافة الطوائف والمناطق .٩

 المساعدة على تقديم فرص العمل للحد من البطالة والهجرة .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جالل يوسف - زينة عدنان ضيا-  علي حسن نور- فرح عدنان ضيا- حسن جميل نور: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

  فلو
  زينة عدنان ضياالمحامية السيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٩٨ علم وخبر رقم -"جمعية قبس"جمعية باسم  -٦
   قضاء بعبدا-الطابق األول -٨ القسم رقم-٥٣٨ العقار رقم -تحويطة الغدير: مركزها
  : أهدافها

 والتراث التاريخي لألنبياء واألوصياء، وأعالم الشيعة األثني عشرية في لبنان وذلك في مختلف المحافظة على االثار العمرانية
  :الميادين المادية والمعنوية والمعرفية من خالل

سيرة حياتهم ومقاماتهم وآثارهم ودعم الدراسات قيام باألبحاث والتحقيقات التاريخية المتخصصة والفنية حول ال .١
 واألبحاث الجامعية في هذه المجاالت

تشجيع السياحة الدينية والثقافية والترويج لها والتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة وسائر تشكيالت المجتمع األهلي  .٢
 والرسمي ذات االهتمام المشترك

يف باألماكن والمقامات الدينية واألنبياء واألوصياء وأعالم الشيعة األثني إصدار المنشورات المكتوبة والرقمية للتعر .٣
عشرية في لبنان، بما يعزز اإلرتباط بين الحاضر والتراث واإلستفادة منه ورفد المحفوظات الوطنية والمكتبات العامة 

 بهذه المنشورات

 بروتوكوالت التعاون في المجاالت المشتركةالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المتشابهة محلياً ودولياً وتوقيع  .٤

 تنظيم المؤتمرات والمعارض واألنشطة اآليلة الى الترويج ألهداف الجمعية .٥

 المساهمة في تأهيل وترميم االثار والمشاهد الدينية .٦

  صةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخت
   علي حسن زريق- محمد حسين نسر- تحسين حسين سرور-حسيب نايف ايوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي حسن زريقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٧١١ر رقم علم وخب-"رابطة آل خزاقة"جمعية باسم  -٧
   قضاء زحلة- الطابق الثاني-اية الياس بشعالني بن-٨ القسم رقم -١٥٠٤ العقار رقم -  حي المالحة- جديتا: مركزها
  : أهدافها
 ...بحث كل الشؤون العائدة لخير العائلة مثل مساعدة الفقراء وتعليم األطفال .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - نمر جرجي الخزاقه- ايلي لويس خزاقه-  ميشال نجيب خزاقه-ربيع موسى خزاقه: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

 ايلي - ريمون قبالن خزاقه- رمزي جورج خزاقه- اندره نمر خزاقه- فايز الياس خزاقه- نجيب فوزي خزاقه-جان جبور خزاقه
   ميالد سعاده الخزاقه- مخايل سبع خزاقه- فؤاد خزاقه

   رمزي جورج خزاقهمحاميال: ومةممثل الجمعية تجاه الحك
  

  أد /٧١٢ علم وخبر رقم -"الصخرة"جمعية باسم  -٨
   ملك حزب الكتائب اللبنانية-٢٦٠ العقار رقم - شارع وجيه خوري حلو-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
بيئي، وخلق تهدف الجمعية الى رفع مستوى القيم العائلية والتطوير اإلجتماعي بكل مفاهيمه اإلجتاعي، الثقافي، ال .١

نشاطات مختلفة شبابية وغير سياسية، التربية على الفضائل اإلنسانية كما التثقيف على الخير العام، ولبلوغ أهدافها، 
تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية : يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً

بوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع صدار نشرات ومطإودورات تثقيفية، و
الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات 

 والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل اإلعالم

  انين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقو
   نويل شبلي جمهوري-  جورج جوزف كميد- جوزف اديب البستاني- تريز توفيق معتوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة نويل شبلي جمهوريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧١٧ر رقم خب علم و-"جمعية زمزم الخيرية"جمعية باسم  -٩
   قضاء الشوف- الطابق األرضي-  بلوك ب-  مشاريع العميد- الطريق عام برجا جدرا-برجا: مركزها
  : أهدافها
 إغاثة المحتاجين ومساعدة الطالب الفقراء في المدارس الرسمية وذوي اإلحتياجات الخاصة .١

 ت إجتماعية وتعليمية وصحيةالقيام بمختلف أعمال البر والخير وال سيما المساهمة في إنشاء مؤسسا .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 احمد - جمال سعد الدين الشمعه- بالس سعد الدين الشمعه-جميل محمود ابو صالح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد الصعيدي
   جمال سعد الدين الشمعهالسيد: عية تجاه الحكومةممثل الجم
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  أد /٧٣٠ علم وخبر رقم -"حركة المواطنة"باسم سياسية جمعية  -١٠
   الطابق الرابع- ملك نادين فيكتور موسى- شارع السيدة- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

ة ومتطلبات الحكم الرشيد بهدف بناء دولة الحق المساهمة في إنشاء حركة سياسية مبنية على تثبيت مبادىء الديمقراطي .١
 والقانون ومؤسسات، مدنية، حديثة، عصرية، عادلة

المساهمة في طرح مشروع انتخابي وطني بهدف تحسين قضايا وشؤون الشعب المعيشية واإلجتماعية واإلقتصادية  .٢
 وتوفير الضمانات الصحية والتربوية والبيئية واالقتصادية للمواطنين كافة

قامة الندوات والمحاضرات والقاءات مع مختلف شرائح المجتمع المدني ال سيما الشباب وتنظيم ورش إلمساهمة في ا .٣
عمل تدريبية لبناء القدرات وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والمدني، بهدف تعزيز قيم المواطنة ومبدأ 

 الل القضاءاالصالح وسيادة القانون وتمكين الديمقراطية واستق

 social(المساهمة في التواصل والتعاون والتشبيك مع المجتمع المدني ال سيما من خالل مواقع التواصل االجتماعي .٤

media( وسائر وسائل االعالم المشروعة كما التواصل مع اللبنانيين المقيمين في الخارج والعمل على إشراكهم في 
 لمشاركة في االنتخابات النيابيةالحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل با

ر المشاركة في الحمالت المدنية واإلعالمية والنقابية وغيرها والوصول عبر العمل على تحقيق هذه األهداف عب .٥
 االنتخابات الى الندوة البرلمانية

  ع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراج
   شنتال عبده بو عقل- نادين فيكتور موسى-الياس جان ابو مراد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نادين فيكتور موسىمحاميةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Lebanese Commercial Mediation الجمعية اللبنانة للوساطة التجارية، "جمعية باسم  -١١

Association"-أد /٧٤٥ ر رقمخب علم و  
   قضاء المتن- .ل.م.ش ملك شركة مطاحن الدورة - ٤٥ العقار رقم - برج حمود: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 بحاث وتبادل المعلومات واالفكار فيما يتعلق بالوساطة التجاريةتعزيز الدراسات واأل .١

 :شئة عن الممارسة التجارية واإلقتصادية وغيرهاتطوير وتعزيز مفهوم الوساطة لحل جميع الخالفات والنزاعات النا .٢

اعتماد الوساطة وتفعيل دورها كوسيلة مميزة لحل جميع الخالفات التجارية وذلك عن طريق النقاش والتحاور والتفاهم قبل  -
  )ADR(اللجوء الى اي وسيلة بديلة لحل الخالفات 

ين على اللجوء إليها كي يتمكنوا من إعادة إحياء النقاش  وتشجيع المتنازعتعزيز وتطوير الوساطة في لبنان وفي الخارج -
والحوار المنقطع فيما بينهم باعتبار أن اصل كل خالق هو انعدام وتجنب وعدم السعي الى الحوار والنقاش بين الفرقاء 

 المتنازعين

ء متخصصين معتمدين مساعدة جميع الفرقاء المتنازعين على حل خالفاتهم عن طريق الوساطة وذلك باإلستعانة بوسطا -
 لدى الجمعية في مختلف الميادين

  المشاركة الفعلية بواسطة أعضاء منتدبين عن الجمعية في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والعالمية المتعلقة بشؤون الوساطة -
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  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 
   ارسالن محمد سنو- جونا امين قاصوف-روني سامي الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جونا امين قاصوفالمحامية : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٧٣ علم وخبر رقم -" سيدات مزيارةجمعية"جمعية باسم  -١٢
   قضاء زغرتا-  ملك جوزيف انطونيوس صليبا-  شارع الضهر-مزيارة: مركزها
  : أهدافها
  : بيئية وبصورة خاصة- روحية- ثقافية-اجتماعية

 مساعدة الفقراء والمعوزين .١

 اإلهتمام بالمرضى والمسنين  .٢

 اإلهتمام باليتامى واألرامل والمسنين .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رنده بولس - كرستين اسعد الشاغوري- امال رماون عبداهللا- مريان يوسف انطون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 هنى حنا -  ريتا مخايل دعبول- فيرنا امين دعبول-حنا عبد االحد ماري -  جاكلين بولس وهبه- سلمى انطوان ميناس- سليمان
   ذورا جبور الشدياق- بولين نقوال اسطفان-  هدى يوسف الخوري- سميره حنا الباشا-الشدياق

  مريان يوسف انطون ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٨٢ر رقم  وخب علم-"جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية اإلجتماعية"جمعية باسم  -٣١
   قضاء المتن - ملك كمال سالم بلوط-١٣٥٥ العقار رقم -ثريةساحة المتين األ -المتين: مركزها
  : أهدافها

جمعية غير سياسية ال تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات واألحزاب والعقائد " جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية اإلجتماعية"
  .السياسية

  :ي كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق األهداف التاليةتسعى الجمعية ف
  جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين األفراد والنهوض به .١

 رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي للمجتمع والنهوض به .٢

 ...المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول اإلقتصادية والثقافية والتعليمية واإلجتماعية واإلنسانية .٣

  لق فرص اللقاء بين األفراد المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعضخ .٤

 المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها .٥

 التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق األهداف المذكورة أعاله .٦

 لثقافي وتنمية الشعور باإلنتماء العائلي والوطنيتمام بالتراث الحضاري واإلجتماعي واهاال .٧

 تشجيع اصحاب الكفاءات العلمية والفكرية وتبني العقول الخالقة .٨

 توجيه الشباب الجامعي نحو اإلختصاصات المطلوبة لسوق العمل .٩

لطالب واأليتام، أو  من اصحاب العوز والمعاقين والمرضى واأو العينة للمحتاجين/المساهمات في تقديم المساعدات المالية و .١٠
 تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -ام بلوط رامي سالم هش- سالم امين بلوط-  كريمه سليم بلوط-مروان منير بلوط. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عماد فوزي - كمال سالم بلوط-  سعاد سمير بلوط- نجيب محمد بلوط- اسامه اديب بلوط-  كامل مالك بلوط-نبيل حسين بلوط
  حسن بلوط

  مروان منير بلوطالدكتور : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٨٤ر رقم  علم وخب-"من أجلك أنت"جمعية باسم  -٤١
 - الطابق الثاني- ملك مشكور ذيب الهادي-٦ القسم رقم -٣٧٥٢/٦  العقار رقم-ارع المعلم ش- حي األميركان-الشياح: مركزها

   قضاء بعبدا
  : أهدافها

  :العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي والصحي من خالل
 تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة .١

 قتصاديةتنمية المنتديات الفكرية واإل .٢

 إكتساب الفئات المحتاجة لمهارت النجاح في الحياة من خالل برامج التعليم والتدريب واإلستشارة واألبحاث .٣

 دعم المحتاجين وذوي اإلحتياجات وتقديم المساعدة لألسر المحتاجة .٤

  مراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ال
 - احمد قاسم حجيج- محمد يوسف سمحات- ابراهيم عباس سلهب-زهير محمد صغير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد جميل مبارك
   محمد يوسف سمحاتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Against tionLebanese Associa كافحة التسمم الغذائي، الجمعية اللبنانية لم"جمعية باسم  -٥١

Food Poisining"-أد /٧٩٠ر رقم  علم وخب  
   ملك ايلي شحاده رعد-٥٦ القسم رقم - ٩٧٦ العقار رقم -بعبدا: مركزها
  : أهدافها

  :تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي
 تشجيع األبحاث العلمية في مجال سالمة الغذاء .١

الطبية، النفسية، االجتماعية، :  المجاالتالعمل الجماعي في مختلفتبادل الخبرات بين مختلف األخصائيين وتشجيع  .٢
 ...التربوية،

 إقامة النشاطات على أنواعها بما فيها اإلعالنية واإلعالمية في مجال التوعية بشأن سالمة الغذاء .٣

 نشر وتوزيع المعلومات الضرورية في كل ما يتعلق بسالمة الغذاء .٤

 جميع ما يتعلق بسالمة الغذاء من ابحاث ودراسات وقوانين وأنظمةدعم السياسات الهادفة الى تطوير  .٥

 تعلقة بسالمة الغذاء التي تهدف الى تطوير الوسائل الم الكفاءاتإعداد وتأهيل .٦

 إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بسالمة الغذاء .٧

 المتعلقة بسالمة الغذاءإقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجاالت  .٨
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إعداد وطبع وتوزيع المنشورات على أنواعها، بإسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه األخيرة قد قامت به من نشاط وما أعدته  .٩
 من دراسات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ايلي -  طالل شحاده رعد- ريتا جورج ابو عبيد- ايليان ناهي عيد-ميراي كمال المالح: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
  شحاده رعد

  ريتا جورج ابو عبيدةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٧٩٩ علم وخبر رقم -"اللقاء العاقوري"جمعية باسم  -٦١
   قضاء جبيل-ملك السيد رشاد ياغي - قرب مدرسة الراهبات-العاقورة: مركزها
  :أهدافها

   :الغاية من تأسيس الجمعية
نشر ثقافة المحبة والتعاون والوحدة بين أبناء العاقورة والعودة الى الجذور وتنمية روح المواطنية الصحيحة عند الفرد  .١

 والمجتمع

ية فضلى وذلك في جميع الميادين اإلنمائية والثقافية القيام بأعمال إنمائية من شأنها مساعدة أهل البلدة على تأمين حياة إجتماع .٢
 والبيئية والتربوية

 التواصل مع ابناء العاقورة في بالد اإلغتراب .٣

 الغمل على استنهاض الدور الوطني والتاريخي للعاقورة في بالد جبيل والوطن ككل وتحصينه .٤

 دعم المواقف الوطنية الجامعة والتنسيق معها واالنفتاح على الجميع .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -مارسال انطوان مسعود.  د-منصور بطرس وهبي.  د-بطرس فايز خطار الهاشم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رشاد فيليب ياغي-عارف يونس بو يونس
  رشاد فيليب ياغي السيد: جاه الحكومةممثل الجمعية ت

  

  أد /٨٠٠ر رقم  علم وخب-" مواطنة، كرامة، عدالة-حركة العقد الجديد"باسم سياسية جمعية  -٧١
 الطابق - بناية مرقدة– ٦ القسم رقم- ٤١٧٦ العقار رقم - شارع جرجس تويني- حي  مار نقوال- االشرفية-بيروت: مركزها
  اس منزل االستاذ شربل نح-االول
  : أهدافها

هدف الجمعية إنشاء إطار منظم للعمل العام والسياسي يسعى لتقديم إسهام حاسم في إقامة دولة فعلية مكتملة المقومات في  .١
 لبنان، وذلك باإلعتماد على إستعادة شعور المواطن بكرامته اإلنسانية وبحقوقه السياسية

 :على سبيل المثال ال الحصردافها عبر الوسائل التالية، المحددة تحقق الجمعية أه .٢

  قف ورسائل ونشراتاإصدار مو -
 تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطاتها -

 رها بما ينسجم مع تحقيق أهدافهالنشاطات السياسية واإلجتماعية وغيتنظيم وتشجيع ا -

 في المجاالت كافةن على حقوقهم والخاصة واألفراد لتوعية المواطنيالسعي مع الهيئات الرسمية  -
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - زين شربل نحاس-جاد مأمون شعبان.  د-غادة عبداهللا اليافي.  د-نحاسشربل مارون : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حلى جين روبير المغني- غسان احمد ناصر-غطاس عبير ميشال -جوزف اسعد طعمه
  حاسشربل مارون نستاذ اال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨١٢ر رقم  علم وخب-"منظمة إعالم للسالم"جمعية باسم  -٨١
   قضاء جبيل- ملك بول باسيل-١١٧٤ العقار رقم -غلبون: مركزها
  : أهدافها

 اًنشر مفهوم صحافة السالم محلياً وعالمي .١

المساهمة في تدريب طالب إعالم وصحافيين على نشر ثقافة السالم والحوار والمواطنة وحقوق اإلنسان وأي مواضيع تتعلق  .٢
 بتطوير وتقدم المجتمع وتعزيز سلمه

بين تجمع المساهمة في تزويد المعنيين بالشأن اإلعالمي بالمعرفة والمهارات والوسائل التي تخولهم تقديم مادة إعالمية  .٣
 لمواطنين وتمهد لحلول مشاكلهما

 الحث على الفكر النقدي البناء لدور اإلعالم في المجتمعات .٤

  وخلق شبكتين عربية وعالميةالمساهمة في توسيع وتعزيز شبكة صحافيي السالم والشباب اللبنانيين .٥

ت ومؤتمرات وندوات وورش ر تنظيم دورافي والعلمي والمهني لإلعالميين عبالمساهمة في تطوير المستوى الفكري والثقا .٦
 عمل

 طرح اإلعالم اإلجتماعي والثقافي كأولوية في العمل الصحافي .٧

 المساهمة في إصدار مواد تعزز السلم وتشجع على الحوار والالعنف والمسامحة والمصالحة .٨

 المساهمة في رصد وتبويب المواد اإلعالمية واإلعالنية المشجعة للعنف بكافة اشكاله .٩

 هضة اإلعالم الذي يؤجج النزاعات ويهمش المواطنينالمساهمة في منا .١٠

  على مفاهيم المسؤولية والمصداقية والموضوعية في العمل االعالميدتأكيد اإللتزام بأخالقيات المهنة والتشدي .١١

 المساهمة في خلق إعالم بديل يحول النزاعات ويكون نموذج يحتذى به محلياً وعالمياً .١٢

  وجمعيات ومؤسسات تتبنى أهداف الجمعية، وال تتعارض مع القوانين اللبنانيةمع أكاديميينالمساهمة في التعاون والتشبيك  .١٣

 داف الجمعيةسائل اإلعالم اإلجتماعي لتعزيز أهالمساهمة في استخدام اإلعالم اإللكتروني وو .١٤

 دعم أي مبادرة تصب في أهداف الجمعية .١٥

  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل
    فانيسا بول باسيل- فرح حسين عاصي-  كورين روالن شلفون:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فرح حسين عاصيةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٢٩ر رقم  علم وخب-"جمعية رؤى لإلنماء والتجدد"جمعية باسم  -١٩
   قضاء زحلة-  ملك علي اسماعيل العجمي-١٩٤١ العقار رقم - الشارع العام- األكرمية-مجدل عنجر :مركزها
  : أهدافها

 اإلهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح األلفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم .١
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الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة ع تطوتشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة  .٢
ة كة وتوزيع المسؤوليات توخياً لحيافي مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشار

 إجتماعية افضل

 تنمية الوعي اإلجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك .٣

 الفكري واإلجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي ألبناء المنطقة، من خالل المساهمة في العمل على رفع المستوى .٤
 إنشاء مؤسسات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وصحية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة

 المساهمة في إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية اإلجتماعية .٥

 اث الوطني بكافة نواحيهالحفاظ على التر .٦

 إنماء الوعي العربي .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 غنوم اسماعيل -  حسن اسماعيل حمود- نومد حسن غ خال-ابراهيم حسين عبد الخالق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي اسماعيل العجمي-احمد اسماعيل العجمي -نسبين
   غنوم اسماعيل نسبينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٣١ر رقم  علم وخب-""منارة"الشبكة العربية لحقوق الطفل "جمعية باسم  -٠٢
 – B بلوك-١٠  القسم رقم-١٤٠ العقار رقم - قرب مصرف لبنان- شارع السراي الحكومي- حي الدكرمان-صيدا: مركزها

  الطابق الثالث-ورثة المرحوم عبد المجيد بزي

  : أهدافها
   وتوفير البيئة الحامية والداعمة لهيجاد مجتمع قادر على احترام حقوق الطفلإ :الهدف العام

  :في اآلتي" منارة"تتركز مكونات أهداف الشبكة العربية لحقوق الطفل : األهداف المحددة
يل دور مؤسسات وشبكات حقوق الطفل في المراقبة والمساءلة من أجل تحسين إلتزام المكلفين تفع: المراقبة والمساءلة .١

 اسات والممارسات بما يتوافق وإتفاقية حقوق الطفليبالحق من خالل القوانين والس

قبة التي تؤثر تمكين االطفال من المشاركة بفعالية في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والمرا: تعزيز مشاركة االطفال .٢
 على حياتهم

بناء مهارات وقدرات أعضاء الشبكة في مجال حقوق الطفل من أجل تفعيل وتطوير وترسيخ دورهم في : التمكين والتفعيل .٣
 إرساء مبادىء حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

الخبرات وتطوير قدرات ومهارات وامكانيات ومصادر المنظمات تبادل المعلومات و: تبادل الخبرات والعمل المشترك .٤
  صعدة اإلدارية، المؤسساتية، البرنامجية والمهنيةاألعضاء في الشبكة على جميع األ

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رائد جعفر -  قاسم محمود السعد- سوزان عبد الرحمن الجردلي- غسان يوسف العكاري: السيدات/دةالمؤسسات السا/المؤسسون

   عبد اللطيف محمد عيسى-عطايا
   رائد جعفر عطاياالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٨٣٢ر رقم  علم وخب-"جمعية جيل األمل"جمعية باسم  -١٢
   قضاء عكار- منزل علي احمد صالح الدين-يض طريق حرف األب- الجميقة-فنيدق: مركزها
  : أهدافها
 إذكاء روح المساعدة والتعاون والتكافل اإلجتماعي بين سكان المنطقة .١

 المساهمة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية للمنطقة .٢

 ل على تشجيع التمدرس ومحو األمية في الوسط القروي المحليمالع .٣

 ل والشباب في التنميةتفعيل دور المرأة والطف .٤

 دعم الكفاءات المحلية وتفعيل المبادرات الفردية والجماعية ذات الطابع اإلجتماعي التعاوني .٥

 ربط عالقات شراكة وتعاون مع اإلدارات والجمعيات ذات اإلهتمام المشترك .٦

النتائج المرجوة للوصول العمل على تأمين وتقديم الرعاية والتوعية الصحية على أسس علمية بهدف الوصول الى أحسن  .٧
 الى مجتمع صحيح وسليم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - محمد احمد محمد علي- احمد عامر علي حسن-  علي أحمد قدور-محمد جميل كنج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شعيب محمود صالح الدين-د صالح الدينعلي احم

   محمد احمد محمد عليالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -" بعبدات- البيزنسون-رابطة قدامى مدرسة الطفل يسوع لراهبات المحبة"جمعية باسم  -٢٢
  أد /٨٤٠ر رقم وخب

   قضاء المتن- ملك راهبات المحبة- شارع صالح لبكي-٤٢٧ العقار رقم - بعبدات: مركزها
  : أهدافها
غاية من تأسيس هذه الرابطة هي اإلفساح في المجال للتعارف بين طالب المدرسة القدامى والتعاون الوثيق فيما بينهم ال .١

 لتعزيز مستواهم الروحي واإلجتماعي والثقافي والتربوي والفني

  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
 امال جوزف -  لويزا مخايل بشاره- جوال رمزي فضول-فالفيا الياس فضول. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جوي -  مسعد طانوس هاشم- ايلي لويس راشد- ساره مخايل الحايك- اورور ماري جميل قرباني- ساره سعدو سلوان-مخول
  نخله زلزل

   فالفيا الياس فضولكتورةدال: لجمعية تجاه الحكومةممثل ا
  

  أد /٨٤١ر رقم  علم وخب-"Marhabtainمرحبتين، "جمعية باسم  -٢٣
   قضاء بعبدا- الطابق األول-١٩٤٥ العقار رقم- الشارع العام- حي العنداري- العبادية: مركزها
  : أهدافها
  في الترويح للبنانالمساهمة .١

  ع ثقافية وفنية واجتماعية وتعليمية وبيئية وسياحية وتنمويةالمساهمة في القيام بمشاري .٢

 المساهمة في تشجيع حوار الحضارات والتبادل الثقافي .٣
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 المساهمة في التوثيق والمحافظة على التراث والفولكلور اللبناني بكافة وجوهه .٤

 التعليمية والبيئية والسياحيةاإلسهام في تربية الناشئة وتوجيهها في المجاالت الثقافية والفنية واإلجتماعية و .٥

 المساهمة في خلق وسائل لربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم االم وحثهم على االستثمار في لبنان .٦

المساهمة في تعزيز االستثمار في لبنان عبر جذب االجانب وتعريفهم بجماليات لبنان وربطهم بفرص اإلستثمار المتاحة  .٧
 فيه

 ف الى جمع شمل اللبنانيين في بلدان إغترابهم وحثهم على االقتراب من جذورهمالمساهمة في إقامة أنشطة تهد .٨

 المساهمة في الترويج لمبادرات المشاريع الخضراء .٩

التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية التابعة للدولة ومع الوكاالت العالمية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع  .١٠
 المتعلقة بهذه الرؤية

 ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذه الرؤيةوتنفيذ في تفعيل دور المجتمع المحلي في تخطيط والمساهمة  .١١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 رامي نبيل شمس -لى شريف شمس الدين ر- سليم عاطف ضو-دارين نبيل شمس الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 حسام أنيس ابو -  هنادي علي السيد- هند نزيه فياض- وعد منير بو سمرا- ماريليز يوسف عاد- ميريام الياس داغر- الدين
   محمد محمد العتر- غياث فواد رحال- سمير محمد عواد- مالك حليم العنداري- حمزه

  م العنداري مالك حليالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٥٤ر رقم  علم وخب-"ورق"جمعية باسم  -٢٤
  ٨ القسم رقم -١٣٨٣العقار رقم -  شارع مار جرجس-جبيل: مركزها
  : أهدافها

تستند الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة االختصاصات والتوجهات اساسها الفكر النقدي واإلبداعي، أما الغاية األساسية من 
نون في فخلق فضاء فني ثقافي يجمع بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والتاسيس الجمعية هو 

  لبنان والمنطقة ليتبادلوا الخبرات والتجارب وليتشاركوا الموارد والمعرفة
  :ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال ال الحصر

 بيك والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمجاالت االنتاج الفني والثقافي محلياً واقليمياً ودولياًشفي تعزيز التهمة المسا .١

  في رصد ونشر وتشارك األعمال بالوسائل المتاحة وتوثيق التجارب والخبراتةاهمالمس .٢

 االبداع واإلنتاج الفني الثقافي ويكون مجاالً المساهمة في تزويد العاملين في مجالي الفنون والثقافة بمساحة للعمل على .٣
 مفتوحاً للجمهور

المساهمة في تنسيق وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية من عروض فنية وموسيقية ومعارض وندوات وورش عمل ولقاءات  .٤
 ةوحلقات دراسية ومنتديات، بالتعاون مع فنانين وباحثين وقيمين على مراكز فنية وثقافية في لبنان والمنطق

المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال إلنتاج أعمالهم من خالل توفير الدعم المادي والتقني والعلمي  .٥
 وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية

نسيق وبالتعاون مع مختلف إطالق مهرجان سنوي متعدد الوسائط من فنون بصرية ومسرح وموسيقى ورقص، بالت .٦
 المعنيين في هذه المجاالت
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للجمعية أن تقوم بجميع انواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات وبشكل عام، يعود  .٧
ومطبوعات دورية وغير دورية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية ال تبتغي الربح على أنواعها، 

 غيرها من األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعالهو

أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو باالشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز ا وله .٨
ذات الموضع أو موضوع مماثل أو بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها 

 متكامل في لبنان وخارجه

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
كتور  آشلي فيبي ف-  حسين محمود جمعة النخال- جوان الياس باز-دافيد هاني حبشي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  شقير
   دافيد هاني حبشيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٦٧ر رقم  علم وخب-"male-Fe مايل، –في "جمعية باسم  -٥٢
    الطابق األرضي- بناية بكداش- خلف استراحة صقر-  شارع محمد الحوت- منطقة راس النبع- بيروت:مركزها
  : أهدافها
 ى اساس النوع االجتماعيمناهضة جميع اشكال التمييز القائم عل .١

 نشر ثقافة حقوق االنسان .٢

 مناصرة الفئات المهمشة .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ديانا احمد عساف-ق كريستيان انطونيوس طو- حية عماد مرشاد-ساره هيثم بابا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علياء عفيف عواضه
   علياء عفيف عواضهنسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Social Activity For: Safe سوشيل أكتيفيتي فور إيفري بودي، : سايف"جمعية باسم  -٢٦

Everybody"-أد /٨٩٤ر رقم  علم وخب  
 ملك السيد انطون عقل -GH -  بناية عازار-١٤ القسم رقم -٥٠٤ العقار رقم -N9 شارع - حارة المير-زوق مكايل: مركزها
   قضاء كسروان-H4 الطابق - خليل

تحقيق المشاريع ذات الطابع االجتماعي والثقافي والبيئي في لبنان والخارج، وإيجاد الحوافز ومنح الفرص لجميع أعضاء : أهدافها
االجتماعية التي قد تساهم بشكل فعال في بناء مستقبل سليم ومتناغم المجتمع المدني دون اي تفرقة، للقيام بكافة أنواع النشاطات 

  .لمجتمع عاقل ومتوازن
 األعمال الخيرية، ومنح المساعدات المادية والمعنوية، دون تفرقة بين المحتاجين اليها سواء على الجنس، قيام بجميعال .١

 العمر، الدين، اللون، العرق أو الجنسية

تنظيم ودعم النشاطات اإلجتماعية، تفعيل التبادل الثقافي : ة منها، على سبيل المثال ال الحصرالتركيز على عناوين كبير .٢
 واإلجتماعي، التوعية البيئية، التنشئة المدنية واإلجتماعية، الى ما هنالك
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المساهمة في القيام بتحسينات اجتماعية وتأمين الدعم المتنوع لهيئات المجتمع المدني المختلفة والتي ترغب بذلك عبر  .٣
 تطوير وتفعيل آدائها اإلداري ومن خالل منحها الدعم المادي والتقني

 حث ذوي اإلختصاص والكفاءة على المساعدة في المجتمع من خالل اعطائهم فرصة لذلك .٤

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

 والصناعية والمالية وغيرها الممكن تعلقها بصورة مباشرة أو غير القيام في لبنان والخارج بجميع األعمال التجارية .٦
 الفائدة أو المؤدية الى تسهيل تحقيقه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعاون مباشرة بموضوع الجمعية أو ذات

 مع الغير وتملك الحصص واألسهم والسندات في مشاريع أخرى

يام باألنشطة العقارية دون استثناء فيما يتعلق بممارسة موضوعها مع مراعاة احكام تملك واستئجار جميع العقارات والق .٧
  وتعديالته١١٦١٤/٦٩م رقم وقانون تملك االجانب النافذ وفق المرس

 التنسيق مع جمعيات ومؤسسات أخرى لتحقيق هذه الغايات .٨

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 بطرس - رينه سليم سليمان- رشاد مارون تابت- رشا احمد كلوت-انطون عقل خليل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  انطوان متري
  رشاد مارون تابتالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٩٥ر رقم  علم وخب-" راس النبع-ة سيدة النجا-الجمعية الخيرية المارونية"جمعية باسم  -٢٧
   الطابق السفلي- ملك كنيسة سيدة النجاة- شارع كنيسة سيدة النجاة- رأس النبع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
اإلهتمام بشؤون أفراد الطائفة المارونية القاطنين في محلة رأس النبع ومحيطها والسعي لرفع مستواها األخالقي  .١

 واألدبي واإلجتماعي

 لتعليم المجاني والتطبيب المجاني لفقراء الطائفة المارونية في محلة رأس النبع ومحيطهاا .٢

 بذل المساعدات المادية وغيرها للمحتاجين من أبناء الطائفة المارونية القاطنين في محلة راس النبع ومحيطها .٣

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 ماري لين جورج - ميشال جاك قماطي- منى يوسف ناضر-هرموشليلى أنيس : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يوسف نعوم حنا الطويل-حبالين
   ميشال جاك قماطيمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٩٦ رقم ر علم وخب-"رابطة آل رزق في حدشيت"جمعية باسم  -٢٨
   قضاء بشري- ١٨١٢ العقار رقم - الشارع العام-حدشيت: مركزها
  : أهدافها
 بناء العائلة في حدشيت وفي لبنان وفي الخارجأالمحافظة على أواصر المحبة والتعاضد، وتوثيق الروابط والصالت بين  .١

التعاون فيما بينهم وشد ازر ح التعاضد وتحسين الوضع اإلجتماعي ألفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمية رو .٢
 ها في السراء والضراءأعضائ

  المساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والتربوية واإلجتماعية والعلمية .٣
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 - صليبا رومانوس القديس- فريد وردان ريمون- نبيل بطرس رزق-  عقل بطرسبولس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  البدواني سركيس رزق

   بولس عقل بطرسالسيد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

  أد /٧٨٩ر رقم  علم وخب-"سمة فرحب"جمعية باسم  -٩٢
   الطابق االول- بناية المقدم- شارع كنيسة سيدة شمالن-عالية: مركزها
  : أهدافها
خط الفقر عبر  في مساعدة اليتام، واألطفال المصابين بأمراض مزمنة وذوي اإلحتياجات الخاصة، ودونالمساهمة  .١

 مساعدات عينية مادية معنوية

 المساهمة في تأمين مساعدات مدرسية لألطفال للتعليم اإللزامي .٢

 المساهمة في زيادة عدد المتعلمين كون العلم والثقافية للجميع .٣

ات من خالل دور) حرفية، زراعية، وصناعية خفيفة(المساهمة في مساعدة السيدات لكسب رزقهن عبر تنمية مهاراتهن  .٤
 والمساعدة على انشاء مشاريع خاصةبهن ومساعدتهن على تصريف االنتاجتدريبية خاصة 

 المساهمة في تأمين رعاية صحية ووقائية للمحتاجين .٥

 المساهمة في حماية ومساعدة النساء واالطفال المعنفين وتأمين الرعاية الصحية واإلجتماعية الالزمة لهم .٦

تأمين الرعاية الصحية واإلجتماعية، إذ أن الحياة ال تنتهي في عمر الرابعة المساهمة في مساعدة المسن من خالل  .٧
  والستين بل هي البداية التي ترعى األمل في خريف العمر

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   كولدا مارون ونا-  رانيا كميل ناصر الدين- عبير كميل ناصر الدين: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رانيا كميل ناصر الدينةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٩٨ر رقم  علم وخب-"جامعة آل بليق في لبنان"جمعية باسم  -٣٠
 ملك نزيه - بناية الكعكي وعيتاني-٧٠٤ر رقم  العقا- شارع توفيق سالم- رأس النبع- منطقة المزرعة العقارية-بيروت: مركزها

  منيب بليق
  : أهدافها
 لم شمل العائلة وتمتين صلة الرحم .١

 السعي لتقديم جميع اشكال العون والبر الفراد العائلة .٢

 القيام بنشاطات ومشاريع إجتماعية وثقافية وخيرية لتعود بالنفع على العائلة .٣

 اإلقتصادي والصحي لمن هو بحاجة من أفراد العائلة المنتسبين الى الجمعيةتحسين ورفع المستوى اإلجتماعي والثقافي و .٤

 االهتمام بإقامة عالقات مع فروع العائلة خارج لبنان .٥

 التعاون مع سائر الجمعيات العاملة في الحقول المذكورة .٦

 ال تتدخل الجمعية في األمور السياسية والحزبية .٧

  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 
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 جمال - توفيق محمد بليق-  نجيب زهير بليق- وجيه عبد الرحمن بليق- نبيل محمد بليق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   منيب بليق نزيه- محمد مهيب سعيد بليق- محمد علي عبد الرحمن بليق- مصطفى سعد الدين بليق-حسان بليق

   مصطفى سعد الدين بليقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٠٣ر رقم  علم وخب-"AlabiadfAlkaf  ،الكف األبيض"جمعية باسم  -٣١
   قضاء كسروان-١٣ القسم رقم -٦٢٩ العقار رقم -  ملك نعمة اهللا يوسف خليل-صربا: مركزها
  : أهدافها
 ساعدات مادية ومعنويةمساعدة المسنين والكبار في السن م .١

 تكريم المسنين والكبار عبر تنظيم زيارات لهم وإقامة حفالت لهم .٢

 وتأمين رفاهيتهم وإعادة تأهيلهم دعم حقوق األشخاص المتخلفين عقلياً والعمل على صيانتها .٣

 العمل على حماية المتخلفين من اإلستغالل المادي والمعنوي والعمل على إحاطتهم بالمعاملة الحسنة .٤

 جهم في المجتمعمختلف الميادين وذلك لتسهيل إندماإنماء قدرات المسنين والمتخلفين عقلياً في  .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريمون - جيهان نبيل كرم - ايلي نعمة اهللا خليل-  رنا رامز بو رعد-جوليات نبيل كرم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج زهران
  ايلي نعمة اهللا خليلمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٠٦ر رقم  علم وخب- "لبنان للفنون"جمعية باسم  -٣٢
 ملك جانين يوسف -ب بناية صع-٢٢ القسم رقم -٥١٩٠ العقار رقم - شارع عبد الوهاب اإلنكليزي- األشرفية-بيروت: مركزها
   الطابق الرابع-دبانه

  :أهدافها
   :موضوع الجمعية هو

 تنظيم نشاطات على اختالف أنواعها ثقافية كانت أم فنية كمعارض ومؤتمرات ومهرجانات وندوات وغيرها .١

 إعداد الدراسات وإقتراح المشاريع المتعلقة بالفن على أنواعه .٢

 ة والثقافية واألنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةالمساهمة بجميع النشاطات والمشاريع الفني .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مونيت الياس - معماري انطون الياس- اليزابت كميل توفيق رابيز-جانين يوسف دبانه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نمور
  جانين يوسف دبانهة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٠٧ر رقم  علم وخب-"انصار الحق"جمعية باسم  -٣٣
 ملك عبداهللا عبد الناصر -٢٠ القسم رقم - ٥٦٤٩ العقار رقم - بناية الجمال- شارع الدامرجي- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها
  لسابع الطابق ا-جبري
  : أهدافها
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مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين واأليتام ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .١
الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء عن طريق المساهمة في إنشاء المستوصفات والمراكز 

 والمتنقلة والمساعدة في تأمين األدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحمالت الصحية الصحية والمختبرات الثابتة
 والوقائية

رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس الخاصة اإلبتدائية  .٢
 جميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنيةالمهني ب العالي والفني والتقني ووالثانوية واألكاديمية والتعليم

 المساهمة في إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعالجية ونوادي لالطفال ودور حضانة .٣

المساهمة في تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية وصحية  .٤
 ومؤتمرات طبية

 إقامة دورات لمحو األمية والخياطة واألشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافيةالمساهمة في  .٥

 المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .٦

 المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي لأليتام والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين .٧

  ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب
   مازن حسين مهدي- ديانات يوسف بنوت-عبداهللا عبد الناصر جبري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبداهللا عبد الناصر جبريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٠٨ر رقم  علم وخب- "جمعية عيتا الشعب للخير واإلنماء "جمعية باسم -٣٤
   قضاء بنت جبيل- ملك موسى اسماعيل- عيتا الشعب: مركزها
  :أهدافها
  : الجمعية هي جمعية خيرية وال تتوخى الربح وتهدف الىإن هذه
تلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية واألنية للمحتاجين في البلدة ومن مخ .١

 المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العامة في هذا اإلطار والتي ال تتعارض مع أهداف الجمعية

 العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الفنية وياشكالها كافة .٢

 تنشيط حركة اإلنماء اإلجتماعي وتعزيز الثقافة العامة في البلدة .٣

 : من خاللثقافي والتربوي في البلدةدعم وتنمية الشأن ال .٤

  إقامة دورات دعم تربوي للطالب وإقامة ندوات ثقافية وعلمية للشرائح كافة-

 المساهمة في تأمين اإلحتياجات واللوازم المدرسية المالية والعينية للطالب .٥

 العمل الفاعل سعياً لتحقيق مبدأ التكافل اإلجتماعي في البلدة .٦

 ية أو العينية للمرضى المحتاجين في البلدةتقديم المساعدات المال .٧

 لتأمين فرص العمل أو اإلسهام في اإلكتفاء الذاتي) محلية وإغترابية(التواصل مع الفاعليات .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - محمد السيد علي محمد- حسين علي دقدوق- حسن علي سليم-أحمد سميح الزين: يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد موسى اسماعيل-  علي السيد صالح مسره- حسن محمد طحيني- حسن احمد حب اهللا-محمد نعمة قرياني
   محمد موسى اسماعيلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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: للجمعية المسماة ٣٠/٦/٢٠١٢أد، تاريخ /١٢٦ لبيان العلم والخبر رقم ٧٦١عديل رقم ت -١
 »جمعية المنى التخصصية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية المنى التخصصية« المسماة ةالجمعيوغاية  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٣٠/٦/٢٠١٢أد تاريخ /١٢٦والخبر رقم 

    :ح على الشكل التاليوأصب
 - الشقة الشرقية والغربية- ملك ناهدة خليل ورندة الظريف-٣٥١٤ العقار رقم - قرب مفرق سراي فيليدج-بشامون: مركزها

   قضاء عاليه-الطابق االرضي
   قضاء بعبدا- ملك علي نصراهللا نصراهللا- حي األبيض-حارة حريك: بدالً من
  :غايتها
كثرة الحركة، قلة التركيز، بطء تعلم، رسوم : إلهتمام باالطفال ذوي الصعوبات التعلميةالسعي مع الجهات المختصة ل .١

 وتسرب مدرسي

 الخوف، القلق، الكذب، اإلكتئاب، شرود: العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها االطفال .٢

عاقات سمعية، حاالت التوحد، السعي لتأهيل االطفال ذوي اإلعاقات، شلل دماغي، شلل نصفي، ضمور عضالت، ا .٣
 حاالت الدوان سندرم، تثلث الصبغية

 العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية .٤

  وما فوق١٢التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة من  .٥

إنشاء المعاهد رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في  .٦
االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة واإلبتدائية والمتوسطة والثانوية 
والمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد التمريضية والصحية 

 اضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات والثقافية والصحية والبيئيةومراكز تدريب وإلقاء المح

المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي واإلجتماعي وإنماء  .٧
 القدرات اإلنسانية والسعي إلقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني

 شغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافيةة والخياطة واألإقامة دورات لمحو االمي .٨

 ل والتنمية بكافة اشكالهاتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيإقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يح .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من
كثرة الحركة، قلة التركيز، بطء تعلم، رسوم : السعي مع الجهات المختصة لإلهتمام باالطفال ذوي الصعوبات التعلمية .١

 وتسرب مدرسي

 الخوف، القلق، الكذب، اإلكتئاب، شرود: العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها االطفال .٢

شلل دماغي، شلل نصفي، ضمور عضالت، اعاقات سمعية، حاالت التوحد، حاالت : السعي لتأهيل االطفال ذوي اإلعاقات .٣
 الدوان سندرم، تثلث الصبغية

 العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية .٤

  وما فوق١٢التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة من  .٥
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  واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين 
  

:  للجمعية المسماة١٤/١٠/٢٠٠٩أد، تاريخ /١٦٠٦ لبيان العلم والخبر رقم ٧٦٢يل رقم  تعد-٢
 »جمعية عيون البراءة الخيرية«

زة على بيان العلم والخبر رقم الحائ» جمعية عيون البراءة« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٤/١٠/٢٠٠٩أد تاريخ /١٦٠٦

  :وأصبح على الشكل التالي

     قضاء صور- ملك عباس السيد-٧٥٣ العقار رقم- بجانب صالح العبادي لألدوات الصحية- الحافور-قانا: هاركزم
  اء النبطية قض- ملك ناهدة خليل- ٢٦٨ العقار رقم - مقابل مدرسة زبدين الرسمية-زبدين: بدالً من

  

: للجمعية المسماة ٢١/٣/٢٠٠٩أد، تاريخ /٣٩٠ لبيان العلم والخبر رقم ٧٨٣تعديل رقم  -٣
 »جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية واإلنسانية في منطفة راشيا«

بوية والتعليمية واإلنسانية في جمعية العناية بالنواحي التر« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي

   ٢١/٣/٢٠١٢أد تاريخ /٣٩٠الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » منطقة راشيا
    :وأصبح على الشكل التالي

  :غايتها
 العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم .١

 تقديم المنح المدرسية للتالميذ المحتاجين والمتفوقين .٢

 اية مواهب التالميذ وسواهم في المجاالت الثقافية والفنيةرع .٣

 العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجاالت لرفد سوق العمل باليد العاملة المتخصصة .٤

 إقامة دورات تعليم لمحو األمية .٥

دياً من المؤسسات المعنية لبنانياً معنوياً وتعليمياً وما" مدرسة الغد المشرق الحديثة"إيجاد السبل واإلمكانات لدعم وتطوير .٦
 وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية

  معيل لهمالالعناية بالمسنين الذين  .٧

 العمل على إقامة حضانة نموذجية لألطفال .٨

 العناية باالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .٩

الحاالت اإلجتماعية الصعبة والمساهمة في إنشاء مدارس يتام وذوي المساهمة في إنشاء دور إليواء ورعاية وتعليم األ .١٠
 ومعاهد خاصة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من
 ارس المنطقة وتحسين آدائهملمدرسين العاملين في مدالعمل على رفع كفاءة ا  .١

  المدرسية للتالميذ المحتاجين والمتفوقينتقديم المنح .٢

 رعاية مواهب التالميذ وسواهم في المجاالت الثقافية والفنية .٣

 العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجاالت لرفد سوق العمل باليد العاملة المختصة .٤
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 إقامة دورات تعليم لمحو األمية .٥

معنوياً وتعليمياً ومادياً من المؤسسات المعنية لبنانياً " الغد المشرق الحديثةمدرسة "إيجاد السبل واإلمكانات لدعم وتطوير  .٦
 وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية

 العناية بالمسنين الذين ال معيل لهم .٧

 العمل على إقامة حضانة نموذجية لألطفال .٨

  العناية باألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة .٩
  بنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ال

  

: للجمعية المسماة ٣٠/٩/٢٠٠٩أد، تاريخ /١٥٢٥ لبيان العلم والخبر رقم ٨٠١عديل رقم  ت-٤
 »Nabrasنبراس، «

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » Nabrasس، نبرا« المسماة ة الجمعيمركزة والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة الداخلي
   ٣٠/٩/٢٠٠٩أد تاريخ /1525

    :وأصبح على الشكل التالي
  .ل.م. شركة صفدي الرميل ش-٣٠ العقار رقم- قري سنتر سوفيل-  جادة شارل مالك-  الرميل- االشرفية-بيروت: هاركزم

  االرضي الطايق - ملك منى الصيداوي- طريق المية ومية العام: بدالً من
  

أد تاريخ /٦٥وتعديله برقم  ١٥/٧/٢٠٠١أد، تاريخ /٧٥ لبيان العلم والخبر رقم ٨٠٢تعديل رقم  -٥
 "مؤسسة الصفدي: " للجمعية المسماة١٥/٧/٢٠٠٤

 أد/٧٥الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » مؤسسة الصفدي« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٥/٧/٢٠٠٤أد تاريخ /٦٥وتعديله برقم  ٢١/٥/٢٠٠١تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
  .ل.م. شركة صفدي الرميل ش-٣٠ العقار رقم - قرب سنتر صوفيل- مالك  جادة شارل-  الرميل-شرفيةال ا-بيروت: هاركزم

   الطابق االول- شارع المعرض بناية كباره-طرابلس: بدالً من
  

: للجمعية المسماة ٢٣/١٢/٢٠٠٩أد، تاريخ /٢٣٨١بيان العلم والخبر رقم  ل٨٣٠تعديل رقم  -٦
 »جمعية رمز العطاء الخيري«

الحائزة على بيان العلم والخبر » جمعية رمز العطاء الخيرية« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٩أد تاريخ /٢٣٨١رقم 

    : التاليوأصبح على الشكل
   الطابق األول- ملك عكاوي وصبرا- شارع الجاحظ- قصقص-بيروت: هاركزم

   قضاء عاليه- الطابق الثاني-  ملك دقدوق-  مفرق المدرسة الرسمية- شارع الجوهري-عرمون: بدالً من
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: للجمعية المسماة ٨/١٠/٢٠٠٣أد، تاريخ /١٥٩ لبيان العلم والخبر رقم ٨٣٩عديل رقم  ت-٧
 »يراعجمعية ال«

أد /١٥٩الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية اليراع« المسماة ة الجمعيغايةالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
   ٨/١٠/٢٠٠٣تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : هاغايت
 للغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننةقيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والتربوية ومكافحة األمية وتعليم اال .١

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

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

 وإنخراطهم في سوق العمل

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
 القيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية والثقافية والتربوية .١

  نشر التربية والتعليم والثقافة عن طريق فتح المدارس االكاديمية .٢
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

:  للجمعية المسماة٩/١٠/١٩٩٢أد، تاريخ /٢٤٩علم والخبر رقم  لبيان ال٨٩٩تعديل رقم  -٨
 »جمعية سيدات إنماء البقاع«

الحائزة على بيان العلم والخبر » جمعية سيدات إنماء البقاع« المسماة ةالجمعي غاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٩/١٠/١٩٩٢أد تاريخ /٢٤٩رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  :هاغايت
نماء البقاع مدناً وقرى في كافة المجاالت اإلجتماعية والفكرية والتربوية وإ إستنهاض يتعمل الجمعية على المساهمة ف .١

واالصحية والسياحية والمساهمة في القيام بالمشاريع في هذه المجاالت لخدمة المنطقة وأهلها والمساهمة في توفير 
والمساهمة في تعزيز والسياحي ة في تطوير ورفع المستوى التعليمي واإلجتماعي العناية الصحية والتربوية والمساهم

والمساهمة في اقامة دورات لتعليم اآللة الكاتبة واللغات األجنبية والمساهمة " النظري والتقني"التعليم الرسمي والخاص 
مة مراكز للخياطة والتريكو واألشغال اهمة في إقانزلي وتنظيم ميزانية األسرة والمسفي تأهيل األمومة والتدبير الم

اليدوية والمعارض، والمساهمة في العناية واإلهتمام بالمعاقين وذوي العاهات والمساهمة في إقامة المراكز الصحية 
والتدريب على اإلسعافات األولية والتمريض والمساهمة في تحسين البيئة والمساهمة في تطوير أداء المؤسسات في 

العامة ونشر الوعي االجتماعي والثقافي والمساهمة في العمل على تطوير الوسائل التربوية والمساهمة مجال الخدمات 
 مشاريع إنتاجية تعاونية وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة، والمساهمة في تحسين دور اإلعالم واإلعالن في السعي إلقامة
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ي وضع الدراسات واألبحاث اآليلة الى تحقيق أهداف الجمعية، والمساهمة فيع الستنهاض الطاقات البقاعية والمساهمة ف
  والمساهمة في العمل على إقامة المرهجانات السياحية لتنمية السياحة البقاعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
طوير وتحسين الوضع اإلجتماعي والثقافي والتربوي للمرأة البقاعية واستنهاض الفتاة البقاعية وحماية العمل من أجل ت .١

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

  

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

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

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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

 
 
  

 


