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  كلية والقطاعية في التنمية ال
 ٢٠١٢في % ٥،٣ والتضخم ٢٠١٣النمو االقتصادي في % ٢،٣: البنك الدولي •

  متخرجاً ومتخرجة٢٣٥٠٠فرصة عمل جديدة في لبنان سنوياً مقابل   ٣٥٠٠ •

 سياحة فالزراعة ابرز القطاعات المستفيدة من التسهيالت المصرفيةالصناعة ثم ال •

 لبنان في المرتبة الثالثة االدنى في العالم العربي لجهة خدمات االلياف الضوئية المنزلية •

   متوسطة الحجمالصغيرة والبيانات واحصاءات وطنية لخدمة المؤسسات  •
 

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
 نموذج النجازات بلدية: محمدبلدة الشيخ  •

 "سخان شمسي لكل مهندس"اطالق برنامج  •

  ومشروع االنتاج االخضر بدعم من االسكوا...  •
 

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
 مشروع جامعة القديس يوسف لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات الناشئة •

  نشاطات ثقافيةاستدراج طلبات لتمويل : االتحاد االوروبي •

 الرؤية العالمية تطلق خطة عمل لمكافحة تعاطي المخدرات بدعم استرالي •

  "الحقوق االنسانية للمرأة" تختم مشروع التوعية حول  االجتماعيةوزارة الشؤون •
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 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات رسمية واهلية •

  هيئات رسمية واهلية ٤مساعدات كويتية لـ  •

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اميركية لثالث هيئات اهلية ومحلية  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

 مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •

  
 ��٢٠١٣*��ان )'� "�& و% 

 ٢٠١٣ حزيران رشهجمعيات جديدة تأسيس  •

 ٢٠١٣ حزيران شهر للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٣سحب للعلم والخبر شهر حزيران  •

  

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

  

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 

  ٢٠١٢في % ٥،٣ والتضخم ٢٠١٣النمو االقتصادي في % ٢،٣: البنك الدولي •
اطلق البنك الدولي، تقريره نصف السنوي االول عن االقتصاد الوطني، وذلك في لقاء عقد في المجلس االقتصادي واالجتماعي 
حضره وزير االقتصاد والتجارة، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، مدير البنك الدولي في الشرق االوسط وعدد كبير من 

 زيادة رواتب موظفي القطاع العام يشكل ،قرار الحكومةوقد حذر التقرير من ان . العمال واالقتصادالمختصين ورجال المال وا
  وفعاليةهتحدياً حقيقياً لالقتصاد اللبناني، ذاكراً أن التغيير في هيكلية سلسلة وجداول األجور لم يتزامن مع مراجعة مماثلة لمهام

 في لبنان، بالتزامن مع  التي تسود حالياً، اعتبر التقرير ان المواجهة السياسيةانيةمن جهة ث.  موظفي القطاع العام في لبناناداء
هذان العامالن بالتأثير سلباً  ، متوقعاً أن يستمر٢٠١٢األزمة المتصاعدة في سوريا، ادت إلى عرقلة النمو االقتصادي في العام 

 في المئة، اذا ما ٢,٣ارتفاعاً مقداره االقتصادي هذا العام لنمو أن يسجل او، ٢٠١٣ النصف األول من العام خاللعلى مسار النمو 
اما في موضوع التضخم، فيقول التقرير . ٢٠١٣طرأ تحسن في األوضاع السياسية واألمنية، خصوصاً في النصف الثاني من العام 

دل التضخم االساسي اتجاهاً ، فيما شهد مع٢٠١٢ قد تسارعت بشكل ملحوظ خالل النصف الثاني من  على االقتصادان الضغوط
  .٢٠١٢ في المئة في نهاية ٥,٣ فبلغتصاعدياً 

تؤثر سلباً وبشكل حاد على االقتصاد التي  خلقت أزمة إنسانية ذا حجم هائل، والتيوحذر التقرير ايضاً من األزمة في سوريا 
 مس قلب النسيج المجتمعي في ذيالو ، تلك األزمة الوضع األمني الناتج عن تداعياتكان تدهور برزان العامل االواعتبر اللبناني، 
إن عدم االستقرار يؤثر سلباً على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، كما يؤثر بشكل مباشر  ":اردف التقرير قائالًلبنان، و

  عن العقارات والمصارفاعالسياحة، الخاسر االكبر، بينما اثبت قطاويشير تقرير البنك الدولي ان قطاع ". على الحركة التجارية
  .قدرة على الصمود في وجه االزمة
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% ٢  بـ٢٠١٣ لسنة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان معدل  Citigroup"مجموعة سيتي غروب"من جهتها، قدرت 
 متوقعة ان يرتفع هذا ميلالقتصاد العال %٢,٦لالقتصادات الناشئة، و% ٤,٩لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، و% ٤,٧ ـمقارنةً ب

  . ٢٠١٤في  %٤,٥المعدل ليبلغ 
 األعلى في منطقة الشرق األوسط ١١، أي المعدل الـ٢٠١٣في % ٥  ان يبلغCitigroup فتوقعت  في لبناناما بالنسبة للتضخم
فيما يرتفع المعدل الى  ،٢٠١٤في % ٥أن يبقى معدل التّضخم في لبنان عند مستوى الـولمنطقة، ل% ٥,٧معدل وأفريقيا، مقارنةً ب

  .في الشرق األوسط وأفريقيا% ٦,٢
، ٢٠١٢في % ٨,٨ قارنة معمن الناتج المحلي اإلجمالي هذه السنة م% ١٠,٢وتوقّعت كذلك ان يتّسع عجز الموازنة العامة إلى 

 يتوقع أن يصل عجز التيمصر  بعد عجز  في المنطقةالثاني األكبرهو  ٢٠١٣عجز الموازنة العامة المتوقعة للبنان في معتبرة ان 
 الى ارتفاع طفيف في العجز الذي Citigroupاما بالنسبة للسنة المقبلة، فتشير توقعات . من الناتج المحلي% ١٢,٧ إلى تهاموازن
  .  من الناتج المحلي االجمالي١٠،٥سيبلغ 

  

  متخرجاً ومتخرجة٢٣٥٠٠فرصة عمل جديدة في لبنان سنوياً مقابل  ٣٥٠٠ •

، وفقاً لالحصاءات المتوافرة حول سوق العمل  حزيران الماضي٤ها الصادر في فة النهار في تحقيق نشرته في عددبينت صحي
 فقط، في حين يبلغ عدد خريجي  جديدة فرصة عمل٥٠٠ االف و٣ سوى  ال يولد سنويا االقتصاد اللبنانيان، )لبنك الدوليلدراسة (

   . طالب في السنة٥٠٠ الفا و٢٣الجامعات نحو 
اصالح النسيج االقتصادي "، الذي صدر بعنوان "٢٠١٣عالم العمل "، اعتبرت منظمة العمل الدولية في تقرير  متصلوفي اطار

، ان تزايد التفاوت في المداخيل يؤدي الى تمزق المجتمعات وارتفاع منسوب الغضب االجتماعي، وبالتالي "واالجتماعي
 خطر االضطرابات االجتماعية في منطقة الشرق االوسط ال يزال مرتفعاً  مستوىوقد حذرت منظمة العمل من ان .االضطرابات

 بعد ذلك، اً وظل مرتفع٢٠٠٨ في المنطقة بلغ ذروته في العام مستوى تلك المخاطر، مضيفة ان "الربيع العربي"حتى بعد تفجر 
 في ٤٠أسواق العمل ثانياً، اللذين شكال معا عازية سبب ذلك الى عاملين رئيسين، حدود الحرية السياسية الضيقة اوالً وضعف 

  . المئة مؤشر االضطرابات االجتماعية، الذي تعتمده المنظمة
  

  الصناعة ثم السياحة فالزراعة ابرز القطاعات المستفيدة من التسهيالت المصرفية •
بأن القروض  الماضي،  حزيران١٠ بحسب تحقيق نشرته صحيفة السفير في عددها الصادر في تفيد اإلحصاءات المتوافرة

 وحتى ٢٠١١، بلغت بين العام  من المصرف المركزيالمدعومة للقطاعات االقتصادية والمستفيدة من التسهيالت والفوائد المدعومة
 مستفيداً أكثرها للقروض الصناعية، ومن ٤٢٢٦ مليار ليرة لحوالي ٢٦٤٧,١ ما مجموعه ،٢٠١٣نهاية الفصل األول من العام 

  .حية والزراعيةبعدها السيا
بالعودة إلى تفاصيل توزع القروض المدعومة الفوائد، يتضح أن خطوة مصرف لبنان كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 

وترافقت هذه الخطوة مع طلب . ٢٠١٢ في المئة تالفياً لضعف النمو في قطاعات أخرى كما حصل في العام ٢ أو ١,٥تصل إلى 
المصارف بمنح المؤسسات في بعض القطاعات بعض التسهيالت وعدم الضغط عليها بمطالبتها في من قبل مصرف لبنان إلى 

الديون، وتمديد المهل بما يشبه تسهيالت ومنع الحجوزات والضغط عليها بالدفع نتيجة تراجع النشاط االقتصادي، وقد تجاوبت 
  . وحتى الصناعةالمصارف مع القطاعات المختلفة كل حسب نشاطه في السياحة والتجارة

 مليار ليرة لتشجيع ٢٢٠٠ مصرف لبنان بقيمة ا خصصهالتي االموال أن  بحسب الصحيفة، تفيد التقديرات األولية،،من جهة ثانية
وتحريك التسليفات بهدف تحقيق بعض النمو االقتصادي في ظل تراجع المؤشرات االقتصادية نتيجة ظروف البالد األمنية 
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  مقدارهابفائدةموال وقد أعطى مصرف لبنان المصارف اللبنانية هذه اال. الً كبيراً من قبل المؤسسات والزبائن لقيت إقبا،والسياسية
. لقطاعات االقتصادية من سياحية وقروض سكنية وبيئية وتمويل األبحاث والقروض التعليميةلواحد في المئة على أن تقوم بتسليفها 

وردت من المصارف إلى مصرف لبنان تقدر بمئات الطلبات حتى اليوم، وان القسم تلحظ اإلحصاءات أن الطلبات التي كذلك 
 اخرى األكبر من هذه الطلبات الموزعة على كل المناطق تقريباً يتجه إلى القروض السكنية من قبل عناصر الشباب مع طلبات

  .قتصاديةااللقطاعات ا وردت من
 ٢٠١٢ عن العام ٢٠١٣، وفي العام ٢٠١١ عن العام ٢٠١٢ تراجعت في العام الالفت لالنتباه أيضاً أن حركة التسليفات عموماً

اما فيما يتعلق بتسليفات المصارف التجارية، .  مليار ليرة٢٢٠٠لوال الخطة التي نفذها المصرف المركزي بضخ القروض بقيمة 
ة الفوائد من حيث القيمة والتوجهات عن القروض المدعوم تختلف التسليفات من المصارف التجاريةفقد اوضحت الصحيفة، بأن 

فقد بلغت التسليفات المصرفية للقطاعات االقتصادية والقطاع الخاص حتى نهاية شهر نيسان . نحو القطاعات االقتصادية والفردية
الر  مليون دو٦٣٠ مليار دوالر، وهي تراجعت عن شهر آذار من العام نفسه حوالي ٤٤,٠٦، ما مجموعه حوالي ٢٠١٣من العام 

  على القطاعات االقتصادية المصرفيةتوزيع التسليفاتللمزيد من التفاصيل حول توزع القروض المدعومة و. خالل شهر واحد
 : يرجى مراجعة الوصلة التالية

 

9914/node/ar/org.lkdg.www://http 
  

  لبنان في المرتبة الثالثة االدنى في العالم العربي لجهة خدمات االلياف الضوئية المنزلية •
عن  ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  األرقام الصادرة عن المجلس العالمي لأللياف الضوئية الواصلة الى المنازلكشفت
   ".سوليدير" منزل أو مبنى بإشراف شركة ٤٨٠٠، منها ٢٠١٢بنان حتى أيلول في ل" موصول" منزل أو مبنى ٥٥٠٠وجود 

بأنها تركيب " األلياف الضوئية الواصلة للمنازل"ووفق النتائج التي وردت في النشرة األسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، تُعرف 
منازل وتلك السكنية والشركات، بهدف توفير خدمة األلياف الضوئية واستخدامها من نقطة مركزية مباشرة إلى المباني الفردية كال

سرعة االتّصال بشبكة اإلنترنت المتاحة لمستخدمي أجهزة من وتزيد األلياف الضوئية الواصلة للمنازل . اإلنترنت فائقة السرعة
بأنها عدد " المنازل الموصولة"أيضاً، تُعرف . الكومبيوتر على نحو كبير، مقارنة بالتكنولوجيا المستخدمة حالياً في معظم األمكنة

المنازل أو الشركات التي ركبت أسالك التغذية قربها، األمر الذي يجعل ربطها باألسالك أو بشركة إتصاالت أو بشبكة األقمار 
  . أم ال FTTHالصناعية سهالً لمزودي خدمات اإلنترنت، سواء اختار أصحاب هذه المنازل والشركات اإلشتراك بخدمات الـ

اذ ال  ، دول عربية١٠ األدنى بين المرتبة الثالثة  فيفي لبنان جعله" المنازل الموصولة"رد التقرير ان العدد اإلجمالي لـوأو
المنازل " عدد  افاد التقرير انكذلك. في الدول العربية" المنازل الموصولة " عددمن مجموع% ٠,٣ يستحوذ لبنان سوى بـ

في موازاة ذلك، بلغ .  مما يشكّل اإلرتفاع األدنى في العالم العربي٢٠١٠ في أيلول ٤٥٠٠ من% ٢٢,٢  ارتفعفي لبنان" الموصولة
 مقارنة ٢٠١٢ حتى أيلول ٦٠٠في لبنان ) FTTH/B(عدد المشتركين في خدمات األلياف الضوئية الواصلة للمنازل أو األبنية 

 في لبنان األدنى في المنطقة وشكّل FTTH/Bات الـجاء العدد اإلجمالي للمشتركين في خدمكذلك  و،٢٠١٠ مشترك عام ٣٠٠بـ
سجل لبنان ثاني أدنى ارتفاع في عدد ، بينما  في العالم العربيFTTH/Bمن مجموع المشتركين في خدمات الـ% ٠,٠٨

  . لمنطقةبالنسبة ل% ١٨٨,٤  بلغ الخدمات مقارنة بمعدل ارتفاع عدد المشتركينتلكالمشتركين في 
  

  نية لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بيانات واحصاءات وط •
 الوزير السابق ، ورئيس مجلس ادارة البنك اللبناني للتجارة،نقوال نحاس في حكومة تصريف االعمال وقع وزير االقتصاد والتجارة

 يها التي تتوافر لدبالبيانات واالحصاءات الوطنيةبان تزود الوزارة البنك المذكور  ، ترميموريس صحناوي، على مذكرة تعاون
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الدراجها على الموقع االلكتروني المتخصص التابع للبنك، وذلك بهدف ضخ اكبر قدر من المعلومات المفيدة الصحاب المؤسسات 
  .صغيرة ومتوسطة الحجم

بنانية للموقع طالق النسخة اللالاعلن البنك اللبناني للتجارة عن شراكته الحصرية مع مؤسسة التمويل الدولية وفي هذا السياق، 
ليشكل منصة IDM  شركة، الذي قامت بتطويره com.smetoolkit.lebnon.www://http/ االلكتروني المتخصص

تفاعلي يساعد  من خالل نظام وسيعمل الموقع. تكنولوجيا توفر بيئة مواتية لتطوير الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان
 قدرتها يعزز الممارسات في ادارة االعمال بما  اصحاب المشاريع والشركات على التعلم والتدريب والتواصل للتعرف على افضل

  . التمويلية والتوسع في االسواق المحلية والخارجيةواردعلى الوصول الى الم
  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  

  ج النجازات بلديةنموذ: بلدة الشيخ محمد •
  .جردة بانجازات البلدية خالل الفترة الماضية" النهار"عرض رئيس بلدية الشيخ محمد، السيد طالل الخوري، في مقابلة لصحيفة 

 صيانة ، كما جرى، تم تجديد عقد تلزيم جمع النفايات المنزلية ومعالجتها إلحدى الشركات الخاصةخدمات الصحيةصعيد الفعلى 
 رفع الضرر البيئي عن المياه الجوفية، والمتأتي  ادى الى الصحي واستكمالها وانشاء شبكات جديدة، االمر الذيشبكات الصرف

  . القسم االكبر منهاتم اقفالمن الحفر الصحية التي كانت منتشرة و
 ،النهيارات واالنزالقات الداخلية واقامة جدران دعم لحمايتها من ا-  صيانة جوانب الطرق العامة الرئيسية والفرعيةكذلك جرى

 تأهيل بعض الطرق ، واستمرت في عمليةواعتنت البلدية بانشاء بعض الجدران من الحجر المكردس لتجميل الطرق بعد توسيعها
من ناحية  .الداخلية التي تقع في محيط المدرسة الرسمية وامام الكنيستين الكاثوليكية واالرثوذكسية األثريتين بحجر البازلت االسود

 ، كما اقيممركز البلديةفي لالستخدام وعملت البلدية على حفر بئر ارتوازية لتأمين المياه لري الحديقة العامة بجوار الملعب اخرى، 
نصب تذكاري عند مدخل البلدة الرئيسي لتخليد شهداء المؤسسة العسكرية، وتشييد حديقة خاصة في محيط النصب أطلق عليها اسم 

  ."حديقة الشهداء"
 من االنجازات التي تحققت بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، تغيير الشبكة القديمة واستبدالها بشبكة  قائالً انه الخوريادافو

  . خطوط حديثة وزيادة عدد محطات التقوية لتأمين وصول التيار الى كل المنازل
 ، حيث تم انجازبجانب الملعب البلديبلدي مركز   الى استكمال الدراسات التي كانت موضوعة سابقاً إلنشاء ايضاًالخوريتطرق 

ملجأ وقاعة اقامة  للدراسة الصادرة عن الجهات المختصة والتي تتضمن تنفيذاًلمواصفات القانونية، ول اً وفق منه طبقات٣ اآلن حتى
  .عامة ومركزاً بلدياً وقاعة لألنشطة الشبابية الثقافية والتربوية والترفيهية

عملت، وبالتعاون مع احدى المؤسسات، على فلبلدية اهتمت بعنصر الشباب وباالنشطة الرياضية والثقافية، واضاف الخوري ان ا
  .فيهصيانة الملعب البلدي وتأهيل المسرح الموجود و استضافة االنشطة الرياضية، يمكنه ملعب ميني فوتبول مجهز  وتجهيزتأهيل

سعي  فياالهتمام بذوي الحاجات الخاصة ب رحالت ترفيهية ووبتنظيمنات الصيفية،  بتنظيم المهرجا ايضاً اهتماماًالبلديةوقد اولت 
  .مساعدات في المناسبات واالعيادمقدمة تحقيق دمجهم وتفاعلهم مع المجتمع المدني والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة منها ل

 شجرة حرجية في قطعة ٢٨٠٠ غرست حيث البلدة،  فياءالمساحات الخضرب  واالهتمامتحدث الخوري عن الشان البيئياخيراً، 
  .  هكتارات٤ارض مساحتها حوالى 
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  "سخان شمسي لكل مهندس"اطالق برنامج  •
 بالتعاون مع المركز اللبناني ، وذلك"سخان شمسي لكل مهندس " بعنوانبرنامج،  ايلي بصيبص،نقيب المهندسين في بيروتاطلق 

على سخانات شمسية وبأسعار تشجيعية بيقضي بتزويد المهندسين الراغبين ، والذي ي لبنانلحفظ الطاقة وبرنامج األمم المتحدة ف
االنتقال الى استخدام طاقات نظيفة ومنها الطاقة وترمي النقابة من خالل هذا البرنامج الى المساهمة في .  تسليف طويل األمداساس

البنك اللبناني "و" IBL لبنان –انتركونتيننتال بنك "صرفين هما ، كما اعلن بصيص عن التعاقد مع مالستعمال المنزليلالشمسية 
  . التسهيالت االئتمانية للمهندسينتوفير  و،عملية الحصول على القروض، لتسريع "BLFالفرنسي 

  

  ومشروع االنتاج االخضر بدعم من االسكوا...  •
توفير المعلومات والمشورة الفنية  الذي يهدف الى ر واإلسكوا مكتب مساندة االنتاج االخض اللبنانيينأطلقت جمعية الصناعيين

الذي حصل على دعم  ويوفر هذا المشروع الجديد. للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتالءم مع اهداف ومبادىء التنمية المستدامة
جردة ، وبيئيةالخدمات متعددة مثل جمع ونشر المعلومات حول فرص األعمال  ألف دوالر اميركي، ٣٦قدره  من اإلسكوا مالي

، وفرص التمويل، وبرامج الدعم اإلقليمية والدولية "باالقتصاد األخضر"ة قلعالسياسات والبرامج والمؤسسات والقوانين الوطنية المتب
م دورات لتدريب المدربين وورش عمل وطنية تتناول يظكما سيقوم المركز بتن. مجالهذا الالمتاحة وأفضل الممارسات في 

  . باالقتصاد األخضرةمتعلقمواضيع 
  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

  مشروع جامعة القديس يوسف لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات الناشئة •
 لتعزيز القدرات المؤسسية Mentor، مشروع CRS بالتعاون مع هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ،أطلقت جامعة القديس يوسف

 اشهر والذي حظي على دعم مالي من مبادرة ١٠يهدف هذا المشروع الجديد الذي سيمتد عمله . اشئة في لبنانللجمعيات الن
الشراكة االميركية للشرق االوسط، الى تعزيز القدرات االدارية والمالية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان في قطاعات 

 ، للمنظماتذاتية تقييم القدرات الت خبراتها في مجاالUSJ Mentorوحدة ستقدم شتى كالبيئة والتربية والشباب والمرأة، كما 
الحوكمة المؤسسية، : مركزة في التدريب على مواضيع مختلفة منها ، الحصول على التمويل،إنشاء الشبكاتالتواصل و ،التدريب

  .المناصرة و الماليةالسياسات واإلجراءات، التخطيط اإلستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة
 سنوات، المشاركة في المشروع على ان ٣ بشكل قانوني كجمعية لبنانية، والتي مر على تأسيسها اقل من  المسجلة للمنظماتيحق

والتوعية العامة، وان تكون مستعدة للعمل ضمن تحالفات وشبكات مع منظمات من بينها منظمات ذات /تكون تعمل في المناصرة او
لفة، كما يفترض ان تثبت جود مجلس اداري فاعل وشفاف، وان يكون لديها مقر رسمي مخصص لعملها، وموظفين خلفيات مخت

او ثالثة اعضاء مجلس ادارة يظهرون استعداداهم لتوظيف وقتهم وجهدهم في عملية تنمية القدرات /على االقل يتقاضيان اجراً و
ن زيارة الموقع /للمزيد من التفاصيل حول المشروع يمكنكم.  االخرينونقل المكتسبات الى اعضاء مجلس االدارة والموظفين

  mentorunit/lb.edu.usj.www: االلكتروني التالي
  

  استدراج طلبات لتمويل نشاطات ثقافية: االتحاد االوروبي •
تهدف إلى تعزيز التفاهم بين   نشاطات ثقافية في لبنان، مشروع لتنفيذقتراحاتدعوة إلى تقديم ااطلقت بعثة االتحاد االوروبي 

تتراوح في إطار هذه الدعوة وعلم من بيان االتحاد ان الهبات التي ستمنح .  من خالل كل نشاط فني أو ثقافي المختلفةالثقافات
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صيل يرجى مراجعة الموقعين االلكترونيين للمزيد من التفا.  كحد اقصى يورو٣٠٠٠٠ و كحد ادنى يورو١٠٠٠٠ بين قيمتها
  :التاليين

welcome.publi=do?cfm.index/services-online/europeaid/eu.europa.ec.webgate://https،  
lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http،  

 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ،٢٠١٣ آب ٥  الموافق في يوم اإلثنين،آخر مهلة لتقديم االقتراحاتوتجدر االشارة الى ان 
 في تمام ٢٠١٣ حزيران ١٠يوم اإلثنين سوف يعقد  العروض  لشرح كيفية تقديمكذلك افيد ان اجتماعاً. )بالتوقيت المحلي لبيروت(

:  فاكس٥٦٩٤٠٠) ٠١: (لالستفسار يمكن االتصال على الرقمين التاليين .الساعة الثانية بعد الظهر في مقر بعثة االتحاد األوروبي
)٥٦٩٤١٥) ٠١  

  eu.europa.eeas@lebanon-delegation: بريد إلكترونياو عبر 
  

  الرؤية العالمية تطلق خطة عمل لمكافحة تعاطي المخدرات بدعم استرالي •
 خطة عمل لسنتين، ممولة من الوكالة االوسترالية للتنمية الدولية، تعطي االولوية لنشر أطلقت مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان

اب عبر تأهيلهم وتدريبهم على مكافحة تعاطي المخدرات ونشر مبادئ الصحة االنجابية السلوكيات الصحية الحسنة بين الشب
 المختلفة ومنها عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرةوتزامن اطالق هذه الخطة مع عرض نتائج دراسة تقويمية . السليمة

  .المخدرات، التبغ والكحول
 كما أجرت مقابالت مع الجهات المعنية من ،مة المراجع والمنشورات المتوفرة مستخدتلك الدراسةوكانت المؤسسة قد أجرت 

  . الوضعين القانوني والتشريعي المتعلقين بمتعاطي المخدراتباالضافة الى بحثحكومية، مؤسسات منظمات مدنية و
 ا عزتهالتيعاطين وتفاقم مشكالتهم، ازدياد أعداد المت المتوفرة، الى  المعلومات الشحيحةت الدراسة المسحية، على الرغم منوخلص

 أن حمالت التوعوية المدرسية ت الدراسةظهراكما . المؤسسة الى سهولة الوصول الى المواد المخدرة والى التطور التكنولوجي
 نشاطات تبين ان عددا محدودا من المنظمات يقيمكما .  وهي تعتمد اسلوب التلقين التقليدي الحالية،تشكل غالبية برامج الوقاية

 وأن ، ان المطبوعات الوقائية ليست موحدة ايضاًلوحظو .وقائية، فيما يقتصر عمل الجمعيات االخرى على تقديم خدمات عالجية
صوغ سياسة وطنية موحدة تختص واخيراً اكدت الدراسة على ضرورة . أيا منها ال يشير بوضوح الى تأثير هذه المواد على الفرد

 ياغةبالجهود التي أفضت الى ص، منوهة المخدرة وتعزيز التواصل والتشبيك بين القطاعين الرسمي والمدنيبمكافحة تعاطي المواد 
  . نيسان الماضي شهرالتي أقرها مجلس الوزراء في" وثيقة السياسة الشبابية"

  

   "الحقوق االنسانية للمرأة" تختم مشروع التوعية حول  االجتماعيةوزارة الشؤون •
ات في /ات االجتماعيين/ات الصحيين/توعية وتمكين العاملين"مشروع تنفيذ ؤون االجتماعية، األسبوع الفائت، إختتمت وزارة الش

 فقد قامت الوزارة. "الجمعيات األهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية، في موضوع الحقوق اإلنسانية للمرأة في لبنان
 ٨ ن/ان اتموامعايير محددة، بعد ل اًن وفق/ات، الذين واللواتي تم إختيارهم/عيينات االجتما/ات الصحيين/ من العمال٢٥بتخريج 

ن نواة /ليشكلواو" الحقوق اإلنسانية للمرأة" تدريبية معمقة ومتخصصة حول موضوع اتن خاللها لدور/حلقات تحسيسية، خضعوا
وتجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع جاء .  شخصاً على صعيد الجمعيات األهلية المتعاقدة مع الوزارة١٢٠مرجعية تضم 

بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، وهو يهدف إلى تعزيز العمل التنموي االجتماعي وتطوير قدرات المرأة وتوعيتها حول 
  . حقوقها اإلنسانية بهدف تمكينها من المشاركة في صنع القرار
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  

 مساعدات اجنبية مختلفة لجهات رسمية واهلية •
 ماليين دوالر لبناء مشروع اسالمي سيشمل بناء ٣: امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لالوقاف االسالمية في لبنان -

ركزاً لخدمة القرآن الكريم مسجداً لالمام الشافعي وملحقاته، قاعة لالحتفاالت والندوات والمناسبات الدينية واالجتماعية، مكتبة وم
  والسنة النبوية، مركزاً صحياً ومستودعات لالغاثة

  حافلة لنقل التالمذة من ذوي االحتياجات الخاصة:  السفارة اليابانية لجمعية رعاية االطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب-
 ١٧٥ دوالر اميركي لـ ٢٠٠تقديم منحة مالية بقيمة : يين الندوة العالمية للشباب االسالمي في الرياض لطالب لبنانيين وسور-

  طالباً في فروع الجامعة اللبنانية في طرابلس من خالل بيت الزكاة والخيرات في طرابلس
   منحة دراسية لطالب من الالجئين الفلسطينيين٢٥": االونروا" االتحاد االوروبي لـ -
  "تحسين ظروف معيشة المرأة في شمال لبنان"الدعم المالي لمشروع توفير :  االتحاد االوروبي لمؤسسة رينيه معوض-
 مصباحاً للشوارع، تعمل على الطاقة الشمسية تقدمة من المبادرة التابعة لبرنامج ٣٣: لبلدية السلطان يعقوب" عيش لبنان" مبادرة -

  االمم المتحدة االنمائي وبالتعاون مع بنك بيروت والبالد العربية
 ألف دوالر اميركي للمركز ٢٥تقديم : في لوس انجلوس لمركز سرطان االطفال التابع لمستشفى سانت جود قنصل لبنان -

  بالتعاون مع هيئة اللجنة المنظمة لحفل ملكة جمال المغتربين
برنامج دعم "ي لـ توفير الدعم المال:  مكتب تنسيق االمم المتحدة االقليمي لشؤون االنسانية للجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية-

الذي سينفذ في مركز القديس بولس للخدمات الشاملة " الرعاية الصحية االولية للنساء الحوامل المعرضات الخطار الحمل والوالدة
  التابعة للجمعية والواقع في الشيخ طابا في عكار

  

   هيئات رسمية واهلية ٤مساعدات كويتية لـ  •
 ألف دوالر اميركي النشاء مركز ثقافي اجتماعي في بلدة كترمايا على ان يضم مركزاً ٨٠٢مليون و:  جمعية المواساة الخيرية-

  صحياً، عيادات طبية مختلفة، مسجداً، نادياً رياضياً، مشغل خياطة، ورشة نجارة، وروضة لالطفال
د، مختبراً لالشعة، قسما مساعدة من خالل بيت الزكاة الكويتي النشاء مستوصف متطور، يضم قسماً للتولي:  بلدة مشتى حسن-

  للطوارئ، عيادة طب اسنان وقسماً للعيادات الخارجية
  مليون دوالر اميركي للمساهمة في رعاية االطفال المصابين:  مركز سرطان االطفال التابع لمستشفى السان جود-
اقسام امراض الشرايين والقلب مساعدة من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لتجهيز :  مستشفى فتوح كسروان-

  والسكري بمعدات طبية
  

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تأهيل القسم التربوي في بيت مري الذي يضم الصفوف التعليمية والمشاغل وقاعات متعددة :  جمعية القديس لوقا للمتخلفين عقلياً-

  حتياجات الخاصةاالستعماالت وتجهيزه بتقنيات متخصصة لذوي اال
 دعم البرنامج المتخصص للمسنين في المركز الصحي االجتماعي التابع للجمعية في تلة الخياط في بيروت:  جمعية اجيالنا-

تأهيل وتجهيز القاعة التي تضم مكتبة لالطفال ومختبراً للمعلوماتية وجناحاً للمسنين واخراً :  النادي الثقافي الرياضي في الناعمة-
  ت والمؤتمراتللندوا
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 اعادة تأهيل وتجهيز مركز الجمعية في بلدة كفرنبرخ:  جمعية حماية-

  

  مساعدات اميركية لثالث هيئات اهلية ومحلية  •
 ألف دوالر من السفارة االميركية النشاء مركز بلدي جديد يضم مكاتب ادارية للبلدية، مكاتب للصليب ٥٠٠:  بلدة الدامور-

  تجيبين االوليين لحاالت الطوارئ، وخدمات االسعاف للمنطقة المحيطةاالحمر اللبناني، غرف للمس
  "التمكين االقتصادي للمرأة في المناطق الريفية"دعم مالي من السفارة االميركية لمشروع ": بيتنا" جمعية -
التابع " ٢تمكين المرأة "دعم مالي من السفارة االميركية من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لمشروع ": الفكر والحياة" جمعية -

  للجمعية
  

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
  تجهيز المستشفى بعيادة لطب العيون:  نادي الليونز لمستشفى مرجعيون الحكومي-
تقديم جهاز :  مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي لمجلس طالب كلية ادارة االعمال والعلوم االقتصادية في النبطية-

  بيوتر وطابعةكوم
  تقديم هبة مالية لم يعرف حجمها :  مركز االعالم في جامعة الشرق االوسط لمركز سان جود لسرطان االطفال-
  مليون دوالر لسد العجز المالي الحالي للمؤسسة :  السيدة ندى العويني لدار العجزة االسالمية-
  ئية وتموينية على مئات من الحاالت االجتماعية توزيع حصص غذا:  مؤسسة المرحوم رجا دالل البناء قرى راشيا-
 

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  تجهيز المركز الثقافي التابع لبلدية الهبارية بمشغل للتدريب على الخياطة:  الهندية-
  الب المعهد الفني الرسمي في صور طالباً من ط٢٥تنظيم دورة تدريبية العداد المأكوالت االيطالية طالت :  االيطالية-
  تنظيم حملة تشجير في مدرسة تكميلية صور الثانية شملت غرس اكثر من مئة شجرة:  االيطالية-

  
 

       ��*��ان "�& و% �'(٢٠١٣  
  

  أد /٩٥٠ علم وخبر رقم -"الوطنية للتنمية المحلية" جمعية باسم -١
   ملك حطب-يس شارع سليم إدر- الحرج-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في بث روح العمل التطوعي بين شبابنا وشاباتنا .١

 ود االجتماعيمالمساهمة في وضع البرامج التنموية لمساعدة مجتمعنا على الص .٢

 المساهمة في إعداد وتنفيذ دراسات إنمائية وبيئية .٣

 لمدنيسيس فرق ومجموعات للعمل بحقول تنمية وخدمة المجتمع االمساهمة في تأ .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 نبيل - محمد فواز عرابي- مهى شفيق حطب- وفاء محمد اسماعيل-وفيق شفيق حطب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بهيج عيسى
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   فيق شفيق حطبو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٥١ علم وخبر رقم -"Bikaffeبكفّي، " جمعية باسم -٢
 ملك اندره - A بلوك- بناية مار يوسف- ١٣ القسم رقم -٢٨٠٠ العقار رقم - شارع الكابيال- نيو روضة-البوشرية: مركزها

  قضاء المتن- الطابق الخامس-مارون اندراوس

  : أهدافها
إستغالل األطفال، التحرش الجنسي، العنف، تعاطي : ن المخاطر اإلجتماعية التاليةمساهمة في التوعية والحماية مال .١

 المخدرات، التدخين وما إلى ذلك

 المساهمة في تقديم خدمات تعليمية، بناء معهد تعليمي مجاني .٢

 المساهمة في تنظيم أنشطة إجتماعية ترفيهية .٣

 هدافها من دون توخي الربحالمساهمة في تقديم مساعدات عينية ومعنوية ساعية لتحقيق أ .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  الشباس  احسان عب- نويل مارون اندراوس- رانيا سمير مرشاق-اندره مارون اندراوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  اندره مارون اندراوس السيد: حكومةممثل الجمعية تجاه ال
  

  أد /٩٦٧ علم وخبر رقم -"جمعية الفضيلة الخيرية" جمعية باسم -٣
   الطابق الرابع-  ملك مصطفى حسن ابراهيم-  سنتر حجة-١٥ القسم رقم -٨٩١ العقار رقم - البداوي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 مدنينشر الثقافة والتوعية بين أفرادها وأفراد المجتمع ال .١

 إعداد دورات تدريب وتأهيل والحث على نشر الفضيلة واالخالق الحسنة في المجتمع .٢

 إقامة محاضرات لجميع الفئات العمرية لتطوير الفكر .٣

 نشر المحبة والوفاق بين أعضائها ومجتمعهم .٤

  يتام والعمل على إكرام الموتىمساعدة الفقراء والمحتاجين واأل .٥
  اله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أع

 ربيع محمود - احمد صفا الصياد العكال- عال حسين ابراهيم-مصطفى حسن ابراهيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   واثق جودت غمراوي- البدوي

  مصطفى حسن ابراهيم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٧٩ علم وخبر رقم -" إنماء القرى والمناطق اللبنانية" جمعية باسم -٤
   الطابق السادس-  بناية سيدرز-٢٤ القسم رقم -٣٨٩٥ العقار رقم - شارع امين الجميل- االشرفية-بيروت: مركزها
  :أهدافها
لم والثقافة، بالسواعد والهمم، فكرياً، المساهمة في تعاون األهالي إلنماء وتجميل القرى والبلدات اللبنانية، بالفكر والع .١

 علمياً، بيئياً، إقتصادياً، صحياً، إجتماعيا
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المساهمة في العمل على نشر ثقافة الحفاظ على سالمة البيئة إنطالقاً من المصالحة بين اإلنماء والبيئة بحيث يتحول  .٢
 المواطن من مستهلك مدمر للبيئة الى مستثمر معمر لها

  د المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنو
   ناديا بشاره الخوند-  نادين روجه الزعني- نيكول روجه الزعني-انجال بشارة الخوند. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  كتورة انجال بشاره الخونددال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٨١ علم وخبر رقم -"اتحاد جمعيات عكار اإلنمائية" جمعية باسم -٥
   قضاء عكار-  الطابق األرضي- ملك جمعية الحداثة-٤٩٠رقم   العقار- شارع الحداثة-برقايل: مركزها
  : أهدافها
 وتعمل على ضاغطة تتابع قضايا عكارجموعة يهدف هذا االتحاد الى توحيد الرؤية التنموية لمنطقة عكار وتشكيل م .١

 - الدريب- السهل- الجرد-القيطع(تفعيل الدور التنموي إلحداث نهضة على كافة المستويات، وفي مختلف مناطق عكار
 )الجومة

العمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل لمنطقة عكار يحدد المشاكل واإلحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده  .٢
الجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على تحسين واقع وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات ا

 عكار في كافة الميادين

العمل على وضع حلول لكافة المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء تجهيز المؤسسات  .٣
 بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماًالمختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع العكاري 

 بناء وتفعيل الثقافة الوطنية لدى جميع الفئات اللبنانية المستهدفة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي .٤

  الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسساتإقامة عالقات شراكة بهدف تفعيل التنمية لمنطقة عكار مع المؤسسات .٥
 ية والمدنية بما يخدم أهداف هذا اإلتحاداإلجتماع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
جمعية التغيير  "-ممثلة بـ محمد عبد الرزاق خضر" جمعية زهرة الحياة االنمائية": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

ممثلة بـ " جمعية الحداثة "-ممثلة بـ بدرية محمد صباح شرف الدين" جمعية ابداع ونجاح "- ممثلة بـ سعيد خالد عدويه" يروالتطو
  زاهر محمد خالد

  سعيد خالد عدويه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٩٣ علم وخبر رقم -"تجمع من القلب" جمعية باسم -٦
   الطابق األول- ملك سامي حسن حلواني- A البلوك -٩ القسم رقم -١١٠٣ العقار رقم -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية هي
 النشاطات الثقافية واإلجتماعية واإلنسانية .١

 األعمال الخيرية على أنواعها .٢

 جميع النشاطات التي من شأنها أت تحقق أهدافها .٣

  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
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 حسن سامي -  ندى كامل صليبي- الهام عبد اللطيف بوجي-عمر ابراهيم حرقوص: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سنتيا بشاره القرقفي- زينه منير العريس- مها محمد سليم قبرصلي- رلى وفيق العجوز- حلواني

  حسن سامي حلواني السيد: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا
  

 علم وخبر - "Alita-Contemporary Art Museum عاليتا، -متحف الفن المعاصر" جمعية باسم -٧
  أد /٩٩٧رقم 

   ملك الشركة اللبنانية للوكاالت- ١٠ العقار رقم -عاليتا: مركزها
   قضاء جبيل-.ل.م.ش) التكو( والتجارة
  : أهدافها
 للفن المعاصر في لبنانالمساهمة في إنشاء متحف  .١

 توثيق الفنون التشكيلية في لبنان .٢

 قامة معارض متخصصة في لبنان والخارجإعرض مجموعة المتحف و .٣

  إقامة نشاطات فنية وثقافية .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - اكرم حليم نجار- سيزار الياس نمور- الدكتور سمير خليل تابت- زياد حسن قبالن. د: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون
   غبريال سوزان شاوب- زاهره نور السباعي-روجه انطوان الحاج

  سيزار الياس نمور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٠٧ علم وخبر رقم -" ٣١٣بنين جمعية " جمعية باسم -٨
   ملك محمد مختار رشيد بضون-٧ القسم رقم -٦٩٤ العقار رقم -  الباشورة-  بشارة الخوري-بيروت: كزهامر

  :أهدافها
 توثيق وتوطيد أطر التعاون والتواصل اإلجتماعي والثقافي والديني .١

 :تفعيل الخدمات اإلجتماعية والخيرية عبر .٢

  المساهمة في تقديم المساعدات والمنح المدرسية -
 يجاد فرص عمل للعاطلين عن العملإ القدرات الفردية عبر المساعدة على تنمية وتطوير -

 تقديم مساعدات للمحتاجين على إختالف إنتماءاتهم عبر تقديم مساعدات مالية وحياتية معيشية -

 تقديم المساعدات الصحية عبر المساهمة في إنشاء المستوصفات الخيرية، وتأمين العالج واألدوية والمعاينات .٣

  بنشاطات ترفيهية عبر تنظيم الدورات الترفيهية والتدريبية وبخاصة لالطفال واأليتام وذوي اإلحتياجات الخاصةالقيام .٤

  من شأنها تعزيز التواصل الثقافي والخيري والدينيالقيام بنشاطات إجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات .٥

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
 هبه سامي -  جاد رشيد بيضون- صابرين حسن حرب-محمد مختار رشيد بيضون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نصراهللا
  محمد مختار رشيد بيضون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٠١٧ علم وخبر رقم -"جمعية آمالنا التسائية" جمعية باسم - ٩
   قضاء بنت جبيل-  منزل السيد حمزة العبد حميد-بيت ليف: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في محاربة الفقر عبر التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة .١

 المساهمة في تقديم المساعدة اإلنسانية في جميع الظروف والمراحل .٢

 المجتمع والمساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي المساهمة في تفعيل دور المرأة في .٣
 لألطفال

 المساهمة في بناء قدرات النساء اإلنتاجية واإلجتماعية .٤

 المساهمة في تخطيط وتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني وتنموي مع التركيز على األمور الصحية والتعليمية والزراعية .٥

 ودعم المساريع الصغيرة، التدريب المهني المعجل، تقديم االستشارات، المشاركة في مؤتمرات، المساهمة في تنمية .٦
 ورش عمل وإجتماعات

 التعاون مع السلطات والعائالت والمنظمات الدولية لما فيه مصلحة الفئات المحتاجة .٧

  بعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و
 عال -  جهان حكمات حمود-  ريما احمد الراعي- زينب امين حمود-ميرنا حكمات حمود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  علي حميد

  ة ميرنا حكمات حمودالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠١٨ علم وخبر رقم -"UNDO ،اندو" جمعية باسم -١٠
   قضاء المتن- ملك داني عبود-٤ القسم رقم -٣٦٩١ العقار رقم - الشارع العام-ت شباببي: مركزها
  : أهدافها

مساهمة في حماية كل مواطن مدمن على المخدرات وإرشاده وتوجيهه ومساعدته طبياً وتأهيله نفسياً بواسطة ال .١
 أطباء ومعالجين نفسيين إختصاصيين

طوائف ومن كافة المناطق اللبنانية ومتابعة عالجهم النفسي والجسدي في المساهمة في معالجة المدمنين من كافة ال .٢
 المستشفيات وتأهيلهم ومرافقتهم ما بعد العالج اي التأهيل الجسدي والنفسي

 مساعدة المحتاجين من المدمنين لدفع كلفة عالجهم وإعادة تأهيلهم .٣

 معاناتهم النفسية والمادية واإلجتماعيةمساعدة أوالد وزوجات المدمنين تربوياً واجتماعياً للتخفيف من  .٤

المساهمة في القيام بحمالت توعية ضد اخطار تعاطي المخدرات عبر جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  .٥
والمكتوبة والبريد اإللكتروني وصفحات اإلنترنت والملصقات واليافطات والمنشورات والمحاضرات في الجمعيات 

 معات وعبر الندوات والمخيماتاألهلية والمدارس والجا

بحاث والدراسات اللبنانية واألجنبية حول معالجة المدمنين على المخدرات واإلستفادة من التعاون مع كافة مراكز األ .٦
 خبراتهم

مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والجامعات والمعاهد والمدراس بتقديم المنشورات والخبرات  .٧
 بيبة وحمايتها من أخطار المخدرات لمساعدة الشإلقاء المحاضراتو

 المساهمة في الحد من إرتكاب الجرائم الناتجة عن إدمان المخدرات .٨

  فرص عمل للذين يعاد تأهيلهم إلعادة دمجهم بالمجتمعالمساهمة في إيجاد .٩
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هما من أسباب التخفيف من الفقر والمرض في المجتمع اللبناني للحد من تعاطي المخدرات كون الفقر والمرض  .١٠
 تعاطي المخدرات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 دانيال الياس - جورج جان عازار- مروان بدران لحود-عباس معتصم باهللا علم الدين. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شنتال عبدو عبود-دو عبود داني عب-مارون
  جورج جان عازارالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٢٩ علم وخبر رقم -"جمعية السالم للحوار والتنمية" جمعية باسم -١١
   ملك منذر سليم األزاز- ٤٨ القسم رقم - ٢٩٠٢ العقار رقم -طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 بث روح األلفة والمحبة .١

  الوطنية واإلجتماعية ونبذ الروح الطائفيةتقرير الروح .٢

 نشر الوعي الثقافي واإلجتماعي في المجتمع .٣

 تقديم العون والمساعدة في الترابط الخيري في المجتمع .٤

 المساعدة في تحمل مخلفات الحرب البشعة وعون المعاقين .٥

 المساعدة في معالجة المرضى والمحتاجين عبر المساهمة في تاسيس مستوصفات خيرية .٦

 المساعدة على التنمية الديموغرافية لدى كافة أوساط المجتمع في الشمال .٧

 المساعدة على التنمية الزراعية في سائر قرى الشمال .٨

  العمل للتنمية التربوية عبر المساهمة في بناء مدارس ومؤسسات تربوية للعمل الخيري واإلنمائي .٩
  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا

 بالل سمير - سميح احمد الشعار- توفيق عبد الحليم قوشجي- محمد سمير معاليقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد وحيد بكر الصديق مهتدي-  ابراهيم انور مصطفى- منذر سليم االزاز-معاليقي

  محمد سمير معاليقي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٣٣ علم وخبر رقم -" مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" جمعية باسم -١٢
   الطابق السادس- ملك سابا قيصر زريق-٧٩ القسم رقم -٣٨١ العقار رقم - البساتين-طرابلس: مركزها
  :أهدافها

  :يكون للجمعية األهداف التالية
 ة األدبية العربية في لبنان والعالم العربي والمهاجر اللبنانيةالمساهمة في نشر الثقاف .١

 المساهمة في تعزيز اللغة العربية .٢

 تشجيع الكتاب من شعراء وباحثين وأدباء على نشر نتاجهمالمساهمة في  .٣

 المساهمة في تنظيم اللقاءات والمحاضرات والندوات األدبية والثقافية .٤

 المدن على إنشاء مكتبات عامة وعلى تجهيزها بالوسائل الحديثةالمساهمة في تشجيع البلدات والقرى و .٥
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جائزة شاعر الفيحاء سابا زريق "تنظيم مباراة سنوية في اللغة العربية وآدابها ومنح الفائزين جائزة يطلق عليها اسم  .٦
 "لالبداع األدبي

 أهدافها في تنظيم نشاطات ثقافية المساهمة مع مؤسسات المجتمع األهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من .٧
 مشتركة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سرج سيمون كميل - اميه ضاهر ابي صعب- زريق مايا سابا-سابا قيصر زريق.  د:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    فيصر زريق بربارة- زريق
   زريقمايا سابامحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٤٣ علم وخبر رقم -"Info-Mediميديك انفو،" جمعية باسم -١٣
   الطابق الرابع- بناية طقوش وعيتاني-١٣٦٠ العقار رقم - شارع المشنوق- فردان-  عين التينة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  : قيام باالعمال التاليةإن موضوع الجمعية هو ال
 في بث التوعية اإلعالمية في صدد كل ما يتصل بالصحة العضوية والنفسية والطب والتقدم العلمي للعالجات، المساهمة .١

 ال سيما في حاالت األمراض المزمنة كالسكري واإلكتئاب

 جمعية أو متفرعة عنه أو متممة لهالمساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم النشاطات، على أنواعها، المرتبطة بموضوع ال .٢

 البرامج السمعية والبصرية، على أنواعها، بجميع الوسائل المتوافرة وتوزيعها المساهمة في إعداد .٣

 المساهمة في تسويق االعمال التي تقوم بها الجمعية والترويج لها .٤

   وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
 ايمان - بهيه غالب سكافي- ليدا سعد الدين فخر الدين- ناهد محمد يوسف-راشد سليم فايد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حياة محمد الطرابلسي البركة- محمود عجينه
  راشد سليم فايد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٤٨ علم وخبر رقم -"غدنا" جمعية باسم -١٤
   قضاء بعبدا- ملك غيده حسن كنج-٣٨ القسم رقم -٩١٣ العقار رقم -الشياح: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدات االجتماعية للعائالت المحتاجة وللمسنين ولألطفال اليتامى .١

  إقامة النشاطات اإلجتماعية على اختالف أنواعها ألجل جمع التبرعات والمساعدات .٢

 مساهمة في تقوية الروابط اإلجتماعية بين مختلف مكونات المجتمعال .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   كارال نبيه فرح- جورج شربل الفغالي-باربره سليم جرجس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة باربره سليم جرجسالسيد: معية تجاه الحكومةممثل الج
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  أد /١٠٤٩ علم وخبر رقم -"المركز الثقافي المهني للمعوقين" جمعية باسم -١٥
   ملك البلدية-٣٧١٦ العقار رقم -  شارع الصليب األحمر-النبطية: مركزها
  : أهدافها
 رفع مستوى الوعي وتغيير نظرة المجتمع نحو األشخاص المعوقين .١

 لتكامل االجتماعي لألشخاص المعوقين داخل مجتمعاتهمتحقيق ا .٢

 توفر بيئة مالئمة ومساندة لظروف المعوقين من خالل تنشئة الشباب ودمجهم اجتماعياً، ثقافياً، ومهنياً .٣

 العمل على ايجاد فرص عمل للمعوقين .٤

  لهم لخدمة المجتمعغرس روح الثقة واالعتماد على الذات للمعوقين وتدريبهم بما يتناسب مع قدراتهم وميو .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سالي -  زينب مصطفى حايك-  زينب اسماعيل منتش- رشا فالح الحاج-روال فالح الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ذيب الحاج

  روال فالح الحاجنسة اآل: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /١٠٧٣ علم وخبر رقم -"  العمل اإلنساني اإلجتماعي الخيريجمعية" جمعية باسم -١٦
   ملك زياد نعيم الشع-٢٢/٢٤٧ العقار رقم - شارع الحرية- التل-طرابلس: مركزها
  :أهدافها
 يشهده هذا المجتمع من تفكك اسري وضياع للعائلةالعمل على تعزيز الروابط األسرية في المجتمع اللبناني نظراً لما  .١

المساهمة في القيام بسلسلة محاضرات ونشاطات ثقافية واجتماعية إرشادية تمتد عل مدار العام وذلك وفقاً لبرنامج  .٢
 مدروس وجدي تقوم به نخبة من المتخصصين والمثقفين في العمل اإلجتماعي

ي تأسيس وتأهيل وإنشاء المستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة اإلهتمام بالوضع الصحي من خالل المساهمة ف .٣
 وإدارتها واإلشراف عليها

تهتم الجمعية بالعمل اإلنمائي وخاصة في المناطق الفقيرة ومنها العمل على تحسين وضع هذه المناطق عبر خلق فرص  .٤
 تياجات الخاصةعمل ومشاريع تنمية على صعيد الوطن واإلهتمام باألرامل واأليتام وذوي اإلح

وللجمعية الحق في العمل على تحقيق أهدافها وذلك عبر التعاون مع جميع الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية ومراكز األمم 
 المتحدة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ربى محي الدين الحسن- االميرة انجال طه االيوبي- االمير المشهور طه االيوبي. د: السيدات/السادةالمؤسسات /المؤسسون

     االمير المشهور طه االيوبيكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٨٠ علم وخبر رقم -"حركة األرض" جمعية باسم -١٧
   الطابق الثاني-٩ القسم رقم - ٣٩٧٧ العقار رقم -لصلح تقاطع شارعي بدارو وسامي ا-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في التصدي للتغيير الديمغرافي في لبنان .١

 العمل على منع بيع أراضي المسيحييين عبر التوعية وعقد المؤتمرات .٢
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 تنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات علمية وثقافية للغايات ذاتها .٣

 لمسيحي في أراضيهمالمساهمة في الدفاع عن الوجود ا .٤

 المساهمة والمساعدة في كل مشروع إجتماعي له اتصال أو مردود على الشأنين القانوني والثقافي على حد سواء .٥

 التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها .٦

  ة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظم
 بيار - طالل محسن الدويهي- زياد جرجي االصفر-شهوان الغزال الغزال معوض :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زيد بوا ناجي امل -شكراهللا عطاهللا
  طالل محسن الدويهي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٨١ علم وخبر رقم -"ية للدراسات واإلستشارات التنمويةالرياد" جمعية باسم -١٨
 الطابق - ملك رائد محمد جابر المرعبي- سنتر النعماني- ٢٧ القسم -٥٣ العقار رقم - شارع المدارس- التل-طرابلس: مركزها

  األول
  : أهدافها
ة اإلدارات والمؤسسات الحكومية المساهمة في تقديم الدراسات واإلستشارات العلمية للبلديات أو الجمعيات وكاف .١

 )مؤسسة وشركة خاصة بعد موافقة الهيئة اإلدارية(والوزارات أو أي 

 المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام باالعمال اإلدارية، المحاسبية، المالية .٢

 ة، المحاسبية، الماليةالمساهمة في القيام بوضع خطط إدارية واستراتيجيات تنظيمية لتطوير االعمال اإلداري .٣

 المساهمة في المساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية االدارية، المحاسبية، المالية .٤

 المساهمة في تقديم كافة الخدمات اإلدارية، المحاسبية، المالية .٥

 المساهمة في اقامة دورات تأهيلية لطالب المعاهد الفنية والجامعات في مجال المحاسبة واإلدارة .٦

 المساهمة في دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال االدارة، المحاسبة، المالية .٧

 المساهمة في تقديم كافة الدراسات لجدوى المشاريع والتدفق النقدي .٨

 المساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية اإلدارية والعلمية للتفاعل مع المجتمع المدني .٩

 لها دور فاعل في المجتمعا من الناحية اإلدارية والتنظيمية ليكون المساهمة في مساعدة المرأة وتأهيله .١٠

المساهمة في مساعدة األطفال عبر الدورات التوجيهية والتربية المدنية لزرع بهم حب الوطن واإلخالص له والتفاعل مع  .١١
 المجتمع المدني

  راء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلج
 محي الدين - ليال عمر رشيد-  نادين سامي دالل- رواد محمد المبيض -وليد خالد الحسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رائد محمد جابر المرعبي-عبد الرحمن طرطوسي
  محي الدين عبد الرحمن طرطوسي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٨٢ علم وخبر رقم -"رابطة الشمال اإلجتماعية" باسم  جمعية-١٩
 - ملك فادي هيسم المصري- بناية الرفاعي- ٩ القسم رقم -٥١٣١ العقار رقم -  شارع الحرم- ابي سمراء-طرابلس: مركزها

  الطابق الثالث
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  : أهدافها
  : إن الغاية من تأسيس الجمعية هي

 جتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانسالمساهمة في توطيد العالقة اال: إجتماعية .١

 المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العلمية والثقافية بشكل عام: ثقافية وتربوية .٢

 المساهمة في اإلهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع المجتمع المدني: الحركة الشبابية .٣

 ها دور فاعل في المجتمعالمساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون ل .٤

المساهمة في مساعدة االطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربية مدنية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه  .٥
 حب الوطن

 المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على المحافظة على البيئة بجميع اشكالها: بيئية .٦

 حاربة الفقر بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجينالمساهمة في م: خيرية .٧

 المساهمة في إقامة مراكز صحية: صحية .٨

 المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم المجتمع: إنمائية .٩

  فقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موا
 يحي -  ناصر يوسف كنعان عدره- فادي عبد الرحمن العمر- رائد محمد جابر المرعبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد مصطفى عثمان- فادي هيسم المصري-مصطفى اسماعيل
  رائد محمد جابر المرعبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٨٥ علم وخبر رقم -" ة اللبنانية للمواسااة والتنميةالجمعي" جمعية باسم -٢٠
   الطابق الثاني- ملك السيدة سميرة الولي- بناية الولي- ٣٨ القسم رقم -٢٤٧ العقار رقم - شارع الحرية- التل-طرابلس: مركزها
  :أهدافها

  :تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها
ساهمة في إنشاء ميتم ودور للمعاقين والمستوصفات اجة والم ودعم األسر الفقير المحتمواساة األيتام وتكفلهم .١

  والمستشفيات وفقاً للقوانين المرعية اإلجراء

المساهمة في اإلنماء اإلجتماعي والثقافي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية وبمختلف الوسائل  .٢
 المشروعة

 وتلبية اجتياجاتهما والتعاون الداخلي ية حقوقهما والسعي الجاد لتحصينهماالمساهمة في اإلهتمام بالمرأة والطفل ورعا .٣
 والدولي في هذا الشأن

المساهمة في العناية بتدريب وتأهيل المتسربين من الدراسة وتخصيص مساعدات لهم ولطالب العلم وتوجيه التخصص  .٤
 الثانوي والجامعي

ف والمحافظة على البيئة والسعي لتمتين الحس الوطني والوحدة المساهمة في الحض على القيم األخالقية ونبذ التطر .٥
 الوطنية وتطوير القوانين

 المساهمة في التعاون مع الوزارات المختصة في لبنان والمؤسسات اللبنانية في تحقيق أهداف الجمعية اإلنسانية .٦

   وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
   سليم خضر حنوف- محمد احمد ملص.  د-محمد نديم محمد سليم صافي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محامي سليم خضر حنوفال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٠٨٦ علم وخبر رقم -" اإلنسان أوالً" جمعية باسم -٢١ 
   قضاء المتن- الطابق الثالث-b ١٨ القسم رقم -٣١٦٤ العقار رقم -  مار تقال شارع- السد-البوشرية:مركزها
  :أهدافها
 مساعدة العائالت الفقيرة مادياً واجتماعياً .١

 مساعدة األيتام والمرضى والمشردين كما وشتى الحاالت اإلنسانية من الناحية اإلستشفائية واإلجتماعية .٢

  مدرسيةمساعداتتقديم  .٣

  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود 
   عاطف علي زعيتر-  منال حسين نصار-زينه علي زعيتر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عاطف علي زعيتر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

and Beirut Center for Development نسان، مركز بيروت للتنمية وحقوق اإل" جمعية باسم -٢٢

Human Rights"- أد /١٠٩٠ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن-  الطابق الثاني-  بناية غسان بولس-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها

  :يهدف المركز الى العمل على
ستناداً الى إ ونشرها وتعزيزها قتصادي، الصحي والبيئي لإلنسان والتوعية بحقوقه المستوى اإلجتماعي، الثقافي، اإلرفع .١

 الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وسائر اإلتفاقيات والمواثيق ذات الصلة

تنمية قدرات وطاقات األفراد والمؤسسات للعمل والتفكير واإلبتكار والتجديد واإلبداع واعتبار أن جميع هذه القدرات  .٢
 ع الخاص للمساهمة في دفع عجلة النمو للمجتمعضرورية وأساسية لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز فرص القطا

 مكافحة الفقر بجميع اشكاله .٣

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً .٤

 السعي إلقامة شراكة تعاون عالميين من أجل التنمية وتعزيز الحقوق .٥

 مهمشة، والمطالبة بسياسات حماية إجتماعية للفئات الالمساهمة في إنشاء شبكات أمان إجتماعي .٦

ولتحقيق هذه األهداف يقوم المركز بتنفيذ المشاريع والبرامج وبتنظيم ورش العمل ودورات التدريب وبعقد اإلجتماعات 
بحاث والمنشورات والدوريات وكذلك إستخدام كافة وسائل والمؤتمرات، كما يكون له حق إصدار المطبوعات والدراسات واأل

 لتكنولوجيا اإللكترونيةا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - احمد حكمت شمس الدين- امينة محمد خالد- سعده علي حماده-زياد محمد خالد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عزالدين سعيد احمد األصبحي

     زياد محمد خالدمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٩٦ علم وخبر رقم -"جمعية آل نكد الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -٢٣
   فضاء الشوف- ملك يامن ومعروف عادل نكد- ١١ القسم رقم - ١٥٦٢ العقار رقم - طريق النهر-الناعمة: مركزها
  : أهدافها
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 ل العائلة بعد االحداث التي تعرضت لها في السابقمساهمة في إعادة جمع شمال .١

 المساهمة في توثيق االواصر والتشديد على جمع العائلة في بوتقة واحدة .٢

 المساهمة في العمل على إعادة مستوى العائلة وإعادة السمعة الطيبة التي عرفت بها عبر التاريخ .٣

  مفيدالمساهمة في تقديم المساعدات واإلشتراك باي عمل إجتماعي  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   جنان عادل نكد- سامي أمين نكد- منير أمين نكد-الشيخ نبيل عارف نكد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  منير أمين نكد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٩٨ علم وخبر رقم -")إنتماء(جمعية الشباب للتنمية" جمعية باسم -٤٢
   ملك غسان عزيز ايوب-٨٦ العقار رقم - مشاريع دندشلي- الشارع العام-  حي كفريا-صيدا: مركزها
  : أهدافها

ى الصعيد اإلجتماعي تهدف هذه الجمعية الى تقديم كافة اشكال التوعية للشباب العربي فيما خص المعوقات التي تواجهه عل .١
واإلقتصادي والتربوي والعمل على إيجاد حلول لها وذلك من خالل المساهمة في عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات 
التي تنعقد تحقيقاً لهذا الهدف، بغية التقريب بين الشباب اللبناني والفلسطيني وتعريفهم عن كثب وتنمية ثقافتهم فيها يتعلق 

ية المتعلقة بكل من لبنان وفلسطين، بهدف تحقيق ما ذكر أعاله، إضافة الى المساهمة في إقامة المعارض بالقرارات الدول
 واإلختفاالت والمهرجانات وكل ما من شأنه اإلفادة على هذه الصعد وهي جمعية خيرية مجانية ال تتوخى الربح

  عية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المر
 - نوال محي الدين حمد- دالل محي الدين حمد- أحمد غسان الحسين-عمر رضا نداف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وبسمر حسن اي
  عمر رضا نداف السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٩٩ رقم  علم وخبر-" األيادي المفتوحةجمعية " جمعية باسم -٢٥
   قضاء البترون- صالون الكنيسة-شاتين: مركزها
  :أهدافها
بالفقراء والعجزة والمهمشين والذين ال معين لهم واإلهتمام بالعائالت المفككة واألوالد واأليتام  غاية الجمعية االهتمام .١

 ومساعدتهم

  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
 جيهان كنعان - ليلى مخايل داغر-  كوكب سميح مزهر- الخوري بطرس حنا بو فرنسيس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   دانيز كحيل كحيل-طربيه
  حنا بو فرنسيسخوري بطرس ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٠٣١١ علم وخبر رقم -"زمن" جمعية باسم -٢٦
   ملك غسان محمد عبد القادر-٥ القسم رقم -٤٢٦١ العقار رقم -بيروت المزرعة: مركزها
  : أهدافها
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 المساهمة في نشر وتعميم وتشجيع الثقافة والفنون على إختالف أنواعها .١

 يتعلق باألعمال المساهمة في إعداد وتنظيم وإقامة وإحياء وإدارة الندوات واألمسيات الشعرية والفنية والثقافية وكل ما .٢
 الحرفية واآلثار

 المساهمة في دعم المواهب الشابة على مختلف الصعد التربوية والفنية والثقافية .٣

 العمل والسعي نحو محو األمية .٤

 وإحياء وإدارة ورش عمل تدريبية في مجاالت التربية والتنمية البشرية والثقافية المساهمة في إعداد وتنظيم وإقامة .٥
 والفنون

ال سيما الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر و مع كافة الجهات والمراجع الرسمية والخاصة التعاون .٦
 الجمعيات ذات األهداف المشتركة ومؤسسات المجتمع المدني

مختصين بطريقة التعامل والتفاعل مع األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة كما  المساهمة في إقامة ورش عمل وتدريب .٧
 وتدريب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة للتكيف مع المحيط العام

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   قشمر سلمان يوسف- مارك انطانس خريش- ناهلة يوسف سالمه-عال حسن فارس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ة ناهلة يوسف سالمهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"حسن احمد الحسن) شرف(جمعية الرقيب األول الشهيد" جمعية باسم -٢٧
  أد /١١٠٦
 بلوك -  مشروع الهضاب-٤ القسم رقم -٦٧٥٢ العقار رقم - مقابل صيدلية االيمان- شارع زيتون ابي سمرا-طرابلس: مركزها

B-الطابق األول- سعد والمصريناية األ ب   
  : أهدافها
القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير المجتمع اإلنساني والمدني والمحافظة على الطبيعة وإنماء عكار والشمال  .١

 والمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الهدف المماثل في لبنان والعالم التي تدخل في موضوع الجمعية

 الثقافية والتربوية والفكرية والصحيةتفعيل الحياة  .٢

 الرعاية االجتماعية .٣

ستشفاء ومساعدة بتأمين األدوية بصورة عامة للجميع وعلى األخص رعاية مصابي إالرعاية الصحية من تطبيب و .٤
 األمراض المزمنة

 تقديم المساعدات العينية والمادية للعائالت .٥

  ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان
 - علي مشهور ناصيف-  رانيا يوسف يوسف- عيسى خليل الحنا-مصطفى احمد الحسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رنا راتب الشناعة

  مصطفى احمد الحسن السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٢٢ علم وخبر رقم -" رابطة آل مشيك" جمعية باسم -٢٨
   قضاء بعبدا- ملك علي طعان مشيك-B بلوك - ١٤ القسم رقم - ٩٦٩ العقار رقم - شارع هليوبولس-العمروسية: مركزها
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  :أهدافها
 بالدستور اللبناني وبمواثيق هيئة األمم المتحدة اإللتزام .١

 التواصل مع جميع أطراف العائلة ومساعدة المحتاجين .٢

 اف بجميع الديانات السماويةاإلحترام واإلعتر .٣

 الحفاظ على األمومة والطفولة والبيئة والتراث .٤

 المساهمة في إنشاء المستوصفات الخيرية والنوادي التربوية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ركان حسن مشيك- عاطف علي مشيك-  فيصل علي بو مرعي- حسين رضا مشيك:يداتالس/المؤسسات السادة/المؤسسون

    حسن حسين مشيك- حمزه محمد مشيك- علي نعمه مشيك-  عزت محمد مشيك-  علي طعان مشيك- عالء محمد مشيك
  فيصل علي بو مرعي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

أخضر بال (ية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية االجمعية الوطنية لحماية وتنم" جمعية باسم -٢٩
  أد /١١٢٨ علم وخبر رقم -")حدود
   الطابق األرضي- ملك زهير نحلة-١٣ القسم رقم - ٣٣٥ العقار رقم - حي البياض-  النبطية التحتا-النبطية: مركزها
  : أهدافها
 حماية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية من التعديات المختلفة .١

مل على تنمية الثروة الحرجية من خالل حمالت التشجير المختلفة للمساحات والطرقات وترميم األحراج والتشحيل الع .٢
 نشاء الحدائق العامة والواحات والمحميات، والبرك الجبليةإوالتنظيف و

  الحرجية وغراس الزينةإنشاء مشاتل تعنى بإنتاج وتدوير الغراس .٣

ج لرصد الحرائق المبكرة التي تتعرض لها األحراج والعمل على إخمادها ورصد إنشاء أبراج مراقبة ومراكز أحرا .٤
 اإلعتداءات على الثروة الحرجية والعمل على منعها بالوسائل القانونية المتاحة

إنشاء فرق فنية لحماية الثروة الحرجية من التعديات والعمل على تشحيل األشجار في األحراج بالتعون مع الجهات  .٥
 المختصة

 نمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في حقل حماية وتنمية الثروة الحرجيةت .٦

 على أنواعه للعاملين في تنمية وحماية الثروة الحرجية العمل على توفير التدريب المستمر .٧

ات واألفالم المساعدة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية واألدو .٨
ثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في اإلطالع على آخر الدراسات وال

 والبحوث العلمية المتعلقة في تنمية وحماية الثروات الحرجية والطبيعية

لمية والبيئية، وإقامة نشاطات إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والفنية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات الع .٩
ورحالت ودورات علمية ومهنية تخصصية، ونشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية بين المواطنين وكافة 

 شرائح المجتمع

ة  بين المواطنين وكافالتعاون مع الجهات االعالمية ودور النشر على نشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية .١٠
 شرائح المجتمع عن طريق برامج ومقاالت وكتب علمية وكافة الوسائل اإلعالمية
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المساهمة مع الجهات الرسمية واإلدارية والدولية واإلحصائية ميدانياً وإدارياً في اإلطالع على مدى انتشار وتطور نظم  .١١
 المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية على كافة المستويات

  واألنشطة اإلنمائية والتنموية واإلرشاد الزراعي والبيئيالقيام باألعمال .١٢

 المساهمة في إنشاء معهد فني للتدريب والتأهيل على كافة األعمال والنشاطات التي تعنى بها الجمعية .١٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسين امين السيد محمد - محمد علي شكر- زهير صبحي نحله-منذر محمد علي نصار: السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس

   غسان حسن زيدان-  نادر الياس العلم- محمد قاسم زين-حيدر
  محمد علي شكر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٣٨لم وخبر رقم  ع-"جمعية رؤية للمدى اإلجتماعية الثقافية" جمعية باسم -٣٠
    ملك سميح حسن الحايك-٥/٤٧٤٠ العقار رقم - ابي سمرا- طرابلس:مركزها
  : أهدافها

  :ية الى تحقيق األهداف التاليةعتهدف الجم
 العمل على رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي وذلك عبر المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة .١

مال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية عبر مساعدة األفراد على صقل مواهبهم وإنخراطهم في األعيع المساهمة في تشج .٢
 المجتمع

تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال عن طريق المشاركة في الحوارات التي تقيمها الجمعيات األخرى  .٣
 والمجلس البلدي

تماعي على مختلف مية من أجل تفعيل دور الجمعية االجوالمؤسسات غير الحكواإلتفاق مع الجمعيات التي تتوخى الربح  .٤
 الصعد

 العمل مع الجمعيات عير الحكومية على التنمية المستدامة .٥

المساهمة في الوصول الى إنشاء مركز ثقافي شامل يتعاطي تعليم اللغات األجنبية وإنشاء مكتبة شاملة لكافة الدراسات  .٦
 والعلوم المختلفة

 اون مع الهيئات الرسمية اللبنانية غير الحكومية الدولية والمحلية من أجل رعاية األطفالالتع .٧

 المساهمة في البيئة مع كل ما يتطلب ذلك من إهتمام ورعاية واإلهتمام بالعمل البلدي والمجتمعي .٨

 السعي مع كافة الجهات للوصول الى غايات الجمعية .٩

  اً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفق
  محمود- فادي حمد الشامي-امر عواد شحاده ع- فادي علي الحايك-ادوار توني برباره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 محمد مؤنس حسان -اوي هادي عبد المجيد غمر- سامر رياض عبد الرحمن-  محمد صالح محمد سالم الحلبي-احمد حجازي
   احمد عبد الرزاق دبوسي-  رامي محمد أديب بارود-نشابه

  فادي علي الحايكمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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جمعية «:  للجمعية المسماة٧/٤/٢٠١٠أد، تاريخ /٥٢٨ لبيان العلم والخبر رقم ٩٦٦ تعديل رقم -١
 »HCI(e Initiat, Collaborate, Help( شارك، بادر، ساعد،

 Help, Collaborate, Initiateجمعية ساعد، شارك، بادر، « المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

(HCI) « ٧/٤/٢٠١٠أد تاريخ /٥٢٨الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :وأصبح على الشكل التالي

  »Support, Share, Initiate S.S.Iجمعية ساعد، شارك، بادر، «: هااسم
  »Help, Collaborate, Initiate (HCI)جمعية ساعد، شارك، بادر، «: بدالً من

  

أد /٢٨٦وتعديله برقم  ٢٢/١٢/٢٠٠٠أد، تاريخ /١٨٢ لبيان العلم والخبر رقم ٩٦٨ تعديل رقم -٢
 »  ة سرادارمؤسس«:  للجمعية المسماة١٣/١٢/٢٠٠٧تاريخ 

أد /١٨٢الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » مؤسسة سرادار« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧أد تاريخ /٢٨٦ وتعديله برقم ٢٢/١٢/٢٠٠٠تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
   تباريس٨١٢  مبنى- جادة شارل مالك- االشرفية-بيروت :هامركز

   قضاء المتن-بناية بنك سرادار: بدالً من
  

 ١٩٦٠وتعديله برقم  ٦/٤/٢٠١٠أد، تاريخ /٥٠٩لبيان العلم والخبر رقم  ١٠٠٩ تعديل رقم  -٣
 »سمو المعرفة الخيرية«: للجمعية المسماة ٣١/١٠/٢٠١٢تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » سمو المعرفة الخيرية« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٣١/١٠/٢٠١٢ تاريخ ١٩٦٠وتعديله برقم  ٤/٤/٢٠١٠أد تاريخ /٥٠٩

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

 المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطالب المتفوقين .١

 المساهمة في تنمية البعد الثقافي واإلجتماعي والتربوي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

 يتام وذوي الحاالت اإلجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهمالمساهمة في مساعدة اال .٥

 المسنينالمساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات التعلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين و .٦

المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية واإلهتمام بالطيور والحيوانات األليفة عن طريق إقامة  .٧
 أماكن لرعايتها واإلهتمام بها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 :بدالً من
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 تقديم المساعدات للمحتاجين  من الطالب المتفوقين .١

 تنمية البعد الثقافي واإلجتماعي والتربوي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

  يتام وذوي الحاالت االجتماعية عبر إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهممساعدة اال .٥
  ة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكور

  

:  للجمعية المسماة٢٦/٣/٢٠١٠أد، تاريخ /٤٣٧ لبيان العلم والخبر رقم ١٠١٦ تعديل رقم -٤
 »اللبنانية لرعاية شؤون الرماةجمعية ال«

الحائزة على بيان العلم » الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة«سماة  المةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي
   ٢٦/٣/٢٠١٠أد تاريخ /٤٣٧والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »الجمعية اللبنانية للرماة«: اسمها
  »الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٢٦/٤/٢٠١٠أد، تاريخ /٦٤١ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٣٢ تعديل رقم -٥
 ») المتن-قرنة الحمراء(رابطة آل طعمه «

الحائزة على بيان » ) المتن-قرنة الحمراء(رابطة آل طعمه « المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٦/٤/٢٠١٠أد تاريخ /٦٤١العلم والخبر رقم 

    :يوأصبح على الشكل التال

   قضاء المتن-٣٥٩ العقار رقم - ساحة كنيسة قلب يسوع-قرنة الحمراء: هاركزم
   قضاء المتن-  بناية رشيد طعمه- الشارع العام- انطلياس: بدالً من

  

*��ان � �& وا�1�� 234 ا ●  �'(٢٠١٣ 

  »شخصية لبنان«:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة١٠٧٩قرار رقم 
  وزير الداخلية والبلديات،ان 

  ، 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 

  بيروت : مركزها»شخصية لبنان«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٢٠/١٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٢١١بناء على بيان العلم والخبر رقم 
والمتعلق بطلب سحب بيان العلم  ٤/٣/٢٠١٣ تاريخ ٢١٥١٠بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم 

  والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،
  ،٢٥/٤/٢٠١٣تاريخ وز /عا/٢٥٧٢كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على
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  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،
  :يقرر ما يأتي
للسبب  »شخصية لبنان«المعطى بتأسيس الجمعية المسماة  ٢٠/١٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٢٠٠ سحب بيان العلم والخبر رقم :ىالمادة األول
  .المبين اعاله

  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت اال عضو في الئحة التوزيعك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info :الرجاء إرسال أي تعليق إلى

 

 ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”ة معنون بعبارالنشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info  

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  بحاث والتدريب للعمل التنموي مجموعة األ

  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 :واقع الكترونيةم
 

 
 
  

 
  


