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  في التنمية الكلية والقطاعية 

  ألف فرصة عمل ٣٠ لالستغناء عن والصناعة% ٠،٨نمو اقتصاد لبنان يتراجع الى  •

  % ٥٢رأيان في ارتفاع معدل هجرة الشبيبة الى  •

 ئية الجل سالمة الغذاء بدعم اوروبي مبادرة لدعم الصناعات الغذا •

 حملة إعالنية التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة دعماً لالقتصاد الوطني •

 ماليين دوالر قرض من البنك الدولي لتحسين خدمات االنترنت الخلوي في لبنان ٦,٤ •
 

 في التنمية المحلية الزراعية والبيئة

 عامل وجردة بانجازاته مشروع زراعي إنمائي التحاد بلديات جبل  •

 في الميناء بدعم أوروبي " مبادرة الجوار"و" بيت المواطن" •

 ات الشمال/معدات لتصنيع الحليب وحالّبات كهربائية لمزارعيووزارة الزراعة والفاو  •

  

 في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

 ي الشمال  ألف نازح من سورية وال قرار بإنشاء مركزي استقبال ف٧٣٩ •

  لوزارة الصحة لتطوير الخارطة الصحيةGISمشروع نظام  •

 األميركي اطلقا دليل صيانة المدارس الرسمية" دراستي"وزارة التربية ومشروع  •

 مشروع لتعزيز سياسات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان •

  "األطفالشرعة أخالقيات التعامل اإلعالمي مع "المجلس األعلى للطفولة و •

  مستشفيات خاصة في منطقة الشوف٣تعاون بين المذهبي الدرزي و •



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

 مساعدات أجنبية مختلفة لجهات رسمية وأهلية •

 مساعدات اجتماعية وإنمائية أهلية لجهات محلية •

   هيئات اهلية ومحلية٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

 تين وانمائيتين من قوات الطوارئ في لبنانمساعدتين اجتماعي •

 
 �%& ��  ٢٠١٣ *ب"�) و'

 ٢٠١٣آبتأسيس جمعيات جديدة شهر  •

 ٢٠١٣ آب تعديل للعلم والخبر شهر •

  ٢٠١٣ آب والخبر شهر سحب للعلم •
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  كلية والقطاعية في التنمية ال
  

  ألف فرصة عمل ٣٠  لالستغناء عنوالصناعة% ٠،٨نمو اقتصاد لبنان يتراجع الى  •
 اإلقتصادي ٢٠١٤لعام ل% ٤.٤ و٢٠١٣لعام ل% ٠.٨لبنان إلى في خفّض تقرير معهد التمويل الدولي توقّعاته السابقة للنمو ،

 توقّع أن يرتفع ذلكك،  التوتّرات السياسية في المنطقة وتداعيات األزمة السورية على اإلقتصاد اللبناني استمرارفي ظّلوذلك 
 أن يرتفع مقدراً ،٢٠١٤في العام % ٤.٠ قبل أن يتراجع إلى ٢٠١٣في العام % ٦.٤تضخّم األسعار في لبنان إلى معدل 

  .٢٠١٤ و٢٠١٣ في كل من العامين  سنوياً مليارات دوالر٦ إلى  للبنانعجز الميزان التجاري
مسح للتطورات " اً بعنوان تقرير،م المتحدةالتابعة لالم) االسكوا( واالجتماعية لغربي آسيا االقتصاديةنشرت اللجنة كذلك 

 قدر نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للبنان الذي ،"٢٠١٣ ـ ٢٠١٢االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 
 التقرير تباطؤ االداء ويربط. ٢٠٠٩في % ٨.٥ و٢٠١٠في % ٧.٠، مقارنة مع ٢٠١٢ لـ% ١.٢ و٢٠١١للعام % ١.٥بـ

تداعيات االزمة السورية، التي عرقلت الحركة التجارية عبر الحدود اللبنانية ـ بللبناني في االونة االخيرة االقتصادي ا
 حدة التشنجات بين مختلف الفرقاء رافعة ،خفضت من تدفق الرساميل الى لبنانو شلت نشاط القطاع السياحي، ،السورية

الالجئين السوريين في لبنان زاد من الضغط على موارد الدولة وعلى ارتفاع عدد ويضيف التقرير ان . السياسيين اللبنانيين
على صعيد . ٢٠١٣في العام % ١.٨ بالغاً ان يتحسن معدل النمو االقتصادي اللبناني بشكل طفيف متوقعاً ،المالية العامة

في % ١.٢خيرة، مرتفعا من  خالل االعوام االربعة اال ملحوظاًصاعداًتضخم االسعار، سجل معدل غالء المعيشة في لبنان ت
مع % ٥.٢ ان يصل الى على ٢٠١٢في نهاية  % ٦.٦، ومن ثم الى ٢٠١١في % ٤.٩ و٢٠١٠في  % ٤.٠ الى ٢٠٠٩

  . نهاية العام الحالي
، ميشال ضاهر، "لجنة المناطق الصناعية في الجمعية"ورئيس " جمعية الصناعيين"اكد عضو مجلس ادارة وفي هذا السياق، 
تتجه إلى االستغناء وانها صناعية تضررت بفعل تأثيرات األحداث السورية، المؤسسات ال ان ،"السفير"حيفة في حديث مع ص

من حجم فرص العمل التي تستقطبها تلك المؤسسات، والتي يتجاوز % ٢١.٥ ألف فرصة عمل، تمثل حوالي ٣٠عن نحو 



ارثة االستغناء عن عدد كبير من العمال، مشيراً قد حذّر ضاهر من خطر يتجاوز كو.  ألف فرصة عمل١٤٠اجمالي عددها 
 االمر حركة النمو، وتوقف االستثمارات المالية في المعدات واآلالت،  ثقيل فيإلى أن القطاع الصناعي يعاني من جمود

ص العمل فقدان المزيد من فر" أن مختتماًسيؤدي الحقاً إلى توقف عجلة تطوير اإلنتاج الصناعي ونوعيته في لبنان، الذي 
  ".زيد الواقع االقتصادي تأزمايسوالبطالة في لبنان،  سيرفع من حجم 

  

  % ٥٢رأيان في ارتفاع معدل هجرة الشبيبة الى  •
 عن  تحقيقين من آب في كل عام، نشرت صحيفتا األخبار والنهار،١٢بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يحتفل به في 

  . وذلك في محاولة من الصحيفتين لإلضاءة على تلك المشكلة المزمنة والمتفاقمة،تا/هجرة الشباب والشابات اللبنانيين
 يبة التيفي وسط الشب% ٥٢ جداً للهجرة يبلغ اً مرتفع إلى أن لبنان يشهد حالياً، معدالًفي تحقيقها" األخبار"اشارت صحيفة 
 يشير الوزير السابق شربل ، ذلكوحول ).لإلناث% ٤٥للذكور، مقابل % ٥٩( عاماً، ٣٩ و٣٥ بين ن/تتراوح أعمارهم

، إلى أن المجتمع اللبناني يتّجه ليصبح كالمجتمعات الخليجية، من حيث اإلعتماد على يد عاملة "األخبار"نحاس، في حديثه مع 
طاعات التي ال أجنبية ظرفية، بينما يشهد، على نحو منتظم ومتراكم، تحوالً في بنيته االقتصادية، يؤدي الى نمو المهن والق

النساء حيث أشار إلى الى وضع  نحاس في حواره تطرقكذلك . تحتاج إلى كفاءة عالية أو تجهيزات واستثمارات فنية كبيرة
 من الذكور، الفتاً إلى اعلى اإلناث في الجامعات تواجدتدني نسبة إنخراط المرأة اللبنانية في مجال العمل، على الرغم من أن 

ومعلالً تعليم النساء ودفع تكاليف المدارس والجامعات لتذهب بعدها معظم النساء إلى حياة ربات المنازل، أنّه ال معنى من 
  .أنّه ربما ما زالت المرأة تعتقد أنّها تتعلّم لتستثمر في أطفالها، أو ألجل الحصول على فرصة زواج أفضلب تلك الظاهرة

غياب اإلحصاءات الرسمية والى ، ١٩٣٢لمقيمين في لبنان منذ عام  إلى عدم وجود تعداد للسكّان وا ايضاًلفت نحاسو
 األولى عن القوى ،والموثوق بها، مشيراً إلى وجود ثالث دراسات إحصائية بالعينة فقط، قامت بها إدارة اإلحصاء المركزي

ثالثة واألخيرة نُشرت عام ، وال١٩٩٧ و١٩٩٦، والثانية عن القوى العاملة وميزانية األسرة في عامي ١٩٧٠العاملة عام 
 مقاربة كل من المسائل على ضرورة إعتماد تلك اإلحصاءات الثالثة في خلص نحاس في النهاية الى التشديد، و٢٠٠٤

  .الديموغرافية والعمل واألوضاع االجتماعية وإنفاق األسر والمداخيل في لبنان
، "النهار"، في حديث له مع صحيفة )مدما(شاريع االنمائية  نفسه، افاد رياض طبارة، مدير مركز الدراسات والماالطارفي 

بحسب تعريف " العمل الالئق" الدراسات الميدانية، هو السعي وراء تظهراات، كما /ان السبب الرئيس لهجرة اللبنانيين
  .األجر العادل، الديمومة، والحماية من االستغالل: منظمة العمل الدولية وبركائزه الثالث

 ١٩٩٢غطت السنوات الممتدة بين و، "جامعة القديس يوسف " قامت بها هجرة الشبيبة حولرة إلى دراسةواشار طبا
 سنة ٣٥-١٨ن بين /من فئة الشبيبة والتي تتراوح اعمارهمات /من المهاجرين) %٤٣(بينت أن نسبة مرتفعة و، ٢٠٠٧و
 في %٣٠التكنولوجيا والعلوم ووفي الهندسة ات /ن من المتخصصين/منهم% ٣٧ن من حملة الشهادات الجامعية، وان /هم

 الجامعيين الشباب والشابات في المهجر هي أعلى حجم الدراسة أن  تلككما بينت. في حقل الطب% ١٣اإلدارة والخدمات و
 بين الشبيبة تفوق هجرة أالقل علماً" األدمغة والكفاءات"ات وفي تصاعد مستمر، مما يعني أن هجرة / بين المقيمينهمن

 بعد حد معين  االقتصادي النمو معدلارتفاعمع وضح طبارة ان العالقة بين الهجرة والبطالة عكسية، فاو. وتتزايد مع الوقت
  . ات وراء العمل في الخارج/ات الساعين/تنخفض البطالة وينخفض معها عدد المهاجرين) في لبنان% ٣نحو (

 مليارات ٧,٥ات في الخارج التي تبلغ معدالً نحو /ات العاملين/انيين إلى اهمية التحويالت المصرفية للبن طبارةكذلك لفت
 مشدداً على المساهمة من مجموع الناتج الداخلي اللبناني،% ١٩دوالر سنوياً، وفقاً إلستطالعات مدما، اي ما يوازي نحو 

 حدد طبارة اً،وختام. لعملة اللبنانية نمو االقتصاد اللبناني عموماً وفي دعم ميزان المدفوعات وثبات االكبيرة للتحويالت في
  : لدى مناقشة مشكلة هجرة الشبيبة، وهيباالعتبارخمس عوامل اساسية يجب أخذها 



  .ات في الخارج الى لبنان التي تشكل شبكة أمان لمنظومة االقتصاد الوطني/تحويالت اللبنانيين: أوالً
  .ساطهاالشبيبة بسبب ارتفاع مستوى البطالة بين اوهجرة : ثانياً
  .دور االغتراب اللبناني في دعم لبنان اقتصادياً، ثقافيا وفكريا، وسياسياً: ثالثاً
ات وأصحاب وصاحبات الكفاءات، والي تمثل، مبدئياً على األقل، / المتعلمينبين فئةالهجرة التي تتركز بشكل كبير : رابعاً

  .اهداراً كبيراً في الموارد االقتصادية
 ىادمما  فئة الذكور من الشبيبة في أعمار الزواج، في تركزت في الماضي هي تداعيات سلبية، فلهافة الهجرة المكث: خامساً

هذه الهجرة .  هجرة متصاعدة للشابات المتعلمات العازباتالى والذي بدوره ادىالى تضاعف مستويات العزوبة بين النساء، 
 الطلب على رفع من مستوىقدين لخدمات الرعاية األسرية، مما الشبابية الكبيرة تركت وراءها الكثير من كبار السن المفت

  .خدمات مآوي المسنين بما يتعدى قدرة المؤسسات العاملة حالياً في هذا المجال
  

  مبادرة لدعم الصناعات الغذائية الجل سالمة الغذاء بدعم اوروبي  •
لتطبيق ودعم الصناعات الغذائية ل  جديدةمبادرةاطلق وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف االعمال، نقوال نحاس، 

مع نقابة  الذي يموله االتحاد األوروبي، بالتعاون وذلك في اطار برنامج تطوير الجودة ،٢٢٠٠٠الغذاء ايزو  نظام سالمة
  .أصحاب الصناعات الغذائية
الذي إصدار قانون سالمة الغذاء، الى  وقانون القواعد الفنية ومعايير المطابقة، ضرورة تطبيق"وبالمناسبة، دعا نحاس الى 

  ".العالقة بين كل الوزارات المعنية من اجل غذاء وإنتاج سليم سينظم
للمصنّع اللبناني لتوفير منتج آمن للمستهلك  اهمية هذه المبادرة"برو، على   الدكتور علي،شدد مدير برنامج الجودةمن جهته، 

  ".العالمية واالنطالق نحو األسواق
 الى أهمية الدعم المقدم من برنامج الجودة لقطاع ، جورج نصراوي،أشار رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، بدورهو

 المصانع ، داعياًاالعوام الماضية، مشددا على اهمية تطبيق نظام سالمة الغذاء الصناعات الغذائية، الذي أثبت نجاحه خالل
  .أنشطة البرنامج التدريبية واالستشارية كة في كل والمشار المتوفرالفادة من الدعملالغذائية 

  

  حملة إعالنية التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة دعماً لالقتصاد الوطني •
 تضمنت لوحات حملت العنوانين ،إعالنية على الطرقاتأطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان حملة 

دعما لالقتصاد، رفضا " الف ابناء زواج مسلم مسيحي لن يقاتلوا، وانت؟، ٣٥٠. حربدعما لالقتصاد، رفضا لل ":التاليين
  ". الف ابناء زواج سني شيعي لن يقاتلوا، وانت؟٤٠٠. للحرب

من هذه الحملة تأتي قناعة ":  قائالً محمد شقير، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان،أوضح رئيس االتحادوفي هذا االطار، 
، الفتا "ع المدني في ترسيخ السلم االهلي وعدم االنجرار الى متاهات االنقسامات ومنع الحروب العبثية بدور المجتماالتحاد
ان هذا االمر يشكل البداية، فهناك خطوات أخرى مشابهة موجهة مباشرة الى المجتمع اللبناني خصوصا الشباب، وهي "الى 

ان المجتمع  كما شدد شقير على ".لذي يشكل االقتصاد عموده الفقريتهدف الى توعية هذه الفئة الى مستقبلها ومستقبل البلد ا
نحن نعول عليه بشكل اساسي لترسيخ السلم االهلي وحماية لبنان " :واردف قائالًالمدني هو االساس في هيكل الدولة، 

  ".واقتصاده
  
  
  



   ماليين دوالر قرض من البنك الدولي لتحسين خدمات االنترنت الخلوي في لبنان٦.٤ •
تعزيز أنظمة اإلنترنت الخلوي وخلق فرص ، ل مليون دوالر٦.٤ بقيمة اً قرض منح لبنان علىاعلن البنك الدولي عن موافقته

 وبموجب .للمساعدة على الحد من االتجاه المتصاعد للبطالة، السيما بين الشباب والنساءو لذوي المهارت العالية ديدةعمل ج
 الذي يعمل على تدعيم االبتكار والعمل الحر في ، بيئة اإلنترنت الخلوي لتطويرروعمشسيتم تمويل  اتفاق القرض الجديد،

 مطورو البرامج، والطالب وخريجو الجامعات، وشركات ،وسيستفيد من هذا المشروع. إطار بيئة اإلنترنت الخلوي في لبنان
 فضالً عنجديدة أن تحسن إنتاجيتها، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والصناعات التي يمكن لتطبيقات البرامج ال

والتدريب العملي لعدد مشاريع االعمال الرائدة المشروع على صقل مهارات  وسيعمل .مستخدمي الهواتف الخلوية بشكل عام
مساعدة الحكومة على تنفيذ كما سيسعى ل ، الصناعةتلك  في المنافسةبهدف تشجيع حدةكبير من الموهوبين في لبنان 

  .لمطلوبةاإلصالحات ا
 في المئة من تكلفته ٥٠ وزارة االتصاالت التي ستقوم بتمويل  سينفذ من خالل المشروعتجدر االشارة، الى ان هذا

  . لإلصالح االقتصادي واالجتماعي الحكومة يتسق مع خطة عملوانه ،اإلجمالية
  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
  

   عامل وجردة بانجازاته مشروع زراعي إنمائي التحاد بلديات جبل •
 تربية النحل ،الزعتر والخضار مشروعا زراعياً إنمائيا، يشمل إقامة حقول نموذجية لزراعة" جبل عامل اتحاد بلديات"أطلق 

 تهدف لدعم وتنشيط القطاعين الحيواني  واسعة االطاروذلك من ضمن خطة تجميع وتصنيع الحليب ومشتقاته،ووالدجاج، 
  . المنطقة الحدوديةتلكالبديلة في   الزراعاتوالزراعي، خصوصا

موزعة على معظم قرى جبل عامل، مساحة الحقل الواحد   حقال من الزعتر،٥٢ وتتضمن الخطة المقترحة، اوالً، اعداد
  . شتلة٢٠٠٠ بعدها بحوالي ويزرعبالتنقيط،  جهز بشبكة ري تعملينصف دونم، 

 حوال، مركبا، الصوانة، طلوسة، القنطرة والعديسة،:  من الخضار، في بلداتنموذجية  حقول٦شمل المشروع أيضا، إقامة يو

 لتنجز عبر مرحلتين، يجري في االولى مساحة كل حقل دونم واحد، يزرع بمختلف انواع الخضار على طريقة األنفاق،
 يوماً يغطيى ٢٠السود، وبعد تركيب الهيكل الحديدي، واضافة السماد للتربة وتمديد شبكة الري، تغطية االرض بالنايلون ا

ميدانية   على أن يتم ذلك تحت إشراف مرشدين زراعيين، يقومون بجوالتالهيكل بالنايلون االبيض، ليليها زراعة الشتول،
  .والمبيدات الحشرية وعملية الري  طريقة استعمال األسمدة الكيماويةات على/لتعريف المزارعين

 للتوجه ات/المزارعين أن هناك نية لدى نسبة عالية منار رئيس االتحاد، علي الزين، الى ، اش"السفير"وفي حديث لصحيفة 
 خالل سنة على أكثر من موسمالحصول  امكانيةواألسعار المقبولة و إلى الزراعات البديلة، نظرا لسهولة تصريف اإلنتاج

الن الزراعات ، عدم تضييع الوقت ات/لمقيمينل منها خلق فرص عمل جديدةوقد عدد الزين ايجابيات هذا التوجه، . واحدة
بالنتيجة  مكلفة أيضاً، بخالف العمل في زراعة التبغ التي تستهلك جهداً ووقتاً من دون أن تأتي  غير متعبة وغيرالبديلة

ات كبيرة لكمي ، وعدم حاجتهاةسمها المعتادا في غير موكما اوضح الزين ان تلك الزراعات تتميز بامكان اعتمادها .المرجوة
  . ماليين سنويا للدونم الواحد٨ إلى ٧حدود  من المياه العتمادها الري بالتنقيط، ناهيك عن مردودها الذي يصل الى

 دورات متخصصة في نظموالنحل، بحيث  لمساعدة في تربية الحيوانات الداجنةل توجهإلى أن االتحاد واشار الزين ايضاً 
وفي هذا االطار، قام االتحاد . نجاحاً الفتاً يعول عليه في المستقبل القريب محققاً، واحد تربية النحل، وقُدم لكل مزارع قفير

إنتاجها، ومنها  الداجنة في المنطقة، وأقام دورات متخصصة في تربيتها وكيفية االستفادة القصوى من  عدد الحيواناتبإحصاء
األلبان واألجبان الذي أنجز في بلدة حوال،   معملعلى تطويرعلى ان يركز الحقاً دورات في فنون صناعة األلبان واألجبان، 



 ألف ٥٤ زراعة أكثر من ومن انجازات االتحاد، تشجيعه. مرحلة اإلنتاج قريبا بالتعاون مع مجلس الجنوب والذي سيدخل في
اً لإلرشاد ومركز  آالف شجرة تفاح وكيوي، وأنشأ تعاونيتين زراعيتين٥ ألف شجرة زيتون و٢٥بينها  شجرة مثمرة،

 ويقوم بتقديمللشمع ومركز لتعليب العسل،   زراعية ومعصرة زيتون ومصنعاآلت ب االخيرالزراعي في بلدة مركبا، جهز
  .خدماته لمزارعي المنطقة بأسعار مدعومة

  

 في الميناء بدعم أوروبي " مبادرة الجوار"و" بيت المواطن" •
تنفيذ ل ، وذلك هبة مقدمة من االتحاد االوروبي- على اتفاقية ، ة والبلديات بعد موافقة وزارة الداخلي، الميناءت بلديةوقّع

 ، يورو ألف٨٠ حوالي ته االجماليةقيميركز ذلك المشروع الجديد الذي تبلغ ". مبادرة الجوار في الميناء " بعنوانمشروع
 تتحمل عشرة بالمائة ، علماً ان البلديةنةاألبي  لجان محلية في االحياء الداخلية من مدينة الميناء مهمتها تجميلتشكيلعلى 
كز المر عدد من ا افتتاح، كما سيتم بمقتضى اتفاقية المشروعيقدمها االتحاد االوروبيس  المتبقية ألف يورو٧٢ و،منها
نشاط وسينصب . ٢٠١٦ آب ١ الى ٢٠١٤آب  ١ الممتدة منالفترة   خالل للتنفيذتقديم مشروعين نموذجيينو، ةجتماعياإل
هتمام بتاريخها الشفهي، إستناداً الى شهادات كبار السن في اإلإصدار كتب عن االحياء القديمة مع  اكز المستحدثة علىالمر

  . الميناء
سفارة ، الذي حظي بدعم مالي من "بيت المواطن"بالتعاون مع مؤسسة الصفدي مشروع من جهة اخرى، اطلقت بلدية الميناء 

 من المكونات سلسلة ويتضمن المشروع. ٢٠١٣ عام كامل ابتداء من اول تموز الل مدة، والذي سينفذ خالنروج في لبنان
بالتعاون مع البلدية وتجهيزه، تأسيس المناسب  اختيار المكان بعدتأسيس مركز بيت المواطن في حرم بلدية الميناء : منها
هدف تحديد رؤية مشتركة للمركز ووضع  العضاء لجنة إدارة المشروع بركيةدارة المشروع، إطالق ورش عمل تشاإللجنة 
تستهدف تدريبات العمل والورش ، تنظيم سلسلة من "بيت المواطن " علىتعريفلللقاءات ال  عقد سلسلة من، العملخطة
  .ن/ والمشاركة في تنمية قدراتهمات/ بهدف تنمية المواطنينيةهيئات المجتمعال
  

 ات الشمال/بات كهربائية لمزارعيمعدات لتصنيع الحليب وحالّووزارة الزراعة والفاو  •
اقضية المنية والضنية وبشري وزغرتا والكورة وقرى سلّمت وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، مزارعون ومزارعات من 

الممول " انعاش قطاع الحليب"، وذلك ضمن مشروع قضاء البترون، معدات خاصة بانتاج الحليب وتصنيع االلبان واالجبان
 ورشات عمل حول الطرق ،تنظيم دورات تدريبية حول تصنيع الحليب، الذي يتضمن "اني للنهوضالصندوق اللبن"من 

حصص تدريبية لكيفية استعمال وصيانة الحالبات الكهربائية والصحيحة النتاج وتصنيع االلبان وتحسين جودة المنتج، 
  .ونظافة الحليب

 بالتصنيع المنزلي لمشتقات المتعلقة النشاطات تلكاختيار "نه تم وبالمناسبة، اوضح الدكتور الشاذلي كيولي ممثالً للفاو، ا
 الى ان المشروع اجرى مسحاً شامالً طاول أكثر من ألفي مزارع مشيراًالحليب، بهدف تحسين ظروف الصحة والنظافة، 

  ".ةومنتج في مختلف اقضية محافظة الشمال لتحديد المشكالت والحاجات واالولويات بهدف التدخل والمساعد
  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

   ألف نازح من سورية وال قرار بإنشاء مركزي استقبال في الشمال ٧٣٩ •
بلغ ما يزيد على اعلنت المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، ان عدد النازحين السوريين الى لبنان 

ن على مختلف /وا، توزع) التسجيل آالف شخص بانتظار١٠٤لف شخص مسجل و أ٦٣٦اكثر من ( ألف شخص، ٧٣٩



، بيروت %)٣٤( ألف ٢١٤، البقاع )من المجموع% ٣٣( آالف ٢٠٨شمال لبنان : المناطق اللبنانية، على الشكل التالي
  %). ١٣( ألف ٨٤والجنوب %) ١٨( ألف ١٣٠وجبل لبنان 

وافقت وزارة الشؤون االجتماعية، جنباً الى جنب، مع مفوضية االمم ات، /زحينوفي اطار جهود الدولة اللبنانية الغاثة النا
المتحدة لشؤون الالجئين وشركائها، على انشاء منطقة استقبال في نقطة المصنع الحدودية، من أجل توفير المعلومات 

 قطعة ارض الستقبال اول  اشغال تأهيلعلماً انكوسيلة للتخطيط للطوارئ، ون، /ات لدى وصولهم/والمشورة للنازحين
 الستقبال  جديدتينفيما البحث جار عن قطعتي ارض ، قد بوشر بها مراكز ستقام على الحدود عينها٣مركز من مجموع 
  .المركزين االخرين

 مخيمات دائمة صبح، اوضح وزير الشؤون االجتماعية، وائل ابو فاعور، ان تلك المراكز لن ت"النهار"وفي حديث لصحيفة 
 عيادات وايضاً خيمة كبيرة وصغيرة، لكل منها، ١٥٠ و١٠٠ات، مشيراً الى انها ستضم ما بين /ات السوريين/حينللناز

ات / رصد حاالت النازحين من خاللهاستتوفر فيها مرافق المياه والصرف الصحي، مضيفاً انه سيتمونقالة للعناية الصحية، 
  . المنظمات المتخصصة في لبنانالىمن ذوي الحاجات الخاصة ليتم بعد ذلك احالتها 

مطالبة الحكومة بإنشاء مركزي استقبال في من جهتها، كشفت مفوضية الالجئين في تقريرها االسبوعي عن انها تواصل 
  .قرار رسمي بهذا الصدد الحكومة لم تتخذ بعد أي  للطوارئ، غير أنخطةالشمال كجزء من 

 مليون دوالر اضافية للبنان، رافعة مجموع ٢٠لمتحدة االميركية تخصيص وفي سياق المساعدات الدولية، قررت الواليات ا
  .  مليون دوالر١٨٠المساعدة االميركية المقدمة الى لبنان الى 

  

   لوزارة الصحة لتطوير الخارطة الصحيةGISمشروع نظام  •
 نفذته وزارة الصحة ، الذيGIS أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف االعمال، علي حسن خليل، مشروع نظام

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية حسن البشرى، المدير العام للوزارة وليد 
 ذلكيهدف و. ات من القطاعين الصحي العام والخاص/ات القطاع الصحي في لبنان، وعدد من المهتمين/ممثلي عمار،

يؤمن المدى األوسع للتغطية "ارطة الصحية في لبنان، وذلك بحسب خليل، الذي اعتبر انه المشروع الجديد إلى تطوير الخ
الصحية عبر تحديد أماكن تأمينها بطريقة دقيقة لناحية توافر التجهيزات وتوزعها جغرافياً، فيسهل نمط اإلحالة ويخفف 

شروع اصبحنا في موقع رسم سياسة صحية مبنية مع هذا الم: "قائالًواردف خليل ". بالتالي الضغط على المراكز الرئيسية
، واألطلس الذي وضع لجميع المراكز الصحية والمستشفيات، يساهم ويتفاعل مع تلبية كل  التوزع الجغرافيعلى خارطة

  ".بهذا المشروع أصبح لدينا آلية لتنظيم تراخيص المنشآت الصحية كاملة" : قائالًختم، و"االحتياجات الصحية
ت حسن البشرى الى ان منظمة الصحة العالمية ساهمت في تدريب كوادر طبابة االقضية التابعة لوزارة الصحة من جهته، لف

 وملء المعلومات االساسية المتعلقة بالخدمات الصحية التي توفرها تلك المراكز، كما قدمت الدعم GISعلى استخدام جهاز 
ولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، والتي شملت كل من المستشفيات التقني الالزم النشاء قاعدة بيانات عبر استخدام تكن

  . ومراكز العالج الفيزيائي والمختبرات والمستوصفات ومختبرات االسنان
  

 األميركي اطلقا دليل صيانة المدارس الرسمية" دراستي"وزارة التربية ومشروع  •
 الممول بهبة من الوكالة ،"دراستي"لمدرسية بمشاركة مشروع ا دليل صيانة المباني، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي

الدفاع األميركية  ن عن مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارةيالدولية، والمركز التربوي للبحوث واإلنماء وممثل األميركية للتنمية
كما ، اً او دورياًى المدرسي يوميخطة لصيانة المبنيقدم هذا الدليل .  الترميم والصيانة والتجهيز اعمالوالمؤسسات التي تنفذ

 ارشادات حول اعمال الفحص واالستقصاء والصيانة الوقائية لمرافق وأجهزة المبنى والتي تؤدي الى الحد من اي عطل يوفر



 ت، واخيراً المراقبة الدورية لمختلف التجهيزا،الصيانة االصالحية لبعض األجهزة والمرافق غير المؤهلةكيفية  ،طارئ
  . تؤدي الى حماية المباني وتوفير األموالبحيثعطال الا  الصالح القانونيةطريقةال

المباني لحاجات صيانة    دراسةباالستناد الى  تمإعداد هذا الدليلان "، الى  فادي يرق،المدير العام للتربيةوبالمناسبة، اشار 
 وسلمتها مدرسة، ١٨٠ انه جرى حتى اآلن ترميم، ، الفتاً الى" لتلبي المدارس طموحاتناستلزماتوالترميم وغير ذلك من الم

 بداية العام الدراسي مع جميع األساتذة المتخصصين بالمختبرات  من تدريب، ومشيراً الى قرب االنتهاءالعلمية المختبرات
   .  بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروتوذلك

والفتاً الى ان المشروع الذي يسعى  مكوناته وإنجازاته،  معدداً"دراستي"عرض جورج نصر اهللا لمحة عن مشروع بدوره، 
  .  مدرسة راهنا١٥٤مدرسة ويتم العمل على  ٣٧ ترميم ، قد انجز بيئة التعليم في المدارسلتحسين

  

  مشروع لتعزيز سياسات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان •
التجمع النسائي الديموقراطي " مركز األجانب، و-" كاريتاس لبنان"و" دار األمل"، بالتعاون مع "دياكونيا"جمعية اطلقت 
تعزيز سياسات وممارسات  "عنوانه مشروعاعمال بموافقة وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي، و، "اللبناني

الوكالة الدولية "و" التحاد األوروبيا"وفي اطار هذا المشروع المدعوم مالياً من ". حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان
  في السجون األربعة للنساء في لبنان يعملن تنظيم دورة تدريبية تأهيلية ألربع حارسات تم، "السويدية للتعاون اإلنمائي

 بمشاركة اختصاصيات في العمل  الدورة التدريبيةاعدتوقد  .بعبدا، طرابلس، زحلة وبربر الخازن: والواقعة في
 غرض السجون بتلك ستساعدهن في تدريب الحارسات اآلخريات في مهاراتتزويد الحارسات األربع بل وهدفتي، االجتماع

  .وتطوير قدراتهن على حل النزاعات تعزيز حقوق اإلنسان
 جلسات وفير بناء قدرات الكوادر العاملة في السجون، تة،تطوير مناهج تدريب: ، منها اخرىتضمن المشروع عدة أنشطة

تعلق بأوضاع سجون النساء في لبنان، صياغة ت للسجينات، انجاز دراسات ومراجعات واالجتماعيةية القانونية التوع
 خالل كافة تلك النشاطاتتم تحمالت مناصرة لتحسين اوضاع سجون النساء في لبنان، على ان اطالق  اقتراحات قوانين،

  . شهرا٣٠ًمدة 
 ل وانشطته، على ان يقدم معلومات تكون في متناول كهي للتعريف عنتم اطالق موقع الكترونوفي اطار المشروع، 
  .لبنان  سجون النساء والسجون عامة في واقعاألطراف المعنية بتحسين

)org.lebanonprisons.www( .  
  

  "الشرعة أخالقيات التعامل اإلعالمي مع األطف"المجلس األعلى للطفولة و •
شرعة أخالقيات التعامل االعالمي مع "نص اعداد  المجلس االعلى للطفولة، التابع لوزارة الشؤون االجتماعية، انجز

ات ووسائل اإلعالم أثناء التعامل /، التي تحدد معايير األصول األخالقية المهنية، الواجب اتباعها من قبل اإلعالميين"االطفال
 موضوعات  لتناولمسموع، جديدالمرئي والمكتوب، العالمي اإلتعامل لل  اسلوبالل إلى إحرميمع االطفال، والتي ت

 تلك الشرعة في لقاء وطني جامع يضم المؤسسات االعالمية  اطالقوزارة الشؤون االجتماعيةليتوقع  و.االطفال
ختصين ومدراء المؤسسات  الشرعة من قبل الوزراء الم رسمياً علىتوقيعال خالله تمات، ي/ات واالكاديميين/والمهنيين
  . االعالمية

احترام كرامة الطفل وإيالء اهتمام خاص بحقه، في الخصوصية الشخصية  ": تدعو الى الشرعة المقترحةوالجدير ذكره ان
عدم ذكر أسماء ب" تقضي الشرعة ، كما"إشراكه في اتخاذ القرارات التي تمسهووالسرِّية، االستماع إلى آرائه واألخذ بها، 



، "بعد أخذ موافقة الولي أو الممثل القانوني للولد او البنتذلك فقط ن الفضلى، و/طفال إال في الحاالت التي تخدم مصالحهماال
  ".انتقاء المصطلحات والتعابير الحافظة لكرامة األوالد ذوي اإلعاقة"كما تولي أهمية خاصة لـ

 البرامج مستوى نمو الولد او البنت تلك أن تراعي الى  الشرعةدعوأما فيما يتعلق بالبرامج المرئية والمسموعة، فت
 تحمي االوالد من االستغالل التجاري، وان تخلو من مشاهد أو  مشددة على ان في ذلك األوالد ذوي اإلعاقة،اها، بم/وقدراته

  .أن تُبثّ في األوقات الخاصة لألوالداخيراً أصوات تنطوي على العنف والجنس أو التمييز، و
  

   مستشفيات خاصة في منطقة الشوف٣بين المذهبي الدرزي وتعاون  •
 ،بعقلين: ، عقد تعاون مع ثالث مستشفيات تقع في منطقة الشوف هيوقعت اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي

 دفع فروقات وزارةب اي ضمان صحي، ن/ ليس لهم واللواتيمساعدة المرضى الذين، وذلك بهدف العرفان وعين وزين
المجلس المذهبي "، الى ان   غادة جنبالط،رئيسة اللجنة االجتماعيةوبمناسبة التوقيع على االتفاق، اشارت . الصحة العامة

 جزء من  هذا هوعقد التعاون" مضيفة ان"  مساعدة المرضى والمحتاجين على كافة الصعدنحاواليواللجنة االجتماعية 
   .  الطبابة والتعليم وغيرهما من الصعدفي مجاليات /لمحتاجينلتقديمات اللجنة االجتماعية 

  

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

  مساعدات أجنبية مختلفة لجهات رسمية وأهلية •
تقديم شاحنة لجمع النفايات لخدمة البلدات : التابعة لبرنامج االمم المتحدة االنمائي لبلدية دير االحمر" عيش لبنان" مبادرة -

  ، دير االحمر، بتدعي وبشوات وذلك بالشراكة مع بنك بيروت والبالد العربية وبالتعاون مع المديرة العامة للمغتربينالثالث
  سيارة اسعاف: الكويتية لبلدية مشحة في عكار" مجموعة الساير "-
   تقديم سيارة اسعاف: للصليب االحمر في مشغرةBal Internationaldes Debutantes لجنة االحتفال الدولي للمبتدئات -
  دعم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية :  السفارة االيطالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية-
  

  مساعدات اجتماعية وإنمائية أهلية لجهات محلية •
 ماليين ليرة لبنانية وذلك ٥٠٤يمتها  سجناء فقراء اجمالي ق٢٠٤دفع غرامات متوجبة على : للسجناء" حياة النسان" جمعية -

  الطالق سراحهم بعدما امضوا فترة محكوميتهم 
واجهات سوق "تأهيل الشارع الممتد من السرايا حتى مفرق الميناء وذلك ضمن مشروع تأهيل :  بنك بيبلوس لبلدية جبيل-

  "جبيل التجارية
ي يستعمل لتغذية بئرين ارتوازيين في حي عمقة وحي الزيب تقديم محول كهربائ:  النائب بهية الحريري لمخيم عين الحلوة-

  في الشارع التحتاني للمخيم من اجل تأمين استمرارية تغذية البيوت بالكهرباء ومياه الشفة
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية وذلك بهدف " الحياة ادامنا"دعم مشروع :  مكتب التعاون االيطالي لمؤسسة الصفدي-

   في التخفيف من حدة الفقر، ودعم عملية التنمية االجتماعية في طرابلس القديمةالمساهمة
  

   هيئات اهلية ومحلية٥مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تأهيله وتجهيزه:  مستوصف ببنين الحكومي في منطقة عكار-
  تأهيل وتجهيز القاعة الكبرى فيها:  مدرسة واهان تكايان في منطقة برج حمود-



  تنفيذ مشروع لتوليد طاقة كهربائية : وق الغرب في قضاء عاليه منطقة س-
  تجهيز المكاتب االدارية فيها بمعدات الكترونية :  ثكنة اللواء التاسع في مرجعيون-
دعم المخيم الصيفي الذي تقيمه الجمعية في : cemeal جمعية مراكز التدريب على الطرق التربوية الناشطة في لبنان -

  حصرون 
  

  تين اجتماعيتين وانمائيتين من قوات الطوارئ في لبنانمساعد •
   مصباحاً تعمل على الطاقة الشمسية١٢تزويد بلدة برج الملوك بـ :  االسبانية-
  منح مولد كهربائي كبير لبلدية الجميجمة في بنت جبيل :  الفرنسية-
  

 �%& �� ٢٠١٣ *ب      "�) و'
  

 علم وخبر رقم -"Sel de la terre–rth Salt of the ea ملح األرض، " جمعية باسم -١
  أد /١٣١٣
   الطابق الثالث- ١٣ B القسم رقم -١٠٩٣ العقار رقم - االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 اإلقتصادية والثقافيةو المساهمة في تحفيز التنمية المستديمة وتنمية الريف وتنمية المرأة اإلجتماعية  .١

 لطفل العمل على حماية حقوق المرأة وا .٢

 العمل على  إطالق ومساندة وتطوير النشاطات التربوية والثقافية في المدارس العامة والخاصة والمكتبات والبلديات .٣

 العمل على إقامة منشآت تربوية وثقافية .٤

  المساهمة في مكافحة الفقر ومساعدة المعوزين والمعوقين والمرضى والمصابين .٥

  الطوائف والديانات ومختلف أطياف المجتمع العمل على إرساء العالقات السلمية بين  .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   جان كبريال ميشال اده- جوزيان روجيه أديب- حبيب هنري طربيه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حبيب هنري طربيهالدكتور: حكومةممثل الجمعية تجاه ال

  

  أد /١٣٢٠ علم وخبر رقم -"الحسن الخيرية اإلجتماعيةوسام مؤسسة اللواء " جمعية باسم -٢
   الطابق الرابع- يناية الحلبي- الصنايع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 نوية لإلنجازات الوطنية والعسكرية المميزةسإطالق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن ال .١

 إطالق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد .٢

 تقديم الخدمات اإلنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية .٣

 اإلجتماعية المستدامة والعمل الفني واإلنمائي في كافة المناطقرات الالزمة للتنمية اتقديم الخبرات الفنية والمه .٤

 إطالق ورش العمل المناسبة للتوعية االجتماعية والخدمات اإلنسانية واإلجتماعية .٥

 إطالق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع اإلجتماعي للفرد .٦



و مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف اإلجتماعية تحسين الواقع اإلجتماعي واإلنساني والقيام باي عمل أ .٧
  نمائية والعلمية والصحية والبيئية ألي إنسان أو تجمع سكنيواإلنسانية والتربوية والثقافية واإل

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

 عزه محمد - رولى ممدوح الحسن- زيد مصطفى الحسن-هشام حسني الحسن. د :السيدات/سسات السادةالمؤ/المؤسسون
 هيثم -   آنا مصطفى الحسن- بالل مرعي الحسن–  فدى صالح مرعي- جنى مرعي الحسن- رانيه ممدوح الحسن-عدره

 - سامي مرعي الحسن- محمد رشيد صهيب سعداهللا سعداهللا- هناء محمد رشيد المرعب- حيدر عدنان الحسن-عدنان الحسن
  عبير محمد نزار الزعبي

  آنا مصطفى الحسن ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٢٤ علم وخبر رقم -"أصدقاء مصطفى الحسيني" جمعية باسم -٣
 ملك محمد - ٢ رقم  القسم-٢٣٢١ العقار رقم - مقابل بارك أوتيل-  شارع سعيد فريحا-  حي عين بوعساف- جديتا: مركزها

   قضاء زحلة-بق األرضي الطا-احمد بكري
  :أهدافها

   :تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية
ني بهدف تشجيع الصحافيين الشبان العرب على متابعة وتحليل الشؤون العربية يمنح جائزة مصطفى الحس .١

اإلجتماعية المتعلقة بهما، ومشاركة وتطورات الصراع العربي اإلسرائيلي والتأمل في التجليات السياسية والثقافية و
 القراء في كل ذلك

 دعم وتشجيع الصحافيين الشبان العرب، وتشجيع الكتابة والبحث في الشؤون العربية .٢

 إعادة اإلعتبار الى المقال الصحفي التحليلي .٣

 صحافيين والكتابتنشيط التعاون والتعارف بين الصحافيين العرب، وتنظيم برامج التدريب الصحافي والتبادل بين ال .٤

 بحاث ونشرهاتنظيم اللقاءات والمؤتمرات وإجراء األ .٥

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف 
تأمين التواصل بين الجمعيات ذات وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها و

الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية واإلنترنت وغيرها من 
 واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف وسائل النشر واإلعالم واإلعالن

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

 - عبد الكريم الشيخ احمد مروه- غسان حسن الزين- باسمه مصطفى محمد الحسيني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حنان علي حاج علي- محمد أحمد بكري- عالء شاهين صالحة

  محمد أحمد بكريالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٢٥ علم وخبر رقم -"Greenationغرينايشن، " جمعية باسم -٤
  قضاء المتن- ملك ريما غسان الخوري-٥٥ القسم رقم -١٣٥٧ العقار رقم - المسك وبحر صافةساقي: مركزها

  : أهدافها
  والمساحات الخضراء والترويج لهاالمساهمة في حماية البيئة .١



 المساهمة في تعميم مفهوم الثقافة البيئية على جميع شرائح المجتمع .٢

 العمل على مساعدة الجمعيات والمنظمات والشركات للمضي قدماً نحو مجتمع أكثر وعياً في الحفاظ على البيئة .٣

 دف التوعية البيئية وتمويل نشاطات بيئيةبه) green products(المساهمة في الترويج واستحداث منتوجات خضراء  .٤

  المساهمة والعمل على قوانين بيئية .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  لبعينو مريس موريس ا- سناء فرح الطويله-ريما غسان الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ريما غسان الخوري ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم -" الثقافية والتربوية-جمعية رشيد وهيكل الخازن الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -٥
  أد /١٣٢٦وخبر رقم 

   قضاء كسروان- الطابق الثاني-٧٧٠ العقار رقم -صربا: مركزها
  : أهدافها
اإلنسانية والعائلية والطبية والتربوية ورعاية المهرجانات الثقافية وتنظيم المحاضرات تقديم المساعدات اإلجتماعية و .١

التثقيفية وإقامة النشاطات الترفيهية والتربوية وتنظيم الحفالت ورعاية األيتام وذوي االحتياجات الخاصة والمساهمة 
  في فتح المستوصفات

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

   هنا هيكل الخازن- صالح هيكل الخازن- رويده هيكل الخازن-رشيد هيكل الخازن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هنا هيكل الخازن السيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٢٧ علم وخبر رقم -"ن برلي-بيروت/ المنتدى األكاديمي" جمعية باسم -٦
 ملك - مبنى عيادات مستشفى الشرق االوسط- A ٥٢ القسم رقم -٤٢٨١ العقار رقم - الرملة البيضاء-بيروت: مركزها

  الدكتورامين الخليل
  : أهدافها
  المساهمة في تعميق أواصر العالقات االجتماعية بين أعضائها .١

  وفي الخارج وتوطيدهابين الجامعات في لبنانالمساهمة في تشجيع العالقات ما بين اعضائها و .٢

 المساهمة في ربط األعضاء بسوق العمل والمساهمة في تأسيس هيكلية تواصل ومتابعة .٣

 المساهمة في توسيع المعرفة في المجاالت األكاديمية من خالل عقد الندوات والمؤتمرات العلمية .٤

 ت ونشر الدراسات العلمي وكتابة المقاالالمساهمة في التشجيع على البحث .٥

المساهمة الفعالة في تطوير العالقات األكاديمية والثقافية واإلجتماعية والصناعية والتجارية مع كل من ألمانيا  .٦
 والنمسا وسويسرا

المساهمة في تطوير طاقات أعضائها وقدراتهم، وذلك لتحسين مستوى آدائهم من خالل المساهمة بالقيام بدورات  .٧
  النشرات والمنشوراتوبرامج متخصصة وإصدار

 المساهمة في تقديم المشورة العلمية واإلستشارة العلمية للقطاعين الحكومي والخاص .٨

  المساهمة في نشر الثقافة والفن اللبناني في البلدان الناطقة باللغة األلمانية .٩
 ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق



.  د-محمد قاسم  قصب.  د-عبد الروف محي الدين سنو.  د-أمين محمد الخليل. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - ايمن محمد شحاده-جورج بطرس كتوره.  د-غابرياله الزه هيالنه ارنست غونتر فيلهلم بونتزل.  د-حبيب اسعد الحداد
  سعد عمر زين الدين

  ايمن محمد شحادهالسيد : عية تجاه الحكومةممثل الجم
  

  أد /١٣٤٤ علم وخبر رقم -"جمعية اإلبراهيمي الخيرية الثقافية" جمعية باسم -٧
 قضاء - الطابق السفلي االول- ملك شاكر غالم رضا ابراهيمي- ٤ القسم رقم -٢٢٢١ العقار رقم -حارة حريك: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام واألرامل وذوي المساهمة في : اجتماعياً .١

الحاالت اإلجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي واإلجتماعي وتقديم الخدمات االجتماعية لهم 
 دور الحضانة وإنشاء دور لأليتام ورعاية الطفولة واألمومة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عبر المساهمة في إنشاء

 وللرعاية والمراكز اإلجتماعية وبناء المجمعات السكنية الخيرية

من أجل تأمين )  صيدليات- مختبرات- مستشفيات-مستوصفات(المساهمة في إنشاء المؤسسات الصحية : صحياً .٢
  االمراض المزمنةالعناية الصحية المجانية وتأمين األدوية الالزمة للمرضى المحتاجين ال سيما

السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل : تربوياً .٣
اإلبتدائية والتكميلية والثانوية واالكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم األكاديمي 

ل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختالفه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي ال والمهني والتقني بمختلف المراح
 تبتغي الربح،

 .المساهمة في إنشاء الحوزات العلمية والدينية وحلقات البحث العلمي
   

المساهمة في مساعدة الطالب وتأمين المنح المدرسية لهم والمساهمة في إنشاء المكتبات عامة وتنظيم : ثقافياً .٤
لمعارض والقيام بدورات تقوية للطالب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتأمين الكتب ا

 وتقديم ما يلزم من مساعدات والعمل على إعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات المدرسية والجامعية
حتياجات الخاصة، إقامة دورات للتدريب المهني على تدريبية، العمل على المساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي اال

 مهن يحتاج لها سوق العمل

المساهمة في إصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وإجتماعية وتربوية ودينية وإنشاء قنوات : إعالمياً .٥
د المؤتمرات والدعوة فضائية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية بعد االستحصال على التراخيص القانونية المطلوبة، عق

إليها داخل الدولة وخارجها، إصدار وإنتاج وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس 
  وأناشيد وكل ما يرتبط بنشاط الجمعية

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

   شاكر غالم رضا ابراهيمي- بالل قاسم ابراهيم الحسيني- زهراء شاكر ابراهيمي: السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس
  بالل قاسم ابراهيم الحسينيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  



  أد /١٣٥٨ علم وخبر رقم -"المركز العالمي للفنون" جمعية باسم -٨
 - ملك أنور عبد القادر خانجي-  بناية حنا الجمل- B البلوك -١١ القسم رقم -٩٩٩م  العقار رق- الميناء-طرابلس: مركزها

  الطابق الرابع
  : أهدافها
  الفنية واستضافة الفنانينرضاإقامة المع .١

 إقامة المحاضرات التثقيفية .٢

 المساهمة في إصدار نشرة دورية .٣

  تعليم ونشر الفنون .٤
 نين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوا

 اسما -  مصطفى احمد رضوان مولوي- امال مدحت مطر-أنور عبد القادر خانجي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندى صالح الدين عيتاني-احمد مصطفى

  أنور عبد القادر خانجيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٣٦٣ علم وخبر رقم -"Ehden Spiritاهدن سبيريت، " باسم  جمعية-٩
   قضاء زغرتا-  ملك سمير قبالن الجعيتاني-٤ القسم رقم - ١٠٦٧العقار رقم ― شارع السور-كفرحاتا: مركزها
  : أهدافها
 العمل على توعية المجتمع على ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها .١

 اب على ممارسة مختلف النشاطات الصديقة للبيئةتشجيع المجتمع المدني وخاصة الشب .٢

 المساهمة في إقامة نشاطات بيئية، اجتماعية .٣

 مشاركة ومساندة المؤسسات الرسمية، التربوية والخاصة في تحقيق األهداف المشتركة .٤

  المساهمة في إقامة مشاريع تنموية في البلدات والقرى .٥
 نين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوا

 -ترن فيليب عنتر ع- جميل ديغول الحاج- وديع ولسون ديب- سامر فؤاد عنتر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    سعيد هيوس مارون قبشه- سيمون سمير الجعيتاني- ايمن سمير الجعيتاني-بطرس يوسف بو طنوس

  ترنفيليب عنتر عالسيد : جاه الحكومةممثل الجمعية ت
  

  أد /١٣٧٦ علم وخبر رقم -"جمعية حاريص الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -١٠
   قضاء بنت جبيل-  ملك علي حسين احمد-١٢٥٠  العقار رقم -  حي السوسي-  الشارع العام-حاريص: مركزها
  : أهدافها
 لجوارالمساهمة في النشاطات االجتماعية في بلدة حاريص وا .١

 المساهمة في المشاريع الثقافية والخيرية واإلجتماعية .٢

 المساهمة في مساعدة الفقراء واأليتام والمعوزين .٣

 المساهمة في تقديم المنح والمساعدات التعليمية للطالب المحتاجين .٤

 المساهمة في إنشاء وإقامة وإدارة الصروح الثقافية .٥

 المساهمة في إحياء المناسبات الدينية .٦



 المساهمة في تمتين العالقات اإلجتماعية بين أهالي بلدة حاريص .٧

 يمين من أهالي حاريصساهمة في مد جسور التعاون بين المغتربين والمقالم .٨

  المساهمة في دعم وتشجيع الندوات الفكرية واإلجتماعية والمنشورات الثقافية والتراثية .٩
 واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين 

   محمد علي احمد- علي احمد احمد-ناظم سعيد احمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ناظم سعيد احمدالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٨٧ علم وخبر رقم -"جمعية تجار مدينة الشويفات وجوارها" جمعية باسم -١١
   قضاء عاليه- الطابق األول- ملك أمين نمر القاضي- الشويفات: ركزهام

  :أهدافها
إن الجمعية هي إطار تنظيمي وتنفيذي ينطوي فيه تجار مدينة الشويفات وجوارها كافة وذلك بهدف تحقيق الغايات واألهداف 

  :التالية
 نتاجهم وتحديثهإوير عملهم وزيادة تنسيق مساعي التجار في خدمة مهنتهم وتحديث الوسائل التي من شأنها تط .١

تأمين مصالح أعضاء الجمعية وتشجيعهم ورفع مستوى أدائهم والعمل على تقدمها وتقدمهم في جميع النواحي  .٢
 اإلقتصادية

 العمل على تشجيع المشاريع التجارية الناجحة في المدينة وتنشيطها على اختالف أنواعها .٣

 تجار توثيقاً للروابط بينهم لتعارف الستعالمات التجارية ونادإنشاء مكتب لإل .٤

التواصل مع السلطات الرسمية والدوائر الحكومية ومطالبتها والعمل معها لرفع كل حيف يقع على التجار والسعي  .٥
   بالنفع عليهملتحقيق كل ما يعود

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

 - فؤاد أمين شقير- هشام فهد بو عرم-  وسيم سليمان عبد الخالق-ندى عادل صعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
هشام رفيق - بسام طنوس نصر- عمر نجيب حيدر-  لوأي رياض المشرفيه-  مروان زياد ابي فرج-رائد شكيب الريشاني

   سهيل ملحم الغريب- اسعد سعيد صعب-ب حيدر سرحان حسي- وسيم أكرم الجردي-الريشاني
  هشام فهد بو عرم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -")Itvism(الجمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني " جمعية باسم -١٢
  أد /١٤١٠
    الطابق الخامس- الريشاني ملك حسيب رشيد- ٨٣٥ العقار رقم - طريق الشام- السوديكو- رس النبع- بيروت:مركزها
  : أهدافها
  وسائل االتصاالت الحديثة والمعلوماتيةثقافة المعلوماتية وكيفية استخدامالمساهمة في نشر الوعي وال  .١

 المساهمة في محاربة الكراهية والنعرات الطائفية في وسائل اإلتصاالت الحديثة .٢

ائل وسائل التواصل اإلجتماعي والثقافي، والمساهمة المساهمة في تدريب جمعيات المجتمع المدني على أحدث وس .٣
 في إنتاج وطباعة مناهج متخصصة في مجال المعلوماتية

 المساهمة في إنشاء مواقع الكترونية متخصصة في هذا المجال .٤



المساهمة في العمل على استحداث مركز دراسات متخصص في شؤون حماية عمل المواقع اإلجتماعية ووسائل  .٥
 اإلعالم

  اهمة في تحفيز المواطنين على لعب دور فعال في المجتمع عبر حمالت توعية ومناصرةالمس .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد حسين حسن - جمعه هيام محمد- ماهر حسن الحاج ديب-شادي وجيه رزق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   احمد رشاد سليمان قاروط-الخنسا

   ماهر حسن الحاج ديبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 iationcAsso Welfare(Ward  ورد، -الجمعية الخيرية لألبحاث والدراسات" جمعية باسم -١٣

for Research and Development"- أد /١٤١١ علم وخبر رقم  
 قضاء - ملك اسامة يوسف غنيم ولوريس عوده نعمه-٥ القسم رقم -١٠٤٩ العقار رقم - شارع الشعب -البوار: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
 بحاث ودراسات متعلقة بمجال العمل والتوظيف والتدريس والتعليمأالقيام بلمساهمة في ا .١

وية والصناعية والزراعية المساهمة في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل األفراد والمؤسسات في المجاالت الترب .٢
 والخدماتية

 المساهمة في إعداد نشاطات تربوية وتنظيم محاضرات تثقيفية .٣

المساهمة في تقديم اإلستشارات واإلقتراحات في مجال اإلدارة البشرية والصناعية وفي مجال إدارة المؤسسات  .٤
 التربوية والصناعية والخدماتية

 ت لجميع اإلختصاصاتالمساهمة في فتح مدارس أكاديمية ومهنيا .٥

  المساهمة في التعاون مع جهات تتعاطى نشاطات مشابهة ألهداف الجمعية .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - رانيه نعيم عبيد- ايلي بطرس القسيس -  اسامه يوسف غنيم-ايلي خيراهللا قازان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عصام طنوس ابي نادر

   رانيه نعيم عبيدالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٢١ علم وخبر رقم -"مركز اإلنعام الثقافي" جمعية باسم -١٤
   ملك إنعام برهان الدين ياسين-٤١٤ العقار رقم - شارع الكيال-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 لى إنشاء مركز ثقافي فني تربوي إجتماعيالعمل ع .١

 المساهمة في إقامة مركز إلستضافة زورا المدينة بأسعار تشجيعية .٢

 تنشيط السياحة واإلنماء في كافة المجاالت .٣

  رعاية المسنين واألطفال والمعوقين والعمل على كفالتهم .٤
 العمل على تنشيط دور المرأة في المجتمع .٥

 طبية لمساعدة المحتاجينالمساهمة في إنشاء مستوصفات  .٦



مال أعخياطة، كوافير،  (–تدريبية ودورات محو أمية عمل معهد داخل المركز إلقامة دورات إنشاء المساهمة في  .٧
 )حرفية

  المساهمة في إنشاء مراكز تابعة للجمعية في جميع األراضي اللبنانية .٨
 عية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المر

 فواز محمد - دورين الياس عكر- صوفي ميرنا فواز-انعام برهان الدين ياسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لورات جورج وهبه.  د-سمير صوفي

  السيدة إنعام برهان الدين ياسين: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٣٥ علم وخبر رقم -"LARPنهضة اللبنانية األميركية شراكة ال" جمعية باسم -١٥
   قضاء المتن-  الطابق األرضي- ملك سركيس وارطيوار سرايداريان-٦ القسم رقم - ١١٤٨ العقار رقم -انطلياس: مركزها
  : أهدافها
 عمل المساهمة في تشجيع رجال األعمال اللبنانيين في الخارج على اإلستثمار في الوطن األم وخلق فرص .١

للمقيمين، والعمل على تطوير العالقات التجارية بين اللبنانيين في بالد اإلنتشار، وبينهم وبين الوطن األم، والعمل 
على جذب األدمغة المبدعة من اللبنانيين في الخارج إلستثمار طاقاتهم في لبنان، دعماً لتقدمه في مختلف المجاالت 

 أدبيةاإلقتصادية كانت أم علمية أو فنية أو 

المساهمة في الوقوف الى جانب القضايا اللبنانية في مراكز القرار، واإلستفادة من قوة الضغط عند المغتربين في  .٢
 بالد اإلنتشار، والتنسيق بين الجاليات اللبنانية، لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على الوطن األم

ان بما فيه األراضي الموروثة من أجدادهم وتوثيق العمل على توفير الحقوق المدنية الضائعة للمغتربين في لبن .٣
 العالقات بينهم وبين مؤسسات الدولة اللبنانية

 عبر تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لتحسين همة في دعم المجتمع األهلي والمؤسسات المدنية في لبنان،المسا .٤
لمدنية والسياسية وتقديم منح دراسية الوضع البيئي والصحي والتعليمي، وإعطاء دور أكبر للمرأة في الحياة ا

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

 جورج رامز - فادي نصراهللا فياض- ميشال غبريال يمين- وليد وديع المعلوف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مةسال

  فادي نصراهللا فياضالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٤٦ علم وخبر رقم -"رابطة آل متري" جمعية باسم -١٦
   قضاء المتن- الطابق األول- بناية غصن-٩ القسم رقم - ١٠١٣ العقار رقم -  الشارع العام-انطلياس: مركزها
  : أهدافها
 محبة والوحدة والتعاون بين أفرادهاجمع شمل العائلة وتوثيق روابط القربى وال .١

تعبئة الطاقات المعنوية والمادية ألفراد العائلة في سبيل الحفاظ على كيان العائلة ضمن الخدمة العامة ومن خالل  .٢
 األعمال الخيرية

 رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي ألفراد العائلة .٣

 تنظيم ندوات وحفالت إجتماعية، ثقافية .٤



  امن بين أفراد العائلة من جهة وبين العائالت والرابطات األخرىترسيخ الوحدة والتض .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -ري كريم كميل مت- جيلبر جورج متري-  فادي نجم متري-بسام جرجس متري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   )الشهير متري( الكسندر أنطوان الحايك-سرجيو سليم متري

  كريم كميل متريالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٤٧ علم وخبر رقم -"سراة الثقافية" جمعية باسم -١٧
   قضاء راشيا- ملك أنور فرحان ابو لطيف-١٩٧ العقار رقم - الشارع العام- عيحا: مركزها
  : أهدافها
مة في اكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من أصحاب الطاقات والمواهب الفكرية والعلمية والفنية المساه .١

 الخ، ال سيما فئة الناشئة والشباب... والتربوية

المساهمة في إشغال الشباب بنشاطات ثقافية، وعلمية، وإجتماعية، وتنموية مختلفة، وخلق حوافز لديهم ولدى مختلف  .٢
  الترفيه السيءطربئة الفراغ بالنشاطات اآلمنة والمبدعة البعيدة عن اإلنحراف ومخافئات المجتمع لتع

المساهمة في تنمية وإرساء ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع ال سيما منها الشبابية، بغية تعزيز اإلنتماء  .٣
 الوطني والتفاعل الفكري واإلنساني

مرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية لخلق حالة المساهمة في تنظيم وإقامة المنافسات والمؤت .٤
 إنمائية شاملة

 المساهمة في رعاية الطالب المتفوقين عبر تأمين منح دراسية وتقديم الدعم الممكن .٥

 تماعية المحيطةجسط البيئة اإلوالمساهمة في مساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة للتكيف واإلندماج  .٦

م لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري واإلنساني ورقى الفرد والحضارة التي ينتمي اليها، المساهمة في تنظي .٧
 وإطالق مشاريع تكون فسحة للذكاء والخيال واإلبتكار والفرادة

العمل على توفير مساحة ثقافية فنية وإعالمية لدعم وتنشيط ثقافة التميز واإلبداع كافة، والتعاون مع المؤسسات  .٨
 ات الحكومية وغير الحكومية التي لها اهداف مشابهة، سواء في النطاق المحلي أو الدوليوالمنظم

المساهمة في تشجيع األبحاث والدراسات وتبادل الخبرات بالتعاون مع المراكز المتخصصة رسمية كانت أم غير  .٩
  رسمية

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

 جومانه - سعيد اسعد الساحلي- انور فرحان ابو لطيف-زاهر فوزي ابو حال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جمانة عارف حمد- وليد فرحان رافع- نقوال ناظم زغيب- بهاء الدين حسين دالل-اسماعيل فايق

  عد الساحليسعيد اس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٤٨ علم وخبر رقم -")الملتقى(جمعية الملتقى الثقافي اللبناني" جمعية باسم -١٨
   قضاء بعبدا- ملك العميد مصطفى امين ناصر-٧ القسم رقم -٣٨٧ العقار رقم - الرويس-برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها

لتي تؤدي الى تنمية الطاقات الفردية واإلجتماعية، والتي تتجسد تنمية الثقافة عموماً في شتى المجاالت ا: يهدف الملتقى الى
  :في التالي



 المساهمة في تنظيم النشاطات الثقافية واإلجتماعية واإلعالمية التي تؤدي الى نشر الثقافة والتربية والعلوم في  .١
 الميادين المختلفة وإقامة المعارض الخاصة بالكتب على كافة األراضي اللبنانية

همة في إنشاء مراكز البحوث والدراسات وإدارة الندوات الفكرية والثقافية واألدبية وتأسيس المكتبات العامة المسا .٢
وإدارة نشاطاتها، وإصدار النشرات والمجالت الدورية على اختالفها بلغات متنوعة وتقديم سائر الخدمات الفكرية 

 والثقافية في مجال دعم صناعة الكتاب

تقديم المنح : في مجاالت" الملتقى" سائر المشاريع اإلنمائية التي يعود ريعها لخدمة أهداف المساهمة في إقامة .٣
  ذلك في المجتمعرالتعليمية وتنفيذ المشاريع التربوية العلمية والمهنية وتنمية الطاقات الفكرية والثقافية وغي

ين شرائح المثقفين والمفكرين واألدباء المساهمة في إقامة ملتقى ثقافي أدبي فكري يهدف الى التواصل الدائم ب .٤
  والكتاب ويكون محطة إللتقائهم

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

 حسين - نصور احمد فهيم م- عبد الحسن راشد دهيني-الشيخ فضل عباس مخدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سديف سابق حماده-قاسم خليفه

   حسين قاسم خليفهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

  أد /١٤٥٢ علم وخبر رقم -"Gestures from the heart، لفتات من القلب" جمعية باسم -١٩
   الطابق الثاني- بناية حنا دحداح-١١٦٣ العقار رقم -شيةرد طريق الم- زغرتا: مركزها
  : أهدافها

  :ان أهداف الجمعية الرئيسية هي
مساعدة األشخاص في قضاء زغرتا للحصول على حياة الئقة وذلك عبر تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم  .١

 وصحتهم، ومكافحة الجوع والفقر والحد منهما

ا اي دخل توفير المساعدة والمعونة لألفراد المحتاجين في قضاء زغرتا، وباألخص للعائالت المحرومة التي ليس له .٢
 طفال واألراملأو ذات الدخل المحدود، وللمسنين المتروكين ولأل

توزيع الطعام والمواد المرتبطة بالمواد الغذائية والمواد غير الغذائية الى األشخاص المحتاجين في قضاء زغرتا  .٣
 تناسب حجم العائالت وحاجاتها

صيل وجبات الطعام المطبوخة الى المرضى تقديم وجبات ساخنة الى األكثر إحتياجاً في قضاء زغرتا، وتو .٤
 والمسنين الذين تنقصهم الموارد

 ترميم المنازل .٥

  ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها .٦
 صةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخت

   البير وديع زخيا- جاد يوسف زعتر- باوال ناصيف عكاري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   باوال ناصيف عكاريالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٥٧ علم وخبر رقم -"جمعية البيئة والتنمية الريفية في بيت لهيا" جمعية باسم -٢٠
   قضاء راشيا- الدكتور شربل بطرس منزل- ساحة العين-بيت لهيا: مركزها
  : أهدافها



 المحافظة على البيئة وتشجيع الزراعة .١

 التشجيع والتعلم على كيفية تصنيع المونة اللبنانية .٢

 غقامة الدورات الالزمة للتنمية الريفية والعمل على تسويق المنتجات .٣

  غيجاد فرص عمل للمقيمين في البلدة من خالل نشاط الجمعية .٤
 لبنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا

 الياس قزحيا - رشا يوسف مفلح- لوريت شاهين ابو عساف-شربل حنا بطرس. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ابو يونس

  الياس قزحيا ابو يونس السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٦٠ علم وخبر رقم -"قمر المشرق الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -١٢
   ملك فده احمد شندر-٢٢ القسم رقم -٢٩٠٧ العقار رقم - شارع البحصاص- الحدادين-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 )المساهمة في رفع مستوى الثقافة اإلجتماعية والتواصل اإلجتماعي(إجتماعية  .١
 ) تقديم مساعدات مرضية ومعونات غذائيةالمساهمة في(خيرية  .٢
 )المساهمة في اقامة دورات ثقافية وتعليمية(تربوية  .٣
  تقديم المساعدات الخيرية .٤

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

 رياض عبد - وليد خالد العبداهللا- حسام محمد بيروتي- عبداهللا الحدادعبد الناصر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسن محمد بيروتي- الوهاب ناجي

  عبد الناصر عبداهللا الحدادالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٦١ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لعلوم الفيزيولوجيا" جمعية باسم -٢٢
   الطابق األول- ملك أنور بشاره بخعازي- ٣٥٧ العقار رقم -اني شارع الصيد-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تشجيع تقدم العلوم الفيزيولوجية في لبنان والعالم .١

 المساهمة في دعم وإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية للعلوم الفيزيولوجية في لبنان والمنطقة .٢

 ي لبنان والخارجالمساهمة في تقوية التعاون بين الباحثين ف .٣

 المساهمة في تسهيل نشر األبحاث في العلوم الفيزيولوجية .٤

  التعاون مع الجمعيات التي لها األهداف المماثلة في لبنان والخارج .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

.  د- غنوه مصطفى بركات.  د- سوال روبير كرياكوس.  د-انور بشاره بخعازي. د :السيدات/دةالمؤسسات السا/المؤسسون
  عبده رومانوس جرجس.  د-شوقي ميشال بو كريم. د -جورج ميشال نمر.  د-سوسن ابراهيم كريديه

   عبده رومانوس جرجسدكتور ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  



Management  The Society ofاإلدارة والتنمية، مجتمع المستشارون في " جمعية باسم -٣٢

Development Consultants& "- أد / علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- الطابق األول والثاني- بناية نهرا- أوتوستراد التحويطة-فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
 والتنمية في شاري في اإلدارةالعمل على توحيد وجمع األشخاص والشركات والمنظمات التي تتعاطى الشأن االست .١

 معايير مهنية وأخالقية عالية بما يحفظ للمهنة مصداقيتها مسعى لتنسيق نشاطاتهم في هذا المجال بوضع وإنشاء
 ويرفع مستوى إعطاء المشورة واإلستشارات الى مستوى معترف به على الصعيد العالمي

ة التي سيتبعها ويتمثل بها أعضاء الجمعية من أجل نشر العمل على وضع اصول ومعايير لألداء المهنية واألخالقي .٢
 والحفاظ على صورة جيدة للمهنة

 Certified Management Consultant)العمل على رسم خطط تدريب للمستشارين من أجل الحصول على تسمية  .٣

“CMC”)ا كما ولتعيين  كما وجعل هذه التسمية من الشروط الالزمة لممارسة المهنة االستشارية وللحفاظ عليه
 المستشار من أجل القيام بأي نشاط إستشاري

العمل على إتاحة الفرص ألعضاء الجمعية من أجل تحسين مهاراتهم ولزيادة كفاءاتهم المهنية وتمثلهم بالمناقبية  .٤
 المهنية التي قد وضعت أصولها الجمعية

  تنمية الدورة اإلقتصادية في لبنانالعمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهنة اإلستشارية في .٥

  تنمية الدورة اإلقتصادية في لبنانية في اإلستشارةالعمل على توعية الرأي العام على دور وأهمية المهن .٦

 العمل على التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية في األمور التي تشكل إهتماماً متبادالً .٧

  نواحي اإلدارة والتنميةالتثقيفية المتعلقة بمختلفالعمل على تنظيم الندوات التدريبية و .٨

العمل على إقامة التحالفات واإلتفاقات وإجراء التوأمة والتعاون والمشاركة وقبول المساهمة مع باقي الجمعيات  .٩
  والمنظمات والمؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية التي تكون أهدافها مماثلة ألهداف الجمعية

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

 روجه اميل - مهند بسام األسعد- هشام اديب ابو جوده-نبيل محمد مختار الالذقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منذر حالب عمر - نسيب انطوان نصر- هاديه سليم الخوري- سليم هنري الحاج- خياط

  اآلنسة هاديه سليم الخوري: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٦٩ علم وخبر رقم -"جمعية بادري" جمعية باسم -٤٢
 مقابل مستشفى دار السالم للرعاية -٨ القسم رقم -٨٢٧ العقار رقم - تلة شرحبيل بن حسنة- بقسطا-صيدا: مركزها

   الطابق األرضي-دين حجازي ملك زبد محي ال- بناية الظريف-اإلجتماعية
  : أهدافها

المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خالل بناء القدرات اإلجتماعية والثقافية والبيئية واإلقتصادية والصحية وإنجاز ذلك 
ت عبر قيام وتنظيم وإعداد برامج وأنشطة وخدمات خاصة وهادفة تتسم بالمصداقية والشفافية وتحرص على إحترام الثقافا

المختلفة والمشاركة االجتماعية الفعالة، كما تحث الجمعية على حسن المواطنة وحب العلم والعمل وتسعى من خالل برامجها 
  .لنشر قيم المسؤولية الجماعية واالعتماد على الذات

 المساهمة في تحسين المستوى اإلجتماعي والعلمي واإلقتصادي لألسر المحتاجة .١

 لمعارض وتنظيم لقاءات وندوات تشمل كافة المواضيعإنشاء المكتبات العامة وا .٢



 المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع .٣

 شخاص الفاعلين في المجتمع لجذب األالمساهمة في نشر ثقافة التطوع .٤

ع السعي الى التشبيك مع الجمعيات االخرى وتبادل اآلراء والتنسيق معها كما ومع الجهات الرسمية لخدمة المجتم .٥
 على أفضل وجه لتحقيق أهداف النمو والتنمية

 اإلهتمام بالمسنين وتقديم العناية والمساعدة الالزمة لإلنخراط في المجتمع .٦

المساهمة في معالجة المشاكل المختلفة التي يعاني منها المجتمع اللبناني من خالل الحفاظ على ترابط األسرة ونشر  .٧
 ق اإلنسان والمرأة والطفل والشيخوخةالوعي والثقافة والحرص على احترام حقو

اإلهتمام بأوضاع ذوي اإلحتياجات الخاصة ومساعتدهم في اإلنخراط في المجتمع وتفعيل وتنمية قدراتهم الفكرية  .٨
 والجسدية

  المحافظة على المواقع األثرية والتاريخية والعمل على ترميمها واإلهتمام بها .٩
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

 ميرنا نبيه -  هنادي مصطفى حجازي- هند علي الحريري- سهى نزيه النوام :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
غنوه احمد  - نسرين ابراهيم منصور- سها عبد القادر عنتر- ايمان محمد صالح المغربي- رفاه سميح النقيب-الحنوني
  شريتح

  سهى نزيه النوامالمحامية : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٧٥ علم وخبر رقم -"إتحاد اساتذة الجامعة األميركية في بيروت" جمعية باسم -٥٢
 ملك الدكتور ايمن -A البلوك - مقابل المستشفى النسائي- ١١ القسم رقم -١١٠٣ العقار رقم - المزرعة-بيروت: مركزها

   الطابق الثالث-صام انيسع
  : أهدافها

  :إن أهداف هذه الجمعية هي
المساهمة في تعزيز مصالح التعليم العالي واألبحاث في الجامعة األميركية في بيروت، والمساهمة بشكل عام في  .١

 تحسين المعايير والمثل العليا وصالح المهنة األكاديمية

ئة التدريس في االدارة المؤسساتية ودعم اإلدارة المشتركة في المساهمة في ضمان المشاركة الفعلية ألعضاء هي .٢
 الجامعة

 المساهمة في تكريس أصول عادلة لحل النزاعات في الجامعة .٣

 المساهمة في حماية الحرية االكاديمية في الجامعة وفي كافة االوساط األكاديمية .٤

كون للجمعية الصالحية في إجراء الدرسات، ونشر وتعزيزاً لألهداف المشار اليها أعاله، إنما ليس حصراً بها فقط، ي
االحصاءات ومعلومات أخرى، وإجراء نشاطات ترويجية تشمل النشاطات اإلعالنية والدعائية من خالل أي وسيلة إعالم 

  الداخلي الخاصبمالئمة، وحيازة أي أمالك تكون ضرورية لتحقيق أهدافها، وتوظيف اشخاص لتعزيز أهدافها وفقا للنظام
ال مقابل خدمات قام بتقديمها، ولها إلجمعية، وال يتم توزيع أي جزء من اصولها أو ناتجها  ألي فرد، وال يستفيد منها أي فرد، ا

ة أو مراكز بحثية أو و المساهمة مع أفراد أو جهات رسميأن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو باالشتراك أو التعاون أ
 موضوع مماثل أو متكامل في  مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوعو جامعات أوجمعيات أو شركات أو نقابات أ

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



عماد حنا . د-االن لويس شحاده.  د- توماجهاد رشيد .  د-جاد مأمون شعبان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  منى مصطفى فواز.  د- ايمن عصام القيسي.  د-الحاج

   ايمن عصام القيسي كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"The Levant Internship Centerزي الفينت إنترنشيب سانتر، " جمعية باسم -٦٢
  أد /١٤٧٦وخبر رقم 

   قضاء المتن- الطابق الثاني- بناية شواح- مار روكز ضهر الحصين٢٥٥/١٠ العقار رقم -  العام الشارع-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تعزيز مشاركة الشباب من خالل التأهيل على المستوى الثقافي، اإلقتصادي واإلجتماعي .١

  واالفكارالمساهمة في تأمين مساحة مفتوحة بين لبنان والعالم للتبادل الحر في اآلراء .٢

المساهمة في نشر معلومات موثوقة غير منحازة حول لبنان والشرق األوسط من خالل برامجنا، باإلستناد الى  .٣
 أو ممثلين، أكاديميين، صحافيين، وغيرها من المنظمات غير الحكومية/تصاالت مباشرة مع ناطقين وإ

رب العمل والثقافات بين المشاركين، واي ، فضالً عن تبادل تجاالمساهمة في بناء عالقات وتأمين فرص تعلم .٤
 شخص آخر يشارك في برامج التبادل الفردية

 المساهمة في تنظيم لقاءات مهنية، والمشاركة في مناظرات حول منطقة الشرق األوسط .٥

ق  عن السياسات اللبنانية والشرالمساهمة في تشجيع اإلهتمام الواسع والفهم العميق لالستراتيجيات الدولية، فضال .٦
 يةأوسط

أو تسهيل المشاركة في االنشطة المنظمة، أي البرامج، المؤتمرات، الندوات، اإلجتماعات، /المساهمة في تحفيز و .٧
 ...الخ

 المساهمة في ضخ روح واهداف جديدة في االجيال الشابة لتشجيعهم على المشاركة .٨

 الرسمية، والى تعزيز التقارب بين الشعوبالمساهمة في تعريف االجيال الشابة الى الشؤون الدولية والديبلوماسية  .٩

ولتأسيس عالقات طويلة األمد بين والصداقة المساهمة في برنامج مصمم لبناء التفاهم المتبادل، واإلحترام،  .١٠
   قادة وصناع سياسة عالميين في المستقبلاألشخاص الذين سيصبحون

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

 يبيتر - سامر حبيب القسيس- جيهان يوسف حبشي-بشير جوزف غانم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وسام يوسف حبشي- شادي خليل أيوب-  ليلى يوسف حبشي-داركوفيتش

  وسام يوسف حبشيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٧٨ علم وخبر رقم -"مؤسسة نصير األسعد" جمعية باسم -٧٢
   الطابق األرضي- بناية شكور-٤٣٢٢/٦ العقار رقم - شارع الزهار- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  : على سبيل التعداد ال الحصرتهتم الجمعية بالمواضيع المدرجة ادناه، وذلك
 نف واإللغاءارساء ثقافة السالم والعيش معاً في مواجهة ثقافة الع .١

 دولة مدنية متحررة من القيود الطائفية، وذلك إنطالقاً من إتفاق الطائف" دولة العيش معاً"وضع أسس  .٢



مواكبة التحوالت الكبرى في العالم العربي، خاصة في فلسطين وسوريا والمساهمة في إنضاج عروبة ثقافية  .٣
 حضارية عروبة العيش معاً

ء مواقع إلكترونية، وإقامة ورش عمل لتكريس ونشر األفكار العائدة لموضوع إنشاوصدار النشرات إالمساهمة في  .٤
  الجمعية

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

 - الياس حنا عطاهللا-ان سعيد فارس انطو- سمير حميد فرنجيه-شوقي جرجي داغر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 محمد حسين علي - مختار عبد اللطيف سليمان- وائل احمد نصير بك بك األسعد-مصطفى هادي بك محمد سعود االسعد

  شمس الدين
     شوقي جرجي داغرالمحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٨٣ علم وخبر رقم -"رابطة مخاتير شرقي البقاع" جمعية باسم -٨٢
   قضاء بعلبك- ملك محمد علي شكر- النبي شيت: ركزهام

  : أهدافها
 نشر المثل اإلجتماعية واألخالقية .١

 العمل على تنمية الفرد والمجتمع واالهتمام بالنشاطات اإلجتماعية والتنموية .٢

 إقامة الندوات الفكرية واإلجتماعية والثقافية .٣

  خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة المخاتير .٤
 ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل

 ياسر محمد علي - طوني خليل ابو حيدر-  حسن محمد ايوب-عارف احمد عبداهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وهبي حسن الموسوي- محمد علي شكر-محمد علي

   محمد علي شكرالسيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 
  

  أد /١٤٨٤ علم وخبر رقم -"عمال" جمعية باسم -٩٢
   ملك سايد يوسف معوض-١٠٨١ العقار رقم - الشارع الرئيسي-  التل- زغرتا: مركزها
  : أهدافها
  الزاوية-المساهمة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال وألصحاب المهن الحرة وعائالتهم في قضاء زغرتا .١

المساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والعمال من جهة  .٢
  أخرى

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

   رامي جورج يمين-ان جرجس ابي زيد انطو-نزار ساسين عاقله: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نزار ساسين عاقلهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٨٥ علم وخبر رقم -"One Lebanonوان لبانون، " جمعية باسم -٣٠
   الطابق السابع- بناية زينو-٢٠ القسم رقم -٦٤٨ العقار رقم - شارع بيضون- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها



لجمعية بكافة الجهود األيلة لتوعية أكبر عدد ممكن من االشخاص مهما كانت اعمارهم، أوضاعهم االجتماعية م اوتق .١
أو إنتماءاتهم السياسية على أهمية العيش المشترك والسالم والوحدة الوطنية في جو بعيد كل البعد عن السياسة 

 والطائفية من أجل مستقبل زاهر للبنان

لجمعية بخلق مساحة تالقي وحوار وتعاون وتبادل خبرات وتثقيف إنساني ووطني ضمن جو وفي هذا االطار تقوم ا .٢
من االحترام والحرية والسالم والمصالحة من خالل اعمالها ونشاطاتها، كما تقوم بكافة الجهود واألعمال والنشاطات 

هم على التواصل مع لبنان وجعلهم  في سبيل حثالتي من شأنها شد الرباط الوثيق مع الجاليات اللبنانية في الخارج
 سفراء دائمين ونشيطين له محققين بذلك أهداف الجمعية

من جهة ثانية، تقوم الجمعية بتقديم المساعدة والدعم المعنوي والمادي لمختلف األفراد والمؤسسات والجمعيات  .٣
ياحي التي تقوم بنقل صورة ايجابية والهيئات العاملة في الحقل االجتماعي واإلنساني والصحي والثقافي والبيئي والس

 وحضارية عن لبنان في الداخل والخارج

إقامة الحفالت : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع األعمال في لبنان والخارج، وعلى سبيل المثال .٤
يفية وإصدار والنشاطات والمشاريع على أنواعها كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثق

نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل 
كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ... البصرية والسمعية واإللكترونية وغيرها من وسائل التواصل

  بط المدارس والجامعات ووسائل االعالموالدولية الرسمية والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروا
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

    سمير انطون قسيس- تانيا سمير قسيس-لينه سمير مخيبر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  تانيا سمير قسيس ةسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٤٨٦ علم وخبر رقم -"جمعية سالمة السير في لبنان" جمعية باسم -٣١
   قضاء البقاع الغربي- ملك محمد يوسف المجذوب- شارع زاروب البلدية-غزة: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في العمل لنشر الوعي والتثقيف حول سالمة السير والمخاطر .١

 يجاد الحلول المناسبة لمشاكل السير في لبنانالمساهمة في العمل على ا .٢

  المساهمة في حث الهيئات الرسمية والمختصة ضمن القوانين المرعية على إيجاد حلول لمشاكل الطرق .٣
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عمر احمد ابو - محمد يوسف المجذوب- خليل محمود رجب-خالد محمد المجذوب: السيدات/دةالمؤسسات السا/المؤسسون
   مصطفى محمد عبد الهادي-  محمد احمد برو-ناصيف

  محمد يوسف المجذوبالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٤٨٧ علم وخبر رقم -"المجلس األرثوذكسي اللبناني" جمعية باسم -٣٢
   قضاء بعبدا- ملك عاطف ابو مراد-٩/٦٨١ العقار رقم - الشارع العام-حروروادي ش: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى المساهمة في



العناية بأوضاع أبناء طائفة الروم األرثوذكس في لبنان وبالد اإلغتراب وتفعيل دورهم وحضورهم في المجتمع  .١
 أينما كانة على التراث األرثوذكسي وكيانه والمحافظ

تعبئة طاقات األرثوذكسيين اللبنانيين الفكرية والثقافية في الوطن والمهجر وتوحيد كلمتهم وجهودهم والتعاون الكامل  .٢
  والسعي إلنشاء وسيلة إعالمية مرئية أو مسموعة وفقاً للشروط الواجبة- مع المجتمع المدني

شد الطاقات األرثوذكسية كافة ولمناقشة إقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات بشكل دوري يشارك فيها المغتربون لح .٣
 شؤونها في لبنان وبالد االنتشار

 الهندسية والتعليمية وغيرها لمعرفة عدد - الطبية-إنشاء لجان متابعة لكل إختصاص في جميع المجاالت الحقوقية .٤
 األرثوذكسيين في كل مجال وتخصص

الجامعات ومراكز إليواء اليتامى والمسنين السعي إلنشاء مؤسسات أرثوذكسية جديدة بما في ذلك المدارس و .٥
 مستوصفات صحية ورعاية األطفال واإلهتمام بهم

إلهتمام بأوضاع أعضاء المجلس األرثوذكسي اللبناني ودعم المؤسسات األرثوذكسية وتطويرها والعمل على إنمائها ا .٦
 وازدهارها بما فيها المؤسسات اإلنسانية والتربوية والثقافية واإلستشفائية

  دعم قضايا المرأة الفعال ومساندتها وتشجيعها على المشاركة في دخول معترك الحقل العام .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - وليد جالل داغر-جا عزيز معوض ر- فاديا داغر عبود-روبير عبدو األبيض: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فريد ديب ميني-جان فريد كعدي.  د-عاطف توفيق ابو مراد

  روبير عبدو األبيضالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"Lebanon Water Festivalمهرجان لبنان المائي، " جمعية باسم -٣٣
  أد /١٤٩١رقم

 قضاء -  الطابق األرضي- مبنى فندق فاندا-٢٢٤ العقار رقم -يق حبيش شارع وف- المعاملتين- ساحل علما: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
  إن هدف وغاية الجمعية هو تنظيم المهرجانات السياحية في لبنان، وال سيما المهرجانات واإلستعراضات المائية .١

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

 انيت سمعان خوري - فادي نجيب روحانا صقر-خوري سعادهحبيب سمعان حبيب : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زينه ادمون بويز-سعاده

  فادي نجيب روحانا صقرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 وتعديله برقم ١٩/١١/١٩٦٥أد، تاريخ /٥٦٤ لبيان العلم والخبر رقم ٤١٣٦ تعديل رقم -١
  »جمعية النهضة العربية«:  للجمعية المسماة١٧/٥/٢٠٠٦أد تاريخ /١٩٣

الحائزة على بيان العلم والخبر » جمعية النهضة العربية« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ١٧/٥/٢٠٠٦أد تاريخ /١٩٣وتعديله برقم  ١٩/١١/١٩٦٥ريخ أد تا/٥٦٤رقم 



    :وأصبح على الشكل التالي
 مبنى مدارس - ملك المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم-٥٤٩ العقار رقم -  منطقة ضهور الغازية-الغازية: هامركز
   قضاء صيدا-المهدي
   الطابق االول-ك نزيه العاليلي مل-٣ بناية روال سنتر-  شارع شارع الست نفيسة-صيدا: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٧/١١/١٩٦٩أد، تاريخ /٦٥٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٦٥ تعديل رقم -٢
  »  جمعية اإلنعاش الخيري اللبناني«

يان العلم الحائزة على ب»  اللبنانيجمعية اإلنعاش الخيري« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ٧/١١/١٩٦٩أد تاريخ /٦٥٢والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء صور- ملك المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم-  مبنى مدارس المهدي-٣٣٥ العقار رقم -المجادل: هامركز
   قضاء بعبدا- ملك جعفر فقيه- قرب الجامع-حارة حريك: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١٦/٩/٢٠١٠أد، تاريخ /١٥٥٠علم والخبر رقم  لبيان ال١٤٥٦  تعديل رقم-٣
  »جمعية تطوير للدراسات اإلستراتيجية والتنمية البشرية«

جمعية تطوير للدراسات اإلستراتيجية والتنمية « الجمعية المسماة مركز وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٦/٩/٢٠١٠أد تاريخ /١٥٥٠والخبر رقم الحائزة على بيان العلم » البشرية

    :وأصبح على الشكل التالي

 الطابق -  ملك محي الدين خليفة- بناية حبلي- شارع الخرطوم-٥١٦٢/٧ العقار رقم - الطريق الجديدة-بيروت: هاركزم
  الثاني

   الطابق الثاني-بابا مكتب المحامي أيمن حسن ال- بناية الرهبانية المارونية- شارع رياض الصلح-صيدا: بدالً من
  :غايتها
 التعليم واحتياجات التنمية البشرية في الحقلين االجتماعي والثقافي، من خالل تطوير علمية لالتخطيط إلستراتيجيات .١

 بحاث العلمية الميدانيةجمع المعلومات والقيام بالدراسات واأل

طوير وتأهيل العاملين في المجاالت التربوية تطوير كفاءات مهنية متميزة من خالل تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لت .٢
 والتأهيل لذوي اإلحتياجات الخاصة

تميزة لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، اعتماداً على برامج تطوير مناهج تعليمية م .٣
من الخبراء جموعة ت والتدريب، من خالل االستعانة بممتطورة تراعي األحداث دولياً في محاالت الدراسا

 والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط واإلشراف على المشاريع

تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستعالل تقنيات التعليم الحديثة  .٤
تنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية سس والبرامج واألليات التي تضمن تبادل الخبرات، بالتربوية، لوضع األ

 بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية

 اإلبداعية للوصول الى بناء تطوير قدرات الطالب االنمائية والشخصية واكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم .٥
 شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم



  هذه المدارس ايضاً بتنفيذ برامج محو األميةتأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم .٦

 تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة اإلختصاصات .٧

 التوعية الثقافية من خالل المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون .٨

 تأسيس المكتبات العامة وإدارتها واإلشراف عليها .٩

 إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة .١٠

تطوير وبناء قدرات األفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خالل دورات تدريبية  .١١
 متخصصة

  ت المدنية والتنموية والحقوقية وغيرهاتقديم خدمات إستشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيا .١٢
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 :بدال من

التخطيط إلستراتيجيات علمية لتطوير التعليم، من خالل جمع المعلومات والقيام بالدراسات واألبحاث العلمية حول  .١
 قع التربوي والتعليمي، والتعرف على مشكالته وإقتراح البدائل الممكنة والمبتكرة لحلهاالوا

تطوير كفاءات مهنية متميزة من خالل تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجاالت التربوية  .٢
 والتعليمية والتأهيل لذوي االحتياجات الخاصة

لتواكب إحتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، إعتماداً على برامج تطوير مناهج تعليمية متميزة  .٣
متطورة تراعي األحداث دولياً في مجاالت الدراسات والتدريب، من خالل اإلستعانة بمجموعة من الخبراء 

 احثات من مختلف البلدان للتخطيط واإلشراف على المشاريعوالبوالخبيرات والباحثين 

الل تقنيات التعليم الحديثة توسيع دائرة الخبرات لتطويع وإستغت التكاملية المتميزة للعمل على تأسيس الشراكا .٤
سس والبرامج واألليات التي تضمن تبادل الخبرات، بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية التربوية، لوضع األ

 بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية

ية واكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم اإلبداعية للوصول الى بناء تطوير قدرات الطالب االنمائية والشخص .٥
 شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم

 تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس ايضاً بتنفيذ برامج محو األمية .٦

 ي ولكافة اإلختصاصاتتأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العال .٧

 التوعية الثقافية من خالل المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون .٨

 تأسيس المكتبات العامة وإدارتها واإلشراف عليها .٩

 إعداد الدورات التربوية واإلجتماعية لتنشئة جيل حضاري .١٠

  وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصةإقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد .١١

قطاعات العامة والخاصة من خالل دورات تدريبية في مختلف التطوير وبناء قدرات األفراد والمؤسسات  .١٢
 متخصصة

 تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها .١٣

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



:  للجمعية المسماة٨/٦/٢٠١٣أد، تاريخ /١٠٤٣ لبيان العلم والخبر رقم ١٤٦٣ تعديل رقم -٤
  »Info-Medic ميديك انفو، «

الحائزة على بيان العلم » Medic- Infoميديك انفو، «المسماة أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية 
  ٨/٦/٢٠١٣أد تاريخ /١٠٤٣والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   الطابق الرابع- سنتر صفير-  منطقة ميناء الخصن العقارية- شارع فينيسيا-بيروت: مركزها
   الطابق الرابع- بناية طقوش وعيتاني-١٣٦٠رقم  العقار - شارع المشنوق- فردان- عين التينة-بيروت: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٨/٣/٢٠١١أد، تاريخ /٤٤٩لبيان العلم والخبر رقم  ١٤٧٧ تعديل رقم -٥
  »مركز البحوث والتنمية المستدامة«

الحائزة على بيان » مركز البحوث والتنمية المستدامة«الجمعية المسماة مركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٨/٣/٢٠١١أد تاريخ /٤٤٩العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الرابع- ملك الدكتور قصي الحسين-  بناية اقبال األبيض- شارع العجزة-طرابلس: هامركز

  : بدالً من
   الطابق األرضي-حسين ملك الدكتور قصي ال- مكتبة مركز البحوث- بناية الغالييني- شارع الثقافة-طرابلس
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 الحق جمعية«:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة١٤١٧قرار رقم  -١
  » اللعبفي

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

  ،١٩٠٩/آب/٣ء على قانون الجمعيات الصادر في بنا
  ،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 
 »جمعية الحق في اللعب«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٧/٣/٢٠٠٧ أد تاريخ/٥٧بناء على بيان العلم والخبر رقم 

   بيروت:مركزها
 والمتعلق بطلب سحب ١٤/٥/٢٠١٣ تاريخ ٨١٦٩بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

  بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،
  ،١١/٧/٢٠١٣وز تاريخ /و/اع/٤٨٣٥كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  لىبناء ع

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،
  :يقرر ما يأتي



جمعية الحق في « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٧/٣/٢٠٠٧أد تاريخ /٥٧ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى
  .للسبب المبين اعاله» عبالل
  

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

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

  إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك
lb.org.crtda@info 

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

   لبنان–وت بير١٦٥٣٠٢. 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
 

 
 
 
  

 
  

 


