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      ٢٠١٤ متوز/١٢٩العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 ٢٠٠٦ حتى ١٩٧٥من  لبنان حروب ألف حصيلة ١٠٠ة وليس/ألف قتيل ٤٨ •

 اقتصادية" الصالحات"ات والبنك الدولي يدعو / من تفاقم ازمة النازحينالمسؤولون حذروا •

  ٢٠١٣ مليارات دوالر حجم تدفقات رؤوس االموال الى لبنان في ٤,٩ •

 لتنظيم المواقع االلكترونية وتطويرها" المركز اللبناني لالنترنت" •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
قضية الالجئين اصبحت سياسية اكثر منها اقتصادية بينما حجم :  لمفوضية االمم المتحدةلبنان •

 غاثة غير كافاال

ي ف للتشدد  جديدةاجراءات رسميةو ة من سوريا حتى نهاية شهر حزيران/ الف نازح١١٥مليون و •

  ات/ل النازحينااستقب

ات واالخير يرفض اقامة /ات السوريين/باسيل يلتقى السفير السوري لبحث ملف النازحين •

 المخيمات

 جانبات اال/نظام الكفالة من وجهة نظر اصحاب العمل والعاملين •

 اطالق مركز العمل والحماية للفلسطينيين بدعم اوروبي ودولي •

 خطة وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمناطق االكثر تهميشاً بدعم اليونيسف •

 تدويرهاتجربة رائدة لنساء عربصاليم في فرز المخلفات المنزلية وإعادة  •
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  صناعة لدعم القدرة االنتاجية للمجتمعات المضيفة في لبنان بتمويل يابانيمشروع وزارة ال •

   ومكافحة التهميش الرسمينصاف عكارال  مدنيةحملة •

  لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة " البحر المتوسط"مذكرة تفاهم بين االمارات و •

 غيرة والمتوسطةلدعم المؤسسات الص" االعتماد المصرفي"و" بروباركو"اتفاقية قروض بين  •

 مبادرة بنك بيبلوس لتحريج الممر الحيوي في ارز الشوف وبتمويل اميركي •

  

  في التربية والشباب
 مشروع وزارة التربية لتعليم جميع االطفال في لبنان بدعم دولي •

 هجرة االدمغة من حد واللشبيبة لتنشيط االقتصاد لبنك الموارد دعم من  •

 للشركات الناشئة والشبيبة المبادرة" بادر"النسخة الثانية من مسابقة  •

 لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة" االكاديمية اللبنانية للفنون"و" ألفا" •

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

 مساعدات اجنبية متنوعة لجهات رسمية ومحلية  •

  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارتي الثقافة والتربية والتعليم العالي •

 ات اجنبية ومحلية لوزارة الداخلية والبلدياتمساعد •

 مساعدات اجنبية لوزارتي الزراعة والبيئة •

  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات اهلية •

  مساعدات من الوكالة االميركية للتنمية الدولية •

 مساعدة من مؤسسة الوليد بن طالل للجامعة اللبنانية •

  بنانمساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في ل •

  
����� و�%�ت دو����  ا+*�(��ت (�وض ��' ا�&�%�ر�� ا��

 بنى تحتية •

  برامج تعاون •

 تنمية مدينية •

 بيئة •

  اغاثة •
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 ��٢٠١٤��0ان .%�"�- و, 
 ٢٠١٤ حزيران شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٤ حزيرانشهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٤ حزيران شهر راسيم جمعياتم •

  

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

 

   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

 ٢٠٠٦ حتى ١٩٧٥من  لبنان حروب ألف حصيلة ١٠٠ة وليس/ألف قتيل ٤٨ •
 بلغ ٢٠٠٦ و١٩٧٥عن ان مجموع عدد قتلى الحروب التي وقعت في لبنان بين العامين " جمعية نهضة لبنان"شفت ك

ة، مستندة في ذلك / جريحا١٠١٧٤٥ًة كما هو متداول، فيما بلغ مجموع عدد الجرحى /ة، وليس مئة ألف قتيل/ قتيال٤٨٠٩٤ً
على " السفير"و" النهار" دراسة قامت بها الجمعية بناءاً على معلومات رقمية ووصفية تم جمعها من أرشيف صحيفتي الى

  .مدى تسعة اشهر
ات، /ات والمخطوفين/ استثنت من نتائجها المفقودين الدراسة مدير الجمعية، فادي بسترس، أنوفي هذا االطار، اوضح

أن عدداً كبيرا من "لفت الى لكنه ن في أحداث فردية، وفي أحداث حصلت خارج لبنان، /والضحايا الذين واللواتي سقطوا
واشار بسترس ايضاً ". قة في السبعينيات والثمانينياتدقياالليات الغياب ادراجهم في السجالت الرسمية بسبب الضحايا لم يتم 

 األرقام بقدر ما هو تعميق المعرفة حول الصراعات والحروب المختلفة التي التدقيق فيان الهدف من الدراسة ليس "الى 
ي والصراع الحرب األهلية، حرب اآلخرين، الصراع اللبنان: " مختلفةعناوين تحت  في تلك الحقبة من تاريخهعاشها لبنان

.  في المئة من المجموع االجمالي للضحايا٢٠,٤ اي سجل اعلى رقم للضحايا ١٩٧٦ الدراسة ان العام وقد ابرزت". الطائفي
البقاع التي بة مقارنة / جريحا٣٦١٨٤ًة و/ قتيال١٨٤٤٧ً سقط فيها في المقدمة اذ العاصمة بيروت فقد جاءت، جغرافياًاما 

 . ة/ جريحا٤٠٢٥ًة و/ قتيال٢٢٧١ًسقط فيها 

  

  اقتصادية" الصالحات"ات والبنك الدولي يدعو / من تفاقم ازمة النازحينالمسؤولون حذروا •
لبنان في حال استمرار تدفق سيل ب  التي لحقت، تمام سالم، من تفاقم األضرار اللبنانيحذر رئيس مجلس الوزراء 

حاجات الملحة المتزايدة في الصحة والتربية والكهرباء والمياه  عن تلبية الحكومتهات، الفتاً الى عجز /ات السوريين/الالجئين
كالم سالم جاء خالل مؤتمر صحافي، عقده في ختام اجتماعه في السرايا الحكومية . والبنى التحتية والخدمات العامة واالمن

وقد . مبلي وسفراء الدول المانحةمع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وممثل االمين العام لالمم المتحدة في لبنان ديريك بال
 االمر الذي سيؤدي استحالة اعادة المستويات االقتصادية الى ما كانت عليه قبل اندالع االحداث في سوريا"اكد سالم على 

 اكد كما".  بأكثر من ثلث اللبنانيين الى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من البنك الدولي، قبل منتصف السنة المقبلةالى دفع،
حاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل االسرة الدولية كي يتمكن من منع انهيار بلبنان اليوم "سالم على ان 

   ".هاقتصاد
 مؤكداً بدء مجموعة الدعم ،من جهته، حذر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، من حجم االزمة االقتصادية التي يعانيها لبنان

، مشدداً على "ات/ ال تكفي مع تزايد اعداد النازحين الدولية الماليةان المساعدات: "ن العمل، لكنه اردف قائالًالدولية للبنا
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الحكومة اللبنانية الى القيام باصالحات في مجاالت الماء والكهرباء داعياً   حجم الدعم المالي الخارجي للبنان،ضرورة رفع
  . والنقل واالتصاالت
د حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، خالل رعايته، المؤتمر المصرفي واالقتصادي الحادي عشر اكوفي سياق متصل، 

بات يشكّل "، أن ملف النازحين السوريين "مصرف لبنان بعد نصف قرن": ، تحت عنوان"فيرست بروتوكول"الذي نظمته 
 في ان اجمالي العبء أظهرت  التيسة للبنك الدولي، مستنداً بذلك الى درا"عبئاً ثقيالً على اقتصاد لبنان واستقراره االجتماعي

واوضح . "ونصف مليار دوالر مليارات ٣يضاف الى ذلك عبء غير مباشر يقدر حجمه بـ حدود المليار دوالر سنويا، 
، "وياات، ال يعوض العبء المالي الذي يتكبده لبنان سن/التحسن في الحركة التجارية الناتج من استهالك النازحين"سالمة أن 

التبرعات التي أقرت في اجتماعي نيويورك وباريس لمعالجة ملف النزوح، لم تكن بالمستوى " أن مؤكداً مرة اخرى
  ".المطلوب

  

  ٢٠١٣ مليارات دوالر حجم تدفقات رؤوس االموال الى لبنان في ٤,٩ •
 مليارات دوالر في ٤,٩بلغت  لبنانالى أن صافي تدفقات رؤوس األموال الخاصة الوافدة إلى  أشار معهد التمويل الدولي

 ٧,٥، ومقارنة بتدفقات وصلت إلى ٢٠١٢ في  التي سجلت مليارات دوالر٦,٩عن % ٣٠، مما شكّل تراجعاً بنسبة ٢٠١٣
  لبنانوافاد المعهد الدولي ان. ٢٠٠٩ مليار دوالر في ١٢، وذروة بلغت ٢٠١٠ مليارات في ٤,٩و، ٢٠١١مليارات في 

 األرقام، تلك ا ناشئة توفرت فيهدولة ٣٠ صافي تدفقات رؤوس األموال بين فيلحادي عشر األكبر  نسبة اإلنخفاض اسجل
 من حيث صافي تدفقات رؤوس األموال في العام الماضي بين سبع  بعد جنوب افريقيافي حين سجل اإلنخفاض الثاني األكبر

 لغقات رؤوس األموال الخاصة إلى لبنان إلى تراجع بوعزا المعهد التراجع في صافي تدف. دول في الشرق األوسط وأفريقيا
  آخر بلغتراجعو، ٢٠١٣مليارين في  ٢,٩ إلى ٢٠١٢ مليارات في ٣,٧ في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من %٢٢,٤
  .٢٠١٣مليارات في  ٨,٢ إلى ٢٠١٢ مليارات في ١٠ ودائع المصارف غير المقيمة من نحو  حجم في%١٨

 إلى ٢٠١٢ ملياري دوالر في ٢,٨ ودائع القطاع الخاص غير المالي غير المقيم من  اجمالي حجمارتفعفي موازاة ذلك، 
، األمر الذي خفف من االنخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وفي ودائع المصارف غير ٢٠١٣ مليارات في ٤,٤

  . المقيمة
وقد .  مليارات دوالر٥,٢وس األموال الخاصة الوافدة إلى لبنان بـ صافي تدفقات رؤ فقد قدر المعهد ،٢٠١٤اما بالنسبة لـ 

 البيئة السياسية واألوضاع  عام فيجراء االنتخابات الرئاسية مما سيؤدي إلى تحسنبنا المعهد تقديراته على اساس توقعه إل
 ستكون التاسعة األدنى عام الحالي للواشار المعهد إلى أن صافي تدفقات رؤوس األموال الخاصة الوافدة إلى لبنان. األمنية

 ٤,١( على مصر إال انه سيتقدمبين االقتصادات الناشئة، فيما ستكون الثالثة األدنى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
 توقّع المعهد أن يبلغ صافي تدفقات رؤوس األموال الخاصة الوافدة  كما). مليارات دوالر٤,٥(والمغرب ) مليارات دوالر 

أعلى نسبة بين دول الشرق األوسط و مسجالً بذلك ، ٢٠١٤ من الناتج المحلي اإلجمالي في %١١,٢ ته نسب مالبنانإلى 
  .أفريقيا

  

  لتنظيم المواقع االلكترونية وتطويرها" المركز اللبناني لالنترنت" •
زيادة عدد المواقع االلكترونية  ، الذي يهدف الىالمركز اللبناني لالنترنتعمل  ، آالن حكيم، وزير االقتصاد والتجارةدشن

المسجلة في لبنان من خالل زيادة خيارات تسجيل النطاقات، األمر الذي يعطي قيمة اقتصادية مضافة ويرفع من مرتبة لبنان 
  السليمفي اضفاء الطابع المؤسساتيسيساهم المركز الجديد . في الترتيب العالمي للدول الناشطة في التجارة اإللكترونية
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استمرارية خدمة تسجيل اسماء المواقع ، كما سيوفر امكانية ضمان ظيم خدمة تسجيل اسماء المواقع االلكترونية في لبنانلتن
تحقيق تمثيل واسع ، ووتطويرها لتشمل خدمات اضافية، لم تكن متوفرة من قبل، تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل

  . القطاع ذلكات المرتبطة بتنظيمالنطاق للقطاعين العام والخاص في وضع السياس
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

قضية الالجئين اصبحت سياسية اكثر منها اقتصادية بينما :  لمفوضية االمم المتحدةلبنان •
 حجم االغاثة غير كاف

ة مدير اللجنة التنفيذية لمفوضية االمم طلع وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، وفد االمم المتحدة الذي زاره، برئاسا
ات /المتحدة السامية لشؤون الالجئين وممثلة مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين نينات كيلي، على أوضاع النازحين

 ٢٣ن ال تتعدى الـ /ات في لبنان، وما يعانيه هؤالء من نقص في المساعدات، حيث ان المساعدات التي تصلهم/السوريين
تخصيص حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة " المفوضية األوروبية" المساعدات الدولية لبنان، أعلنت وحول. ا يجبمم% 
  الجديدة تمول هذه الحزمة، على انات على البالد/ات السوريين/ مليون يورو، للتخفيف من وقع أزمة الالجئين٢١

 من خالل إيجاد فرص عمل  المجتمعات المحلية المضيفة،اقتصاد ماليين يورو يركز على مساعدة ٧برنامجين، األول بقيمة 
تنفيذ مشاريع بنى تحتية وإدارة األعمال وعبر تحسين إنتاجية المشاريع الزراعية المستدامة الصغيرة، وفي القطاع الزراعي 

ايات الصلبة وحسن التخلّص  مليون يورو، فيهدف إلى تحسين إدارة النف١٤اما البرنامج الثاني الذي تبلغ قيمته . الزراعية
اجمالي ( أي  تكون مساعدات االتحاد األوروبي للبنان لمواجهة تداعيات األزمة السورية الجديدةوبتلك الحزمة. منها

من جهته، اعلن وزير الخارجية األمريكية، جون كيري، خالل .  مليون يورو٣٥٤ تجاوزت) المساعدات اإلنسانية والتنموية
  . للغرض نفسه مليون دوالر اميركي٥١ عن تقديم بالده  ايضاًبنانزيارته االخيرة لل

  

  جديدةاجراءات رسميةو ة من سوريا حتى نهاية شهر حزيران/ الف نازح١١٥مليون و •
  ات/ل النازحيناي استقبفللتشدد 

ات، / السوريينات/الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، خالل اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة اوضاع النازحين وزير كشف
 عقد برئاسة رئيس مجلس، تمام سالم، ان الحكومة اللبنانية ابلغت رسمياً مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، انها لذيا

ة، إال إذا كان بسبب المعارك في مناطق قربية من الحدود اللبنانية، وأن من يغادر األراضي /لن تستقبل بعد اآلن اي نازح
، "١٩٥١ة المعرف عنها بالمادة األولى من إتفاقية جنيف للعام /ريا يكون قد أسقط عن نفسه صفة الالجىءاللبنانية إلى سو
  ".ن بوسائل مختلفة/ات إلى بالدهم/ات السوريين/جرى البحث أيضا في إمكانية تسهيل عودة النازحين"موضحاً انه 

 عن  حزيران٣٠ الصادر في في تقريرها األسبوعيأعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وفي هذا االطار، 
ن المساعدة /ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/ات في لبنان، ان مجموع عدد النازحين/ات السوريين/أوضاع النازحين

 شخص ٤٨٤٠٠ شخص مسجل و١٠٦٦٥٠٠ن اكثر من /منهم( ألف شخصاً ١١٥من المفوضية بلغ أكثر من مليون و
وقد توزعت اعداد . ة في منتصف شهر حزيران الماضي/ة سورياً/ نازحا٤٨٦ً، مقابل مليون ومئة الف و)لبانتظار التسجي

، بيروت ) شخصاً بانتظار التسجيل٣٧٩٣بينما ال يزال ( شخصاً ٢٧٧٥٨٩شمال لبنان : ات على المناطق التالية/الالجئين
 شخصاً بانتظار ٣٢٦٧٢( شخصاً ٣٧٢٥٦٧قاع ، الب) شخصاً بانتظار التسجيل٩١٣٤( شخصاً ٢٨٦٢٢٤وجبل لبنان 

  ).  بانتظار التسجيلاً شخص٢٨٣٩( شخصاً ١٣٠١٩٤، الجنوب )التسجيل
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ات واالخير يرفض اقامة /ات السوريين/باسيل يلتقى السفير السوري لبحث ملف النازحين •
 المخيمات

الدائمة في مجلس االمن المعتمدين لدى استدعى وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، سفراء الدول ذات العضوية 
ات على الحدود، شارحاً /ات السوريين/لبنان، وعقد معهم جلسة محادثات جرى خاللها البحث في إقامة مخيمات للنازحين

 . سياسة الحكومة وكيفية التعاون في ذلك المجال

وضوع نفسه، موضحاً بعد ذلك ان االجتماع كذلك استدعى باسيل، السفير السوري، علي عبد الكريم علي، وبحث معه في الم
ان ذلك االمر يدخل "ن الى سوريا، مضيفاً /ات من اجل إعادتهم/ات السوريين/بداية حديث رسمي في موضوع النازحين"هو 

ضمن سياسة تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، وال يمكن بالتالي للبنان ان يحل تلك القضية بنفسه من دون ان يناقش 
  ". المر مع السلطات السورية لكي تتحمل المسؤولية في ذلك المجالا

ات وعلى العرض الذي /من جهته، افاد السفير السوري ان اللقاء تركز على العالقة بين البلدين وعلى أوضاع النازحين
تي تضمن كرامة ن والتنسيق بين الدولتين والحكومتين إليجاد المخارج ال/تطرحه سوريا باستمرار لمعالجة أوضاعهم

رفض بالده "وفي هذا السياق، شدد علي على . ها ضمن الشروط المناسبة والممكنة/ها في العودة الى وطنه/ة وحقه/السوري
القامة المخيمات، اذ بامكان السوري من العودة، ال سيما ان سوريا بلد واسع وكبير وفيه مجال الستيعاب كل ابنائه، واعتبر 

ن هو اقناع الدول الى رعت ومولت وسلحت وال تزال، بان ذلك /ات وايجاد المخارج لهم/نازحينأهم شروط عودة ال"ان 
االرهاب الذي تسلح وتمول سيرتد عليها في اوروبا واميركا فضالً عن الخليج وتركيا التي كانت ضالعة وال تزال في دعم 

  ". ذلك االرهاب
 

  ات االجانب/نظام الكفالة من وجهة نظر اصحاب العمل والعاملين •
 أصحاب العمل وعامالت المنازل  كل من نتائج البحث الميداني الذي أجرته المؤسسة حول نظرة عن،"مؤسسة إنسان "كشفت

 كفل المطروحة التي يمكنها أن توللبدائللنظام الكفالة الحالي الذي يرعى استخدام عامالت المنازل االجنبيات في لبنان، 
 ، اكد فيها سجعان قزي، ذلك خالل مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة برعاية وزير العملجاء. بشكل أفضل حقوق الطرفين

ال مانع من تضخيم : " قائالوقد صرح قزي. العمل بما يسمح به القانون لينال العامل االجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته
 ونحن من شارك في وضع أسس منظمة مشكلة حقوق العمال االجانب، لكن ال يجوز ان نظهر وكأننا ال نحترم العامل،

لو لم يكن العامل االجنبي مرتاحاً : " قائالًًفواضا". حقوق االنسان في االمم المتحدة، ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي
ة في لبنان قزي أنه إقترح مسبقاً على سفراء الدول التي لديها قوى عاملوافاد . !!)؟"(في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه

هن على /هن، في حال وافقت دولهم/إمكان إلغاء مكاتب االستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم"
ومما قاله ايضاً أن على العامل . هن المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة/ن هم/ذلك، على ان يتحملوا

وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض . ل، ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض بهاالجنبي االلتزام بشروط العم
المسؤولية ال تقع فقط على الجانب اللبناني، انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة االجنبيين، "ارباب العمل، أوضح ان 

  ". فالسمسرات ال تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها
  

  اطالق مركز العمل والحماية للفلسطينيين بدعم اوروبي ودولي •
 تشرف عليهالممول من االتحاد االوروبي، والذي " مركز العمل وتحسين الحماية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين"ُأطلق 

 –ولجنة الحوار اللبناني " األونروا" لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع بشكل مشترك
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ات / تحسين فرص العمل والحماية االجتماعية لالجئينحول كيفيةعرض لمعلومات وقد تخلل حفل االطالق . الفلسطيني
 التحديات،  السياسات المطلوبة لمواجهة حول واوراقات في لبنان، إلى جانب تقارير دراسات/ات المقيمين/الفلسطينيين
  .دقيقة للقوى العاملة الفلسطينية وأوضاعها وإحصاءات اً أرقامتضمنت

ات في /ات المقيمين/من العدد اإلجمالي للفلسطينيين% ٤٢ان القوى العاملة الفلسطينية تشكل : ومن البيانات التي ابرزت
 انفوبالتالي . ة/ الجئ٢٨٠،٠٠٠ - ٢٦٠،٠٠٠ تقديرات دراسة األونروا والجامعة األميركية بحسبلبنان، والذي ال يتعدى 

من اجمالي القوى العاملة % ٥ة تقريبا، اي ما يشكل نحو / عامل٧٥،٠٠٠ بـ  قدرحجم القوى الفلسطينية العاملة في لبنان
 أوضاع  اللقاء الىكذلك تطرق. من العدد االجمالي للعمال االجانب في لبنان% ١٥، وأقل من )لبنانيين واجانب(

أو %) ٥(بموجب عقود خطية، فيما نسبة ال تذكر تنعم بالتأمين الصحي هن تعمل / منهمقلةات، الفتأ إلى أن /العاملين
كذلك افادت .  معاشات التقاعد أو تعويضات نهاية الخدمةن على/او تحصلبإجازات مدفوعة أو إجازات مرضية مدفوعة، 

سمي لألجور يمثل  ل ل، وهو دون الحد األدنى الر٥٣٧،٠٠٠ ان متوسط الدخل الشهري للعامل الفلسطيني يبلغ اتالدراس
ضرورة رفع العوائق القانونية :  توصيات أبرزها برفع عدةواختُتم اللقاء. من متوسط الدخل الشهري للعامل اللبناني% ٨٠

تفادياً لعمل غير شرعي للفلسطينيين، تصحيح االجحاف في استيفاء مساهمات الضمان، وتسهيل دخول الفلسطينيين الى 
  .قاباتالمهن المنظّمة في اطار الن

  

  خطة وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمناطق االكثر تهميشاً بدعم اليونيسف •
 ٢٠١٥-٢٠١٤لعام  خطة عمل ،الوريني  آنا ماريا،في لبنان" اليونيسف" وممثلة ، وائل أبو فاعور،وقع وزير الصحة العامة

 وحدة جغرافية ٢٢٥ الرعاية الصحية األولية الـ الصحة، خدمات  بواسطة وزارة،بموجبها للبنان" اليونيسف"والتي ستقدم 
تم الخطة التي " أن  في لبنان، لوسيانو كاليستيني، الى اليونيسف نائب ممثلةلفتتبالمناسبة  و.من المناطق األكثر تهميشا

قيح المجاني بينهما، وتقضي بتوفير التل ووزارة الصحة في تاريخ التعاون" اليونيسف" من أكبر خطط التوقيع عليها تعتبر
 أوضحتمن جهتها، . "خدمات التغذية والرعاية قبل الوالدة وفي خاللها وخدمات الرعاية الصحية األولية بما في ذلك

 لمليونين وستمائة ألف لبناني من بينهم توفير الخدمة الصحية إلى  تهدفانالصحة وشركائها وزارةو أن اليونيسف الوريني
والمستشفيات   مراكز الصحة األولية التابعة لوزارة الصحةعلى ان يتم ذلك من خاللتهميشًا، ألفا من األكثر  سبعمائة وستون

  .االجتماعية الحكومية والوحدات الصحية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون
 

 تدويرهاتجربة رائدة لنساء عربصاليم في فرز المخلفات المنزلية وإعادة  •
 مشروع فرز المخلفات وإعادة بيعها وتصريفها من خاللنساء عربصاليم ل  رائدةجربة تحقيقاً حول ت"السفير"نشرت صحيفة 

 رئيسة الجمعية، زينب مقلد، واشارت. ١٩٩٨في عام  "جمعية نداء األرض "اقامتهلعدد من المعامل اللبنانية المختلفة، والتي 
خالل إشراك األطفال واألوالد في تلك العملية إلى أن المشروع بدأ بفرز المخلفات الصلبة من بالستك ومعادن وزجاج، من 

 اشراك معظم نساء عربصاليم اللواتي كن أقدر على فرز الى جانبن، / تشجيعاً لهم مقدار رمزي من المالن/مقابل إعطائهم
ات ستة مستودعتتبعه   خاص به أن المشروع إنتقل بعد ذلك إلى مركز قائلة مقلدواضافت. النفايات بحكم عملهن المنزلي

شراء مولد كهربائي ضخم  ايضاً على بدعم مالي من الحكومة اإليطالية، التي ساعدت النساءشيد لحفظ المواد المفروزة، 
تدريبهن على كيفية توضيب في لتشغيل معدات الكبس والفرز، كما ساهمت مالياً في إقامة دورات لناشطات في الجمعية و

  . لتشغيل آلة فرم البالستك آخراًة األلمانية في لبنان مولداً كهربائياًالنفايات المفرزة، بينما قدمت لهن السفار
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 اهمية التعاون والتنسيق مع الدولة ددة على حصلت عليها من بلدية عربصاليم، مش التيمساعداتبالة دوال تنسى مقلد اإلشا
لبنانية، إال بتعاون المجتمع المدني ووزارة البيئة، ألن التجارب أثبتت أن ال حل لمشكلة النفايات في كافة المناطق ال

  . والوزارات المعنية
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

  مشروع وزارة الصناعة لدعم القدرة االنتاجية للمجتمعات المضيفة في لبنان بتمويل ياباني •
، الذي تنفذه منظمة "ة في لبناندعم القدرة االنتاجية للمجتمعات المضيف"أطلق وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، مشروع 

 بلغ مقدارهدعم مالي من الحكومة اليابانية، وذلك ببالتعاون مع وزارة الصناعة، ) يونيدو(األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
يمكّن عدداً من المؤسسات الصناعية ان ، و جديدة فرصة عمل٣٠٠حو نأن يوفر المشروع " يونيدو"تتوقع .  الف دوالر٦٠٠
الموبيليا، النسيج، الحديد، واأللومينيوم، :  بعض القطاعات مثل والعاملة في في سهل البقاع الحجم والواقعةة ومتوسطةصغير

 تبادل الخبرات التقنية بين كما سيتيح المشروع امكانية .من االستجابة لحاجات منظمات اإلغاثة العاملة في لبنان والمنطقة
وقد أشار الممثل .  الشباب والنساءتشجيع مشاركةلمناطق المضيفة لهم، مع التركيز على ات وأهالي ا/ات السوريين/الالجئين

االقليمي لليونيدو، كريستيانو باسيني، في كلمته، إلى أن المجتمعات المضيفة في المناطق الريفية فقيرة وغير قادرة على 
 على تحسين القدرة  من خالل هذا المشروع،ونيدوالتكيف مع الحد األدنى من مستوى المعيشة، وعليه سوف تعمل منظمة الي

 . لوصول الى اسواق متعددةل  ااالنتاجية للصناعيين في تلك المجتمعات ومساعدته

  

   ومكافحة التهميش الرسمينصاف عكارال  مدنيةحملة •
ة في عكار، والنائبان اعلن رئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع، احمد المير، باسم رؤساء البلديات واالتحادات البلدي

انصاف محافظة عكار، الطالع الرأي العام على "معين المرعبي ونضال طعمة وعدد من فعاليات المنطقة، اطالق حملة 
وجاء ذلك االعالن بعد ".  من جراء سياسات الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقةين بهامدى الغبن والتهميش الالحق
 عكار تمت خالله متابعة البحث في الموضوع بعد القرار -حاد بلديات وسط وساحل القيطع اجتماع موسع عقد في مقر ات

 ماليين دوالر اميركي فقط من ٧ الصادر عن الحكومة اللبنانية الذي خص منطقة عكار بـ ١٣٠٦٨ والمرسوم رقم ٩٩رقم 
كذلك تم االعالن . تلف المناطق اللبنانية مخالتي ستنفذ في المشاريع االنمائية  لمجموعة من مليون دوالر اقرت٢٠٠اصل 

 المرسوم المذكور، من دون موافقة مجلس  التي اقرت بموجبلسلفةل دراسة قانونية الجراءعن تكليف فريق من الحقوقيين 
 وفي االطار نفسه، سلم. النواب، وخاصة انه كان لبعض الكتل النيابية االساسية في السابق اعتراضات على السلف المماثلة

 ابلغه اعتراض ، تمام سالم،رئيس الحكومةالى وفد ضم النائبين المرعبي والضاهر ورؤساء االتحادات البلدية مذكرة خطية 
 . ابناء عكار على ذلك المرسوم وطالبه بتعديله

  

  لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة " البحر المتوسط"مذكرة تفاهم بين االمارات و •
مذكرة تفاهم لدعم المشاريع  على المالية" مكانإ"العربية المتحدة وبنك البحر المتوسط ومؤسسة  سفارة االمارات  كل منوقع

 الف ليرة ٥٠٠ ما بين ة الواحدة منها ميسرة تتراوح قيماًالصغيرة والمتوسطة في لبنان، تقدم بموجبها شركة إمكان قروض
فيذي لبنك البحر المتوسط ورئيس مجلس ادارة ومدير عام وقد أكد المدير العام التن.  مليون ليرة لفترة ثالث سنوات١٥و

ات /ات اقتصاديا من ذوي/ البنك والمؤسسة على دعم الناشطين كل منشركة امكان المالية، محمد علي بيهم، على حرص
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متوفرة  المذكرة الفرصة للحصول على خدمات التمويل االصغر غير التوقيع تلكهن /وفر لهميالدخل المحدود في لبنان، اذ 
من جهته، أشار القائم بأعمال سفارة دولة االمارات العربية المتحدة، حمد محمد .  القطاع المصرفي اللبنانيمن خاللعادة 

 مساعدة والهادفة الى يأتي من ضمن الخطة التنموية لمؤسسة خليفة االنسانية مشروعالجنيبي، إلى أن إطالق ذلك ال
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والنساء، خصوصا في ظل انتشار البطالة المجتمعات المحلية على النهوض عبر 

  .وقلة فرص العمل
  

 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" االعتماد المصرفي"و" بروباركو"اتفاقية قروض بين  •
ن دوالر أميركي مدتها سبع  مليو٢٠ بقيمة اقراضيةالفرنسية، إتفاقية " بروباركو"وقّع بنك االعتماد المصرفي مع مؤسسة 

وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الشركات .  قدرة المصرف على تسليف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سنوات، لتعزيز
يساهم في خلق فرص عمل جديدة يمكن ان لنمو اإلقتصادي في لبنان، اذ لصغيرة ومتوسطة الحجم يعد من القطاعات المهمة 

  . يعاني من صعوبات في التمويل وخصوصاً للمدى البعيد حالياًللشبيبة، وإن كان
  

  مبادرة بنك بيبلوس لتحريج الممر الحيوي في ارز الشوف وبتمويل اميركي •
 بالتعاون مع المحمية ومشروع التحريج "مبادرة بنك ببيلوس لتحريج الممر الحيوي في محمية أرز الشوف"أطلق بنك بيبلوس 

 الممر عشرة آالف شجرة ستشكّل صلة وصٍل بين غابتي أرز وسيضم .وكالة األميركية للتنمية الدولية اللذي تمولهفي لبنان ا
 لرقعة الباروك ومعاصر الشوف من جهة وغابات البلوط في أعالي بلدة عميق من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى توسع ملحوظ

خطوة  هكتاراً، ١٥ر، الذي يغطي مساحة جرداء تبلغ  الممذلكيشكل كما وس.  أرز لبنان وغيره من األصناف المحليةغابات
  . في لبنان لتعزيز المساحات الخضراءمهمة
  

  في التربية والشباب
  

  مشروع وزارة التربية لتعليم جميع االطفال في لبنان بدعم دولي •
 األوالد في لبنان بمن تأمين الحق في التعليم لجميع" تهدف إلى ةأطلق وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، خط

، والتي سيرأس تنفيذها رئيس الحكومة البريطانية السابق، "ات من سوريا في المدارس الرسمية/فيهم األطفال النازحين
وقد صرح بو صعب ان الخطة ليست بجديدة، بل وضعتها الحكومة السابقة، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، . غوردون براون

 المؤسسات الدولية، منها البنك الدولي، اليونيسف، الوكالة األميركية للتنمية الدولية، منظمة وبالتعاون مع مجموعة من
نها واجهت لكاليونيسكو، المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، االتحاد األوروبي، والوكالة البريطانية للتنمية، 

حكومتنا : "صعب بالقول وتابع بو. ت تنتهجها الحكومة السابقةالتي كان" النأي بالنفس"مشاكل في تطبيقها بسبب سياسة 
سوف  "مضيفاً، "تعاطت مع الملف الكبير الذي يشغل لبنان واألمم المتحدة ودول العالم بصورة مختلفة عن الحكومة السابقة

 على مدى نفاقهاوالر النتحرك بمساعدة البنك الدولي للتوجه نحو الجهات المانحة في العالم من اجل جمع ستمائة مليون د
  .، آمالً النجاح في جمع االموال قبل بدء العام الدراسي المقبل" مليون دوالر لكل سنة٢٠٠ثالث سنوات، اي بمعدل 

 ٢٠٠ مليون دوالر من اجمالي قيمة الجزء االول للمشروع البالغ ٧٠ حتى اللحظة سوى يتأمن بو صعب انه لم كذلك اوضح
 ترميم مدارس، بناء وحدات إضافية على مدارس قائمة وتضم :لمشروع يشمل مكونات عدة منها دوالر، علماً ان امليون
 نفقات برامج دعم وتقوية للتالمذة  تغطيةات، تغطية بدالت تعاقد لألساتذة بعد الظهر أو التدريس اإلضافي للتالمذة،/نازحين
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المساعدة في توفير الحقيبة المدرسية والكتب وتغطية واخيراً ، ن إلى التعليم النظامي/ات إلعادتهم/ات اللبنانيين/المتسربين
  . اإلداريةنفقاتبعض ال

  

 هجرة االدمغة من حد واللشبيبة لتنشيط االقتصاد لبنك الموارد دعم من  •
مبادرة، فتح من خاللها أبوابه لدعم الشبيبة من أصحاب وصاحبات المشاريع والشركات المتوسطة " بنك الموارد"أطلق 
 في اطار استراتيجية البنك الرامية وتأتي تلك المبادرة. ن/ مالئمة لهمهن موارد مالية مصرفية/يرة، لكي تتوفر لهموالصغ

   .إلى تشجيع روح االبتكار وسط الجيل الشاب ووضع حد لهجرة األدمغة والكفاءات وترسيخ الثقة باالقتصاد اللبناني
ناديق استثمار ومشاريع ومؤسسات تعليمية تستهدف جميعها الشباب،  في تقديم الدعم لسلسلة ص البنكوتتلخّص مبادرة

مشروعاً اجتماعياً يرمي " آلت سيتي "وتنفذ". آلت سيتي"وكخطوة أولى من تلك المبادرة، قرر المصرف تقديم الدعم المالي لـ
ساحات للتالقي ولتطوير ات م/إلى توسيع قاعدة الوصول إلى تلك الموارد التي تعزز روح االبتكار، فتقدم للمبادرين

  . مختلفةفعالياتن من خالل اقامة ورشات تدريبية، تنظيم معارض او /خبراتهم
  

 للشركات الناشئة والشبيبة المبادرة" بادر"النسخة الثانية من مسابقة  •
نة الثانية على ، عن إطالق مسابقتها للشركات الناشئة والتي تنظّمها، للس)برنامج الشباب المبادر" (بادر"اعلنت مجموعة 

التوالي، بدعم مالي من بنك عودة، والتي تتضمن برنامجي تدريب وإرشاد مكثفين، تديرهما نخبة من قادة األعمال اللبنانيين، 
وفي ذلك االطار . في المرحلة النصف نهائيةن /المتوقع مشاركتهم ١٢ات الـ /الذين سيعملون كمرشدين لكل من المتسابقين

هن /هن، وتزويدهم/هن، ودراسة نقاط القوة والضعف في شركاتهم/ لهم المختلف الدعموفير اشكالقوم البرنامج بتسي
ومن المقرر . هن المستدامة/باإلرشادات الالزمة، لتجاوز التحديات المحتمل أن يواجهوها خالل عملية بناء نماذج مشاريعهم

 هن على لجنة التحكيم، التي ستقوم/ن أفكارهم/يعرضون سعندماات فقط إلى المرحلة النهائية، / من المتسابقين٧ ان يصل
مستوى االبتكار، فرص نجاح المشروع، : ات بالمسابقة، بناءاً على المعايير الثالث التالية/ بإختيار ثالثة فائزينبدورها

اتفاق التعاون وقد أعرب المدير العام لبنك عودة في لبنان، مارك عودة، عن ثقته ب. وقدرته على خلق فرص عمل في لبنان
 من عدد برامج التشغيل آمالً ان يؤدي ذلك لزيادة المقبلة،  خالل فترة الخمس سنوات"بادر"الذي يجمع بنك عودة وبرنامج 

  . ات من العمل في ظل إمكانات أفضل/التي تمكن اللبنانيين
  

  لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة" االكاديمية اللبنانية للفنون"و" ألفا" •
، يقع وهي أول أكاديمية من نوعها في لبنان" األكاديمية اللّبنانية للفنون " جمعية لبنان للتوحدبالتعاون مع" ألفا"ة اطلقت شرك

الى  وتهدف تلك االكاديمية.  للمسؤولية المجتمعية"ألفا من أجل الحياة"برنامج مقرها في مدرسة القلب االقدس، وتندرج ضمن 
 تلقّي دروس في فنون مختلفةمن خالل ، ن/ منهمات/خصوصاً الموهوبين، حتياجات الخاصةتعليم الفنون لألشخاص ذوي اإل

  . على أيدي أساتذة متخصصين، ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع
في مجال العالج عبر الفن، " ألفا"وبالمناسبة، اشارت نقيبة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان ومستشارة 

اهمية انشاء تلك االكاديمية تكمن في انها تشكل عالجاً لالطفال ولالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة "ريتا مكرزل، الى ان 
  ". ن فنون مختلفة كالمسرح والرقص والغناء وفن الطبخ وغيرها من الفنون/من خالل تعليمهم
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  

  نوعة لجهات رسمية ومحلية مساعدات اجنبية مت •
 ماليين يورو لحماية نبع جعيتا اضافة الى تمويل شبكات صرف صحي ٧: الحكومة االلمانية لمجلس االنماء واالعمار -

  ومحطة معالجة في ذوق مصبح
 لوزارة  جهازا٦٠ً: توزيع اجهزة كمبيوتر لدعم جهود االغاثة على كل الشكل التالي:  الحكومة الكورية لوزارات مختلفة-

 اجهزة لوزارة ١٠ وحدة االزمة السورية و- جهازاً لوزارة الشؤون االجتماعية٣٠ لجامعة اللبنانية، -التربية والتعليم العالي
  الدفاع الوطني  

انشاء خزان تجميع مياه صالحة للشرب وذلك بالشراكة بين المشروع التابع لبرنامج : لبلدية طاريا" عيش لبنان" مبادرة -
   المتحدة االنمائي وبنك بيروت والبالد العربيةاالمم
   آالف دوالر اميركي٨سيارة قيمتها بنحو :  منظمة العمل الدولية للمؤسسة الوطنية لالستخدام-
   ألف دوالر اميركي ٤٢مستلزمات طبية لحاالت الطوارئ تقدر قيمتها بـ :  منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة العامة-
  لبرنامج التدرن الرئوي/ ٩/تقديم مجهر مختبر عدد : ية للهجرة لوزارة الصحة العامة المنظمة الدول-
 ألف دوالر اميركي لدعم برنامج تحديد وتنميط الفئة المستهدفة من ١٢٠:  منظمة الهجرة العالمية للهيئة العليا لالغاثة-

  االسر االكثر حاجة بين االسر اللبنانية النازحة من سوريا
  

  نبية ومحلية لوزارتي الثقافة والتربية والتعليم العاليمساعدات اج •
 ألف دوالر ١٦ صندوق ليغو تقدر قيمتها بـ ٦٠٠:   مؤسسة ليغو الخيرية الدانماركية لوزارة التربية والتعليم العالي-

  اميركي
مدرسة زوق مصبح : اليةبناء واستكمال بناء المدارس الت:  برلين لوزارة التربية والتعليم العالي– جامعة هامبولدت -

الرسمية، مدرسة مزرعة يشوع الرسمية، مدرسة ضهور الشوير الرسمية، مهنية البترون الرسمية، مدرسة بسكنتا الرسمية، 
  مدرسة حراجل الرسمية

 -لبناني المشروع ال- معدات للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني:  الحكومة االلمانية لوزارة التربية والتعليم العالي-
لتشخيص االشارت " تطوير التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة في لبنان"االلماني

   آالف يورو ١٠الكهربائية بقيمة 
لعماير  معهد ا-آلة تصوير للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني:  جمعية العرانسة الخيرية لوزارة التربية والتعليم العالي-

   دوالر اميركي ١٤٢٥٠وادي خالد الفني تقدر قيمتها بـ 
 مدرسة الصنائع – اجهزة كمبيوتر للمديرية العام للتعليم المهني والتقني ٩:  بلدية الدكوانة لوزارة التربية والتعليم العالي-

   دوالر اميركي ٥٠٠ آالف و٦ الدكوانة تقدر قيمتها بحوالي –والفنون 
 معهد عرسال –تجهيزات مختبرية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني : وزارة التربية والتعليم العالي بلدية عرسال ل-

  الفني
 –تجهيزات للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني :  لوزارة التربية والتعليم العاليCherfane, Tawil & Co شركة -

   ألف دوالر اميركي ٣٠ التدفئة والتبريد تقدر قميتها بحوالي  الدكوانة لدعم مصنع–مدرسة الصنائع والفنون 
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 حقيبة لتالمذة ٥٠٠ حقيبة مدرسية لتالمذة المرحلة االبتدائية، ١٥٠٠:  الوكالة الدولية للفرنكوفونية لوزارة الثقافة-
   ألف يورو١٩٥ آالف كتاب لوزيعها على المكتبات العامة تقدر قيمتها االجمالية ١٠الروضات و

   دوالر اميركي دعم للمتحف الوطني٨٠٠ ألف و١٧:  لوزارة الثقافةFascination du Libanجمعية  -
 ألف ١٧ بصرية للمتحف الوطني في بيروت قيمتها -نظام متكامل من اجهزة سمعية:  السيد رودي رحمة لوزارة الثقافة-

  دوالر اميركي 
  

  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارة الداخلية والبلديات •
اجهزة ومعدات لالستخدام في مجال فحوص وتدقيق المستندات تقدر قيمتها : الحكومة االلمانية لوزارة الداخلية والبلديات -

   ألف دوالر اميركي٦١بحوالي 
تجهيزات طبية مختلفة للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي تقدر :  اللجنة الدولية للصليب االحمر لوزارة الداخلية والبلديات-
   ألف دوالر اميركي ١٦يمتها بحوالي ق
 مركز القبيات –تجهيزات للمديرية العامة للدفاع المدني :  المركز البولندي للمساعدات الدولية لوزارة الداخلية والبلديات-

   آالف دوالر اميركي ٦االقليمي قيمتها 
يزات مختلفة للمديرية العامة لقوى االمن برامج معلوماتية وتجه:  لوزارة الداخلية والبلدياتIbs multimedia شركة -

   الف دوالر اميركي ١١الداخلي تقدر قيمتها بنحو 
 آالف ٩جهاز خاص بتحليل البصمة الوراثية تقدر قيمته بـ :  لوزارة الداخلية والبلدياتUnitech International شركة -

  دوالر اميركي
 تطبيقي للمديرية العامة للدفاع المدني للمساعدة في ادارة العمليات برنامج: لوزارة الداخلية والبلديات" جيوفجن" شركة -

   ألف دوالر اميركي ٦٥واالبالغ عن الحوادث من قبل المواطنين تقدر قيمته بـ 
 ألف دوالر ٢٦سيارة للمديرية العامة لالمن العام تقدر قيمتها بحوالي :  السيد فايز كميل رسامني لوزارة الداخلية والبلديات-
  ميركي ا
 أالف ٨سيارة للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي تقدر قيمتها بـ :  السيد محمد سميح غدار لوزارة الداخلية والبلديات-

  دوالر اميركي 
  

  مساعدات اجنبية لوزارتي الزراعة والبيئة •
  ني لزيت الزيتون في كفرشيما ألف يورو لتأهيل وتجهيز المختبر الوط٧٧٥مليون و:  الحكومة االيطالية لوزارة الزراعة-
   ألف يورو لدعم الوزارة في مجال تطوير الصيد البحري٣٠٠:  الحكومة االيطالية لوزارة الزراعة-
شبكة البحر االبيض المتوسط لجماعات صيد االسماك " ألف يورو لتنفيذ مشروع ٢٢٧:  االتحاد االوروبي لوزارة الزراعة-

  " الصغيرة
   مليون يورو لتمويل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان٢,٣: زارة البيئة الحكومة االيطالية لو-
  "تحسين القدرة على االلتزام البيئي" ألف دوالر اميركي لتمويل مشروع ٣٠٠:  البنك الدولي لوزارة البيئة-
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  مساعدات اجنبية ومحلية لجهات اهلية •
 ألف دوالر اميركي لدعم مشروع لمكافحة التغير المناخي من ٦٥٩: لمتحدة االنمائي االتحاد االوروبي لبرنامج االمم ا-

  خالل بناء القدرات من اجل خفض االنبعاثات
 ألف دوالر اميركي لدعم مشروع لمكافحة التغير ٣٢١:  صندوق مرفق البيئة العالمي لبرنامج االمم المتحدة االنمائي-

  "ان االول المحدثتقرير لبن"المناخي للمساهمة في وضع 
تأهيل مركز الرحمة الطبي التابع للجمعية :  جمعية االصالح االجتماعية في الكويت للجمعية االسالمية للرعاية واالنماء-

  والواقع في شبعا
 سيارات اسعاف مجهزة للمراكز الواقعة في فالوغا، الكورة، ١٠:  الصليب االحمر االلماني للصليب االحمر اللبناني-

  ، التباريس، قب الياس، جب جنين، صيدا، جنسنايا، انصارية وحاصبياسبيرز
   مولداً كهربائيا لتوزيعها على مساجد عكار في القرى النائية٤٣:  الهيئة الخيرية االسكوتلندية لدار الفتوى-
  " والدمحاربة االتجار باال"دعم مشروع :  الوكالة الدولية السويدية للتعاون االنمائي لجمعية دار االمل-
  جهاز تصوير صوتي متخصص للقلب :  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لمستشفى فتوح كسروان الحكومي-
تنفيذ اشغال ترميم وتأهيل واجهات االبنية المطلة على شارع سوريا في :  الرئيس سعد الحريري للهيئة العليا لالغاثة-

   قضاء طرابلس -منطقة باب التبانة
 ألف دوالر ١٣٠: جة رئيس بلدية جديدة مرجعيون ريما آمال حوراني لمركز الصليب االحمر في جديدة مرجعيون زو-

  للمساهمة في دعم المركز وتطوير اعماله
  

  مساعدات من الوكالة االميركية للتنمية الدولية •
 ألف دوالر اميركي للمديرية ٣٨٦تها بـ  آليات لنقل السجناء تقدر قيم٨:  الحكومة االميركية لوزارة الداخلية والبلديات-

  العامة لقوى االمن الداخلي
 ألف دوالر اميركي للمديرية ١٦١ سيارات بيك اب تقدر قيمتها بحوالي ٥:  الحكومة االميركية لوزارة الداخلية والبلديات-

  العامة لقوى االمن الداخلي
  وعة كتب للجامعة اللبنانيةمجم:  السفارة االميركية لوزارة التربية والتعليم العالي-
  دعم مشروع مكافحة عمالة االطفال :  السفارة االميركية لمؤسسة رينه معوض-
في جبال كسروان في " مركز الخدمات الزراعية"دعم مشروع :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لرابطة كاريتاس لبنان-

   ريفون-دير مار سركيس وباخوس
  

  د بن طالل للجامعة اللبنانيةمساعدة من مؤسسة الولي •
  تجهيز مختبر المفاعالت الكيميائية التابع لقسم هندسة البترول المستحدث فيها:  كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  ل صورتأهيل وترميم صالة المناسبات العامة في بلدة البرغلية شما:  الكورية-
   جهاز كمبيوتر لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية٦٠:  الكورية-
  اجهزة كومبيوتر وادوات تعليمية اخرى للمدرسة الرسمية في برج رحال:  الكورية-
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  مولد كهربائي للثانوية الرسمية في العباسية:  الكورية-
 افتتاح بازار في مقرها في صور لبيع الحرف اليدوية التي  سيدة في صف فن الخياطة اضافة الى٣٤تخريج :  الكورية-

  صنعتها السيدات 
 ألف دوالر اميركي للمديرية العامة ٧٢٥تجهيزات ومنشآت تقدر قيمتها بحوالي :  االيطالية لوزارة الداخلية والبلديات-

  لالمن العام
  كي للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي ألف دوالر امير١٩دشم وشريط شائك تقدر قيمتها بحوالي :  االيطالية-
  تركيب اجهزة انارة تعمل على الطاقة الشمسية في شوارع بلدة راميا قضاء بنت جبيل:  االيطالية-
  تركيب اجهزة انارة تعمل على الطاقة الشمسية في الشارع العام في بلدة الوزاني:  االسبانية-
  ي في بلدة كفرحمام ألف دوالر لتأهيل المركز الصح٢٠:  الهندية-
   شخصا٧٥ًتنظيم يوماً طبياً في مركز جمعية اغصان في دير ميماس تضمن فحوصات طبية الكثر من :  الصينية-
 ألف دوالر اميركي ٦٧سيارات وغرفة مسبقة الصنع تقدر قيمتها بـ :  قوات الطوارئ الدولية لوزارة الداخلية والبلديات-

  للمديرية العامة لالمن العام 

  
����� و�%�ت دو���ا�  +*�(��ت (�وض ��' ا�&�%�ر�� ا��
  

  بنى تحتية •
 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك االسالمي للتنمية، بشأن -

  .٢٠/١٠/٢٠١٢الموقعة بتاريخ تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية 
 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك االسالمي للتنمية، -

بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرباط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية والموقعة بتاريخ 
٢٠/١٠/٢٠١٢.  
 وابرم االتفاق بين ٣/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢٨٢ اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام تعديل االتفاقية المبرمة بالقانون رقم -

الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس االنماء واالعمار والبنك االسالمي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية االستصناع المبرمة بين 
ة بمجلس االنماء واالعمار والبنك االسالمي للتنمية النشاء شبكات صرف صحي ومحطات حكومة الجمهورية اللبنانية ممثل

  .٢٩/٩/٢٠١٠معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، والموقعة بتاريخ 
لممثلة بمجلس االنماء واالعمار  اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ا-

 المرحلة الثانية والموقعة بتاريخ -والبنك االسالمي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي
٣٠/٧/٢٠١٢.  
البنك  اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس االنماء واالعمار و-

  .٣٠/٧/٢٠١٢ المرحلة الثانية والموقعة بتاريخ -االسالمي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي
 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع -

  .١٢/١٠/٢٠١٢في منطقة كسروان والموقعة بتاريخ ومعالجة المياه المبتذلة 
 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية -
  .٢٩/٣/٢٠١٢والموقعة بتاريخ )  الخيام وشقرا-مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون(
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 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ٣٠/١/٢٠١٤نواب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون الفني، والموقعة بتاريخ  اقر مجلس ال-
وحكومة جمهورية المانيا االتحادية، العادة تأهيل انظمة شبكات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي، والمتضمنة هبة بقيمة 

  .  ماليين يورو٣
  

  برامج تعاون •
 بين حكومة ٥/١٢/٢٠١٣نواب الموافقة على ابرام اتقافية التعاون االقتصادي والفني، الموقعة بتاريخ  اقر مجلس ال-

   ماليين دوالر اميركي٨الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، والمتضمنة هبة بقيمة 
ول منطقة البحر االبيض المتوسط مع  اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لد-

  .المجموعة االوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات االوروبية
  

  تنمية مدينية •

اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية تمويل اضافي لمشروع االرث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض  -
  .٩/٨/٢٠١٢دولي لالنشاء والتعمير الموقعتين بتاريخ العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك ال

 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتقافية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج الحفاظ -
  .١٥/١٢/٢٠١١على االرث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس والموقعة بتاريخ 

  

  بيئة  •
 اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام اتفاقية تعاون، الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج االمم المتحدة للبيئة في -
 الف دوالر اميركي والمقدمة من المرفق البيئة العالمي عبر برنامج االمم المتحدة ١٨٠، والمتضمنة هبة بقيمة ١٣/٨/٢٠١٢

التمهيدية من اجل مراجعة االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد النشاطات "للبيئة لتنفيذ مشروع 
  ". التقرير الوطني الخامس الى اتفاقية التنوع البيولوجي

  
  اغاثة •

اقر مجلس النواب الموافقة على ابرام مذكرة التفاهم الموقعة بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة  -
تدابير الطوارئ " ألف دوالر اميركي،  وذلك لتنفيذ مشروع ٧٧٦ مليون و٧لجمهورية اللبنانية، والمتضمنة هبة مالية بقيمة ا

  "ات/ات السوريين/في مواجهة تدفق الالجئين

  
 ����0ان .%� "�- و, ٢٠١٤  

 

  أد /٩١٠ علم وخبر رقم -"جمعية المروج الخيرية" جمعية باسم -١
   قضاء المتن-لك عماد ادمون الخراط م- المروج: مركزها
  :أهدافها
 حتفاالت للمسنين ولألطفال في فترة المناسبات واألعيادإ: إجتماعية .١

 مساعدات للمعوزين مادية وأدوية وغيرها: خيرية .٢

 تنظيم محاضرات أدبية، صحية وعلمية: ثقافية .٣
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 اإلهتمام بشؤون المدافن والصالة العامة .٤

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

 عبدو ميشال - رانيا مخايل داغر- يوسف ابراهيم الخراط-انطوان ميشال داغر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   انطوانيت مخول الخراط-  ايلي منير الخراط- ماري أمين خراط-بارود

  نسة ماري أمين خراطاآل:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
  

  أد /٩٢٥ علم وخبر رقم -"محاربون ن أجل السالم" جمعية باسم -٢
   قضاء راشيا الوادي-  ملك فؤاد شمس الدين صعب-٥٧٧ العقار رقم - حي النيرب-راشبا: مركزها
  : أهدافها

  :يأهداف الجمعية تربوية إجتماعية، وهي ال تتوخى الربح المادي وتندرج بما يل
 بالطرق السلمية، وتعزيز العمل على تكوين ونقل المعرفة بكافة ميادين إدارة اإلختالفات والنزاعاتي المساهمة ف .١

 ثقافة الحوار والتسامح وقبول اآلخر

الفئات  تعتمد تبسيط ثقافة الحوار ونقلها وتعميمها بما يتناسب مع كافة المساهمة في القيام بنشاطات حقلية ميدانية .٢
المستويات العلمية والثقافية وغيرها، وكذلك التوعية على طرائق حل النزاعات بالطرق  ومع كافة العمرية

 السلمية الالعنفية

 :، نحو بناء سالم حقيقي يرتكز على"السالم السلبي"المساهمة في العمل على تكوين ثقافة تتجاوز  .٣

  م وتعزيز قدراتهمالمساهمة في التنمية المستدامة لألفراد وتحفيز طاقاتهم وتمكينه -
نسان في العيش الكريم والتعبير ساسية لإلالمساهمة في التوعية على ثقافة الحقوق، وخصوصاً الحقوق األ -

 والحماية والترقي

القتل، اإليذاء، الضرب، (المساهمة في الحث على إتخاذ مواقف ضد الغنف بكافة اشكاله، سواء العنف المباشر  -
الفقر، التمييز، اإلستغالل، الظلم (أو العنف غير المباشر ...) ظي، العنف النفسياإلقصاء، التهميش، العنف اللف

 ...)اإلجتماعي، التسلط

 المساهمة في تنظيم مختلف االنشطة واالعمال لتحقيق هذه األهداف كالدورات وورش العمل والمحاضرات  .٤
 والمعارض وسواها

التي نبذت العنف وعملت على تحقيق التسويات السلمية المساهمة في اإلضاءة على التجارب والمواقف الموروثة  .٥
 المتعاقبة والمصالحة، وعلى إدارة التنوع والتعدد

المساهمة في العمل على كشف ويالت الحروب ونتائجها السلبية، وذلك بخلفية الدعوة الى عدم استسهال اللجوء  .٦
  الالحق إليها كوسيلة لحل الخالفات والمنازعات

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

 - ليال طعان اسعد-  فؤاد محمد الديراني-  اسعد اميل شفتري-مهى الياس جبور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لنبي عبد النبي فريز عبد ا- فؤاد شمس الدين صعب- بدري نبيه ابو ذياب- حيدر العبد عماشا

  فؤاد محمد الديراني السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٩٢٧ علم وخبر رقم -"مؤسسة رسالة العطاء" جمعية باسم -٣
   الطابق االول-  ملك دير سيدة طاميش- ٣٤٥/١ العقار رقم- طريق النهر- الكرنتينا-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ين واألطفال والعائالت المستورة واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصةالعناية للمسنتقديم في المساهمة  .١

 المساهمة في اإلهتمام بالنشاطات اإلجتماعية وتقديم الخدمات اإلنمائية .٢

 قضايا التربوية والصحيةالمساهمة في االهتمام بال .٣

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

   سيلفا ابراهيم بربر ابيو- ثريا نعوم يعقوب-فدوى نعوم يعقوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فدوى نعوم يعقوبةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"Lebanon Institute Group،   ليبانون انستيتوتةمجموع" جمعية باسم -٤
  أد /٩٢٨

   الطابق األول-  ملك بناية النور- ٥ الفسم رقم -١٨٨٨ العقار رقم -  شارع مدحت باشا- الصنائع-بيروت: زهامرك
  : أهدافها
 المساهمة في إعداد الدراسات على أنواعها .١

المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في المجاالت اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية التي تهم  .٢
  قاته العربية والخارجيةلبنان وعال

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

   عبد الكريم حسن الخليل- سهى صبحي حوا-عمر محمد زين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ن الخليل عبد الكريم حس السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 Global Forum for Religions andالمنتدى العالمي لألديان واإلنسانية، " جمعية باسم -٥

Humanity"- أد /٩٢٩ علم وخبر رقم  
 ملك علي حسن بو - بناية علي بو ذياب-  قرب المدرسة الرسمية- حي قلعة زوين- الشارع الرئيسي-الجاهلية: مركزها
  وف قضاء الش- الطابق السفبي-دياب

  : أهدافها
العمل على تعزيز الوعي الثقافي والعلمي، ونشر قيم الحرية والتسامح والمساواة والسالم والتآخي، ونبذ التعصب  .١

ة بين الشباب اللبناني والعربي والعالمي، والترويج لمبدأ إحترام التعددية والتدريب يوالفئوية والعنصرية والكراه
 على إدارة التنوع بكل جوانبه

اهمة في تعزيز التواصل والتالقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار األديان واإلنخراط بفعالية في المسا .٢
 قضايا تعنى المجتمع المدني، وذلك من خالل تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض وكافة االنشطة ذات الصلة

دني، وترسيخ روح التطوع والتكافل، والمسؤولية العمل على التطوير والتنمية وبناء القدرات للمجتمع األهلي والم .٣
 والرعاية اإلجتماعية، وتعزيز فكرة المواطنة
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المساهمة في التعاون والتشبيك بفعالية مع جمعيات ومنتديات محلية وإقليمية وعالمية تعنى بقضايا الحوار  .٤
 هذه الحقوق وتعزيزهاوالتواصل وحقوق اإلنسان واالقليات والطفل وتمكين المرأة، والعمل على حماية 

المساهمة في توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين األعضاء في خدمة القضايا الوطنية والتربوية  .٥
واإلجتماعية والبيئية والثقافية وتنمية ورعاية المواهب على اختالف أنواعها، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية 

 تاحةلذوي اإلحتياجات، ضمن اإلمكانيات الم

المساهمة في إنشاء مراكز تربوية وثقافية وعلمية وبحثية وإقامة الدورات التدريبية المختصة الهادفة الى تعزيز  .٦
  والمثاقفة والتفاعل الحضاريالتماسك واإلندماج اإلجتماعي

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

 بسمه - سيرينا وليد عبد الخالق- رشا عصام ابو علي-غسان علي بو ذياب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   صاره نايف حسيكي-جواد عبد الخالق

   غسان علي بو ذيابكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٣٠م  علم وخبر رق-")سانت يرناديت(القديسة برناديت" جمعية باسم -٦
   قضاء كسروان- ملك شربل عطيه- بناية بارود-٦ القسم رقم -٣٠٠ العقار قرم -  شارع الكورنيش-القليعات: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تدريب ذوي اإلحتياجات الخاصة، من سن الثامنة الى سن الثالثين من العمر، على إتمام حاجاتهم  .١

 اليومية واالتكال على أنفسهم

، بهدف يحتياجات الخاصة، وفق برامج تدريب مهني وحرف في اكتشاف مواهب ومهارات ذوي اإلةالمساهم .٢
 تهم على أن يكونوا افراد منتجين في المجتمعدتطوير هذه المهارات ومساع

 المساهمة في إقامة برامج تعليمية وتثقيفية لذوي اإلحتياجات الخاصة حسب استيعابهم الفكري .٣

ج ومشاريع بهدف تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة على اإلندماج في المجتمع وزيادة الثقة المساهمة في إقامة برام .٤
  بالنفس

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

 نهاد بشاره -جان شرفان فاديا - سامي جوزف عون-زياد عيد معلوف. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -  طارق يوسف سالمه- احالم جوزف عون- سميرا ملحم عبيد- كارول جرجس عربيد- تقال جميل روفايل-المعلوف

  جورج طانيوس القاعي
   سامي جوزف عونالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٣٦ علم وخبر رقم -"، يونيونUNION" جمعية باسم -٧
   قضاء بعبدا- ملك عبداهللا الخطيب- بناية عطا- جامع القائم- حي األبيض- حريكحارة : مركزها
  : أهدافها
إعطاء كافة الصالحيات للجمعية بإقامة عالقات دولية مع مختلف المنظمات االنسانية والدولية وتلقي المساعدات  .١

 بكافة اشكالها وانواعها لألهداف المذكورة
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دراسات وبحوث علمية هادفة، ومن اولى اهتمامات هذه الثروة الزراعية، القيام بندوات ومحاضرات ولقاءات و .٢
 الحيوانية والبيئية

مساعدة العائالت المحتاجة وتقديم حصص تموينية وغذائية وألبسة والعمل على إنشاء مستوصفات ومراكز  .٣
 صحية وتقدم العالجات المجانية وبعض االدوية

 شردين وانشاء المنتديات الترفيهية الهادفة لهماالهتمام برعاية االطفال، واأليتام والم .٤

  انشاء مركز ابحاث يختص بكافة النشاطات الثقافية والعلمية وخاصة الرياضية .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - عباس محمد هدال- حسانه علي العزيز- حسين احمد ياسين- محسن سليملقمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسين عبداهللا الخطيب

   حسين عبداهللا الخطيب السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٤٠ علم وخبر رقم -"جمعية الشافي الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -٨
   قضاء بعبدا-اس فروخ ملك الشيخ عب- الشارع العام-تحويطة الغدير: مركزها
  : أهدافها
 بتقديم الدواء مجاناً للفقراءالمساهمة  .١

 المساهمة في تأسيس حضانة مجانية ودار للمسنين .٢

 المساهمة في تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والصحي واإلجتماعي .٣

 المساهمة في إنشاء مركز صحي .٤

 ليم العالي عن طريق فتح مدارس خاصةالعمل على نشر التربية والتع .٥

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

 علي وجيه -  حسين ناصيف حمزه- الشيخ عباس حبيب فروخ-حسين علي ياسين :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    بالل محسن صقر- موسى

   علي وجيه موسىالسيد: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  

Lebanese Association For Co-الجمعية اللبنانية للتعايش واإلنماء، " جمعية باسم -٩

)D.C.A.L(and Development Existence"- أد /٩٤٢ علم وخبر رقم  
   الطابق االول-  سنتر حسن-  شارع مار جرجس-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
  نشر ثقافة المواطنية والتعايش اللبناني المميز عبر الندوات والمحاضرات والمساعدات اإلجتماعيةالعمل على .١

  المشاريع المنتجةات والمحاضرات والمساعدة في تشجيعالعمل على نشر ثقافة اإلنماء عبر الندو .٢

 اءش واإلنمرسيخ مفهوم التعايالقيام بالنشاطات اإلجتماعية والخدماتية التي تسهم في ت .٣

القيام بالمشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على التنوع الطبيعي الذي  .٤
 يتمتع به لبنان
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خيري واإلجتماعي والقيام بمشاريع تجميلية للساحات والمدارس  الدراسات على الصعيد اإلنمائي والتقديم .٥
 رى التي تساهم في نشر ثقافة التعايش والمشاركة واإلنماءواألمكنة المختلفة وتقديم الخدمات األخ

 تقديم المساعدات والخدمات االنسانية .٦

  تنمية روح التعاون والعمل بين االعضاء لتحقيق األهداف العملية والمهنية واإلجتماعية .٧
 المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 

 محمد سعداهللا - حسن راغب النحاس- ميشال راضي الغصين- حسين فؤاد حسن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كارال جورج يونس- زباد انطوان معريس-صلح

  محمد سعداهللا صلح  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٤٣م  علم وخبر رق-"جمعية الطالب اللبناني" جمعية باسم -١٠
   قضاء الكورة- الطابق األرضي- ملك جرجس يزبك الشدراوي- بناية غصن-رشدبين: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيل علمه الجامعي عبر منحه قروض ميسرة من دون فائدة .١

  المساهمة في توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجاالت .٢
 د المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنو

   دوري ريمون رزق- سلفانا ولهان الحلو-طوني جوزيف خطار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   طوني جوزيف خطارالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٤٥ علم وخبر رقم -"NRET LIBA، نريت لبنا" جمعية باسم -١١
 -  الطابق الخامس-United Assurance مبنى - الجهة الشرقية-١٤ القسم رقم - ٣٣٥٦ العقار  رقم - الدورة: مركزها

  قضاء المتن
ثر حاجة والتي تمر كنشر الثقافة والعلم لكافة شرائح المجتمع بشكل عام ولألطفال والمراهقين والنساء والفئات األ .١

 صبمحنة بشكل خا

 نشر السالم والمصالحة بين مختلف فئات المجتمع .٢

تأمين الحماية عبر التعليم على اسس احترام وتطبيق حقوق اإلنسان واحترام التعددية وعدم التمييز بين عرق أو  .٣
 لون أو دين

المساهمة في إنشاء مراكز ومؤسسات تربوية وتعليمية وتدريبية ومشاغل يدوية وحرفية الجل تنمية القدرات  .٤
 الطاقاتو

 المساهمة في الحد من االمية والمشاكل التربوية .٥

  ومؤتمرات وإقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقاً ألهدافهاتنظيم دورات تدريبية وندوات .٦

 تأمين المساعدة التقنية والعلمية الطارئة التقنية والعلمية الطارئة في مجال التعليم في حاالت النزاعات والطوارىء .٧

 ة وفاعلة في المجتمع أجيال مثقفة ومتعلممساهمة في خلقال .٨

 المساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء .٩

 المساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع .١٠
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  التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج .١١
  وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله

 انطوان - غيوم اميديه فيار- روال جوزف ابو شبكه-باتريسيا البير القسيس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نبيل جان كنعان-جورج عبد الكريم

   روال جوزف ابو شبكهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٤٦ علم وخبر رقم -"Piece of Heavenقطعة سما، " جمعية باسم -١٢
   قضاء كسروان- الطابق الثاني- ملك جورج انطون بجاني- بلوك س-المطرانيةشارع  -الكفور: مركزها
  : أهدافها

روراً بمراحل العمل على رفع مستوى وتحسين االوضاع االجتماعية للجميع منذ الوالدة ثم الحضانة م: أهداف الجمعية
التعليمية الى األمومة فالعجز وخاصة لذوي االحتياجات الخاصة بناء على التضامن بين جميع المواطنين عن طريق 
  :رعايتهم واإلهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحهم االجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية وال سيما

يتام والمسنين رعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة اء، المحتاجين، المعوزين، األمساهمة في مساعدة الفقرال .١
 كافة

المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة والمستوصفات وتأمين  .٢
ية من كرسي مدولب، عكاز الطبابة والعالج الفيزيائي وتأمين األدوات االساسية لتسهيل حياة المعوق اليوم

 متحرك، حفاضات، أدوية والمساهمة في إنشاء المستشفيات

 المساهمة في تأمين سيارات إسعاف لنقل المرضى والمعاقين الى المستشفيات .٣

 المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه األم ومحو األمية ونشر العلم .٤

 امة الندوات الثقافية التعليمية، والترفيهيةالمساهمة في إق .٥

 المساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي واإلجتماعي ومراكز الرعاية اإلجتماعية وإنماء القدرات اإلنسانية .٦

المساهمة في المحافظة على البيئة من حيث تجميع المواد االولية القابلة للتدوير وتعريف المواطن كيفية المحافظة  .٧
 يعة وثرواتهاعلى الطب

 المساهمة في تأمين فرص عمل .٨

المساهمة في تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية  .٩
  وشبابية وإنتاج برامج تنفيذية

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

 لوراند سبع بو - جوزيان خليل خليل- نادر الياس كمال- ميشلين انطون بجاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جومانا خليل خليل- خليل

  لوراند سبع بو خليل السيدة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٤٧ علم وخبر رقم -"سما األخوة" جمعية باسم -١٣
  لبي ورفاقها ملك الهام الح- شارع بور سعيد-اءالمين -طرابلس: مركزها
  : أهدافها
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 المساهمة في خدمة اإلنسان ومساعدته على تخطي صعوبات الحياة وتحسين ظروف معيشته .١

 المساهمة في تأمين الخدمات االجتماعية .٢

 المساهمة في تفعيل دور اإلنسان لمساعدة أخيه اإلنسان .٣

  ية والرعاية الصحيةالمساهمة في إنشاء المستوصفات الطب .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -  سنيه احمد صبره- فاديا فؤاد صبره- فؤاد عبداهللا صبره-مازنه احمد صبره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وسيم محمد فوزي عبوشي-عمان عماد نور الدين ن- منال احمد صبره

   فاديا فؤاد صبرهةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٦٦ علم وخبر رقم -"منتدى الحوار اإلسالمي" جمعية باسم -١٤
   الطابق السادس-  سنتر ريفييرا- بولفار صائب سالم-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 الجامعة الستنهاض المسلمين وتفعيل دورهم الوطني من خالل اعدة الثوابت اإلسالمية والوطنيةتشكيل رأي عام ق .١

 تعاونهم في مواجهة التحديات سعياً لممارسة التأثير في البيئة السياسية المحيطة في إطار أهدافها اإلصالحية

اسات العامة والدفاع عن حقوق الناس محكمة ميزان المصلحة العامة والعيش يتوحيد الرؤى من أجل تصويب الس .٢
مشترك والكريم لما فيه تحصين البيئة الحاضنة للتوجه العربي واإلسالمي والوقوف في وجه محاوالت اإلحتواء ال

والتمييع المتبعة التي تستهدف دور ورسالة المسلمين في لبنان، وهم الشريك المؤسس واألساسي في المعادلة 
 نيةاللبنانية الذي ساهم في ترسيخ هوية لبنان العربية ووحدته الوط

العمل على تشكيل قوة ضغط اهلية مستمدة من رؤيتها اإلصالحية، منتهجة وسطية اإلسالم لمواجهة التحديات  .٣
 إليجاد الحلول الناجعة والبناءة الستقرار لبنان وازدهاره   سعياًالقائمة واإلستحقاقات الداهمة في مجتمعنا اللبناني

 على قاعدتي العدالة وحقوق االنسان

ات والمواقف عن طريق النصح والتعبئة والمتابعة والتفاعل مع قضايا المسلمين وال سيما المتصلة تصويت السياس .٤
بمرجعياتهم الدينية والسياسية، ومحاولة التأثير إيجاباً في كل أمر مستجد على الساحة اللبنانية والعربية وذلك ببذل 

  ي هذا االتجاهالجهود الجماعية للتصويب والعمل على تحريك مكونات الجماعة ف
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محسن  عماد- بشار حسين قوتلي- محمد محمود حطب-فؤاد مصطفى مخزومي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 محمد علي عبد - احمد محمد فؤاد المصري-بيه نور الدين نعماني ن- نبيه محمود الصيداني- محمد عويدات  دريد-صبح

 عمر احمد فياض سلطاني -  حافظ شحادي شحاده-  عبد الحميد انيس درويش-  عبد الودود صالح النصولي- الكريم سنو
 - نزيه محمود الصيداني-  محمد عادل الجمال-  غازي منير شقير- سامر صفوح الصفح- محمود انيس حطب-ميزمخزو
 عبد الرحمن - محي الدين احمد االغا كسباه- عبد الرحمن حسن الشريف- محمد وليد نوح حمويه-وان نبيه الصيدانيمر

   محمد عفيف البرهومي- رسالن خالد حلوى-محمد منير النويري
  محامي محمد محمود حطب ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٩٦٧علم وخبر رقم  -"جمعية المرأة للمودة والرحمة" جمعية باسم -١٥
   الطابق الرابع-١٠ القسم رقم -٥٩١٩ العقار رقم -عاليه: مركزها
  : أهدافها
 رفع مستوى األخالق عن طريق خفظ وتدبر القرآن الكريم بإنشاء مراكز ثقافية بعيدة عن التعصب والمذهبية .١

سيم األضاحي على ر صائم وتق إفطاإطعام المساكين والمحتاجين لقطع اساليب الجريمة في المجتمع، ومشروع .٢
 العوائل

اجباتهن بغية إنشاء وتوعية السيدات والنساء إلدارة منازلهن بأكثر حكمة، والراغبات بالزواج لمعرفة حقوقهن و .٣
 اسرة سعيدة راقية وهانئة ينمو بها المجتمع

 دة والرحمة بينهموي إلعادة أواصر المونإصالح العالقات الزوجية المتعثرة عن طريق الدعم المادي والمع .٤

التدريب على كيفية تربية األطفال وتوجيههم على حب الخير والمساعدة والقيم األخالقية وذلك إلنشاء حيل راقي  .٥
 متعلم واعد في وطنه

التالقي والحوار مع كافة أطياف المجتمع النسائي المختلف لقطع الحواجز ووصل ابناء الوطن ببعضهم البعض  .٦
 بمودة ورحمة

 يتام واصحاب األمراض المزمنة بتخصيص مبالغ مالية لهم وتأمين العالج والدواءرامل واألتأمين األ .٧

 إقامة دورات تربوية وتوجيهية لمكافحة أمراض السمنة الصحية .٨

  تأمين المنح المدرسية للطالب المتعسرة أحوالهم .٩
  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 نبيله رشيد - آيه بالل السباعي- سمر وجيه النويري-منال رفيق البغدادي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هبه نبيل دامر- غاده محمد هالل-  منى خضر عيتاني-بيضون

  منال رفيق البغدادية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٦٨ علم وخبر رقم -"قاء المدرسة الرسمية في المتنأصد" جمعية باسم -١٦
   قضاء المتن- الطابق االول- ملك السيد نعمان جبور-يان سنتر هاربو- برج حمود: مركزها
المساهمة في دعم وتشجيع المدرسة الرسمية ورعايتها ورفع شأنها وإنماؤها لتأدية دورها الرسالي والثقافي  .١

 والتربوي

 أواصر التعاون بين مكونات األسرة التربوية في المدرسة الرسمية وبين المواطنين المساهمة في توثيق .٢
 والمؤسسات خارج المدرسة

 المساهمة في توثيق التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تطوير المدرسة الرسمية وازدهارها .٣

ل مدرسة تهتم بشؤونها وتساهم في إنمائها بالتعاون السعي الى إنشاء لجنة محلية ألصدقاء المدرسة الرسمية في ك .٤
 والتنسيق مع لجان األهل

 المساهمة في السعي الى قيام تعاون جدي بين المدارس الرسمية والخاصة بحيث يتكامالن في العمل التربوي .٥

  التعاون مع الجمعيات ذات االهداف المماثلة في باقي المناطق اللبنانية .٦
 ذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود الم
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غده جورج  را- نعمان كريم جبور- روجه شكري الراعي-مرسال طانيوس شعيا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 كريم طانوس -لياس طعمه انطوان ا- جوليا نجيب ابي شبل- ناتالي ميشال عقل-ي يمين عبدو ملحم جرج- كاوركيان

  ملحم الخوند
   نعمان كريم جبورالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٦٩ علم وخبر رقم -"الدريب/رابطة مختاري نهر اسطوان" جمعية باسم -١٧
   قضاء عكار- الطابق الثاني- ملك محمود مصطفى الشيخ- بناية الشيخ-  الطريق العام-حلبا: مركزها
  : أهدافها
 مل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامةالع .١

 رفع مستوى المختار على كافة األصعدة .٢

 المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف .٣

المحافظة على صالحيات كل مختار في منطقته باي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ  .٤
 صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيالً للمعامالت وما ٢٧/١١/١٩٤٧

 معاونة األجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق االحكام .٥

 ال تتدخل الرابطة  بالسياسة وال بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية .٦

 داف المشتركةالتعاون بكافة اشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق االه .٧

 "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان"على إنشاء فرع في طرابلس لـالعمل  .٨

السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق  .٩
 عملها

 ، العلميةالقيام بمختلف النشاطات الثقافية، اإلجتماعية، الخيرية، اإلنمائية، الصحية .١٠

راك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو تالقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باإلش .١١
  مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه

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

 جمال اسعد - خالد فاضل حرفوش-سجيع سعد غورو -محمد محمود الزعبي: السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس
   الياس فؤاد مخايل حنا- زهير محمود عبد المجيد الحاج- محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ-علوش

  محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٧٣ علم وخبر رقم -"Oraunionأتحاد أورا، " جمعية باسم -١٨
   قضاء المتن- الطابق الثاني-BLOC C12 -  بناية الرهبانية األنطونية-أنطلياس: مركزها
  : أهدافها
 االسهام في تأمين فرص عمل للشباب اللبناني في لبنان .١

 اإلسهام في تطوير المواهب وخبرات العمل .٢

 لعمل في أرضه والعودة الى كنف الدولةاإلسهام في تحفيز الشباب اللبناني ل .٣

 اإلسهام في توعية الشباب اللبناني على ثقافة بيئية نظيفة من أجل حمايتها وتطويرها .٤
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 اإلسهام في إنشاء مراكز ابحاث خاصة بشؤون العمل .٥

 اإلسهام في دعم الجامعة اللبنانية وفروعها في المناطق .٦

 على اختالفها بحاث والنشاطات اإلعالمية والثقافيةنميته وتشجيع األاإلسهام في تعزيز الدور اإلعالمي اللبناني وت .٧
 بحاث ومعارض ومحاضرات ومنشوراتمن ندوات وأ

اإلسهام في التعاون مع الجمعيات والنقابات واإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات  .٨
 هاوالمؤسسات الدولية والجامعات في سبيل تحقيق غايات

  القيام بجميع االعمال التي تتصل بموضوعها .٩
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 انطوان يوسف الصياح -جمعية الوبرا: األب طوني وديع خضره ممثالً عن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ريمون انطوان -)CROACT(جمعية نبض الشباب:  جورج طنوس طنوس ممثالً عن-طوان يوسف الصياحان: ممثالً عن

  )اوسيب لبنان(االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان: الخوري ممثالً عن
   األب طوني وديع خضرهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٧٦ علم وخبر رقم -"dle EastHorizons Midأوريزنز ميدل إيست، " جمعية باسم -١٩
   بناية بيريتك- ١٢٩٤ العقار رقم - شارع بشاره الخوري-  الباشورة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :إن أهداف الجمعية الرئيسية
 المساهمة في تعزيز تنوع وثروة الثقافات المتوسطة من خالل التصوير الفوتوغرافي .١

 والحضارات الكائنة على محيط البحر األبيض المتوسط من خالل المساهمة في تعزيز التبادالت بين الشعوب .٢
 نشوء وظهور المصالح المشتركة فيما بينهم

 :ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ

 إحياء وتحضير مهرجان التصوير الفوتوغرافي في منطقة البحر األبيض المتوسط .١

ختلفة ومتنوعة ال سيما منها البيئة، تنظيم الندوات والمؤتمرات والعروض والمعارض المتعلقة بمواضيع م .٢
  اآلثار والتراث الفوتوغرافي للجمهورالفتصاد، القضايا اإلجتماعية وعلما

 عام القيام بجميع إستقطاب والترحيب بالفنانين والمهنيين في هذا المجال، كما وتعديل البرامج والفهارس وبشكل .٣
  مال المتعلقة بهذا الخصوصاألع

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

 - كارولين جورج تابت- ليال الياس سلوم- جنين كمال الحاج- سيرج روجه عقل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 فيليب جورج -ريس ريمون هوالن فيليب مو- سنتيا ماريا انطوان غبريل-  انطوان كمال الحاج-ميشال يوسف االسطا

   روبير غسان كيروز- اوليفيه سيرينون
   انطوان كمال الحاج السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٢٢ علم وخبر رقم -"السالم االجتماعية" جمعية باسم -٢٠
   الطابق التاسع-ي بناية رياض بكر- مقابل نادي الساموراي-طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
 بإنشاء لجان أهلية مهمتها حل النزاعات والخالفات القائمة بين المناطق الشمالية بالطرق السلمية والقانونية السعي .١

 حفاظاً على السلم األهلي

 المساهمة في بث روح التعاون والمحبة ونبذ كافة أنواع التطرف .٢

  إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنيةالمساهمة في .٣

 كة في تقديم المساعدات العينية للفقراء والمحتاجينالمشار .٤

محاربة االمية والجهل والحد من التسريب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتعاون مع الجهات  .٥
 ذات الصلة

 المساهمة في تشجيع األعمال اإلنسانية .٦

هنية والمساهمة بإيجاد مراكز لهم بالتنسيق مع المساهمة في تأهيل وتنمية قدرات الشباب العلمية والعملية والم .٧
 الجهات المختصة

 المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض الهادفة .٨

 المشاركة مع المراكز المختصة لتأهيل وعالج وتوعية الشباب من آفات المخدرات .٩

ين وذلك بالتعاون مع الجهات ذات المساهمة في إنشاء مركز لرعاية األيتام واللقطاء والمشردين والعجزة والمسن .١٠
  الصلة

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

 نور خضر - رؤيه محمد الصمد- احالم راشد اصغير-سمر واصف مراد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ليلى طالل عتري-خضر
  ليلى طالل عترية السيد: الجمعية تجاه الحكومةممثل 

  

  أد /١٠٣٥ علم وخبر رقم -"جمعية سيدات عبيه" جمعية باسم -٢١
   قضاء عاليه- ملك بلدية عبيه عين درافيل- عين درافيل-عبيه: مركزها
  : أهدافها
ط الضوء على دورها تعنى الجمعية بشؤون المرأة ودورها الحيوي والفعال في تنمية المجتمع وتسلي: إجتماعية .١

 الريادي في صنع القرار

تهدف الجمعية الى المساهمة في إطالق محاضرات وندوات وورشات عمل لتوعية المجتمع على جميع : ثقافية .٢
 األصعدة الثقافية

ال تتوخى الربح تهدف الجمعية الى المساهمة في دعم الفقراء والمحتاجين واألرامل وأيضاً الى دعم : خيرية .٣
  وي الحاجة اإلقتصاديةالطالب ذ

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

 وسيال -  ليال سليمان صالحه- عفت الدكتور جميل كنعان-عفت نسيب زيدان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -  عفاف حسن نصرالدين- ميرفت اكرم الجردي-  جوهينا داود أبو فخر-جابر سهى سعيد - هند نجيب وهبه-سعيد نصر

   جهينه سعيد حسن- سناء مسعود عبد الخالق- دعد توفيق جابر-سناء حسن اللحام
  ة ميرفت اكرم الجرديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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لم وخبر رقم  ع-")CR groupآر غروب  -سي(جمعية دعم الشباب اللبناني" جمعية باسم -٢٢
  أد /١٠٣٦
   قضاء المتن- الطابق الثاني-  بناية شواح-  شارع رأس الدكوانة-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في اقتراح حلول لدعم الشباب اللبناني على كافة األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية .١

 المساهمة في التوعية على فهم القوانين واحترامها، وتنفيذها .٢

  في العمل على مكافحة الفساد في الدولة واحترام حقوق االنسانالمساهمة .٣

 المساهمة في ضخ روح وأهداف جديدة في األجيال الشابة لتشجيعهم على المشاركة في تطوير بالدهم .٤

  المساهمة في تنظيم لقاءات مهنية، والمشاركة في مناظرات حول طرق تطوير المجتمع .٥
 وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 

 - اليس حنا شواح- سامر وليد واكيم-  نهى خليل منصور عون-شربل حنا شواح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ادال وليد واكيم- جويس حنا شواح- ماهر وليد واكيم

   حنا شواحشربلمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"hBuilding and developing youtشبيبة البناء والتطوير، " جمعية باسم -٢٣
  أد /١٠٣٧رقم 

    قضاء عكار- مبنى بلدية عين يعقوب- الطريق العام- عين يعقوب:مركزها
  : أهدافها
صة، وتوجيههم ثقافياً المساهمة في تنمية قدرات الفرد والمجتمع في منطقة عكار عامة وقرية عين يعقوب خا .١

 وتربوياً وإجتماعياً، صحياً، بيئياً

 شراكهم في القرارإالمساهمة في بناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم و .٢

 المساهمة في تدعيم مفهوم المواطنية والعيش المشترك وتعميم ثقافة الشأن العام والمصلحة العامة .٣

 جه لخدمة وتنمية المجتمع اللبنانيالمساهمة في نشر مفهوم العمل التطوعي، مع التو .٤

 المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية .٥

 - الرعائية- اإلجتماعية- الصحية-التربوية(المساهمة في بناء قدرات المؤسسات في المجاالت والقطاعات .٦
 )وغيرها...  التمكين االقتصادي-البيئية

 الحكومية واألهلية، لتحقيق الشراكة  والدوليةةليميالمساهمة في تشبيك العالقات مع جميع المؤسسات المحلية واإلق .٧
 التي تؤدي لتحقيق األهداف المذكورة

 ات المجتمع المدني لتحقيق الغايات واألهداف المشتركةسالمساهمة في التعاون مع مؤس .٨

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

 حياة مرعي - امين هاشم هاشم- خضر محمود خضر-حسان عبد الحميد رجب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جلنار عبد الحميد رجب-مرعي

   حسان عبد الحميد رجبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  



 28 

  أد /١٠٣٨ علم وخبر رقم -"رعاية ودعم المصابين بمرض السرطان" جمعية باسم -٢٤
 الطابق - ملك هويدا جرجس البيطار-٣ القسم رقم -٤١٤٤ العقار رقم - شارع مار ضومط-برج حمود: مركزها
   قضاء المتن-األرضي
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة االطفال المرضى بمرض السرطان .١

 المساهمة في المساعدة في تأمين األدوية وكل ما يحتاجونه من طبابة .٢

  المرضى لدى اإلدارات الرسميةالمساهمة في مساعدة ذوي .٣

 سداء النصح واإلرشاد والتوجيه لألطفال المرضىإالمساهمة في المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة و .٤

  المساهمة في الحض على التمسك بأركان الدين .٥
  المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة

 هويدا - سعاد مطانوس نعمه- اشجان فضل هيدوس-جرجس مطانوس البيطار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جرجس البيطار

   جرجس مطانوس البيطار السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٥٤ علم وخبر رقم -"جمعية الدار الثقافي اللبناني العربي" جمعية باسم -٢٥
 قضاء - ملك مروان فياض- ٧١١١/٨/٣١٥٢ العقار رقم - جانب الثانوية الرسمية- حي البساتين-غزير: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
إكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من أصحاب الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والتربوية والمواهب األدبية  .١

المجتمع لتعبئة الفراغ بالنشاطات اآلمنة والمبدعة بعيداً عن والعلمية وتشجيعها وتنميتها لدى مختلف فئات 
 اإلنحراف ومخاطر الترفيه السيء

المساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات ثقافية، وأمسيات شعرية وموسيقية ونشر مطبوعات دورية وغير  .٢
 واستعمال وسائل بصرية دورية وبيانات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات، باإلضافة الى وضع دراسات،

 وسمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل اإلعالم

قامة الندوات والدراسات والمباريات إليجاد الشباب المبدعين العرب بهدف إبرامج تدريبية والمساهمة في إعداد  .٣
 صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية

وض السياحية والفنية والثقافية المساهمة في تنظيم وإقامة المنافسات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والعر .٤
 لق حالة إنمائية شاملة تكون فسحة للذكاء والخيال واإلبتكارلخ

ء موقع تشجيع األبحاث والدراسات وتبادل الخبرات والتعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية وإنشا .٥
 إلكتروني على االنترنت

 العمل على إنشاء صالونات أدبية ودار نشر ومكتبة وإصدار الكتب واإلنتاجات والنشرات والمجالت المتخصصة .٦

 التشجيع على البحث العلمي واإلبداع في كافة الميادين العلمية والثقافية واإلجتماعية .٧

اثهم العلمية والمساعدة على اإلستحصال على براءات ورعاية شؤون المبدعين والمحافظة على إبداعاتهم وابح .٨
  اإلختراع الالزمة
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ى ناصيف  نجو- صالح محمود حامد- ريما محمد المبيض- مريم أنور الترك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد أقبال حسن حرب- غادة عبداهللا محي الدين-القلعاني

   مريم أنور التركةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٥٥ علم وخبر رقم -"جمعية سعيد ووداد الخوري لألعمال الخيرية" جمعية باسم -٢٦
 شركة إتحاد المقاولين -ية صباغ وخوري بنا- ٢ القسم رقم-٤٣٦١ العقار رقم - شارع نقوال سرسق-بيروت: مركزها

   الطابق األول- .ل.م.ش
  : أهدافها
 المساهمة في تقديم المساعدات والتبرعات والمعونات للجمعيات الخيرية واإلجتماعية على مختلف توجهاتها .١

لثقافي المساهمة في تقديم المساعدات والمنح لألفراد والطالب بهدف المساعدة على تحسين وضعهم اإلجتماعي وا .٢
 والدراسي والجامعي وبخاصة تشجيع المتفوقين منهم في المجاالت كافة

 المساهمة في نشر الثقافة والوعي والقيم اإلنسانية واالخالقية الحميدة في المجتمع اللبناني والعربي .٣

  المساهمة في القيام بنشاطات وأعمال إنسانية تساعد على تحقيق ما تقدم .٤
 رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو

  - يوسف عفيف كنعان- ندى خليل ابو حمد- سامر سعيد الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محامية ندى خليل ابو حمدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٥٦علم وخبر رقم  -"سنابل الريف الخيرية" جمعية باسم -٢٧
   قضاء المنية الضنية-  ملك خالد ناصر-٢٥٤العقار رقم - طريق عام سير الضنية-كفرشالن: مركزها
  : أهدافها
  إنشاء مستوصف خيريييع الخيرية بما فيها المساهمة فطات اإلجتماعية والثقافية والمشارالقيام بمختلف النشا .١

 سرة وبين ابناء الوطننسانية بين أفراد األتقوية الروابط اإل .٢

 مساعدة الفقراء .٣

   الكريمإجراء دورات في تعليم القرآن .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

الد اسماعيل  خ- احمد حسين بريص- خالد حسن ناصر-يونس خالد ناصر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبد القادر انور محمد توفيق الزيلع-ناصر

  خالد حسن ناصر السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Lebanese Chineseتجمع رجال وسيدات االعمال اللبناني الصيني، " جمعية باسم -٢٨

LCBA-Association Business"- أد /١٠٥٧ علم وخبر رقم  
   الطابق السادس-٦٠٤ جناح رقم ―دق نابولي فن- شارع الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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 المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال األعمال لدعم مجتمعهم وتطويره .١

الحرة في مجاالت التجارة المساهمة في تقديم اإلستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال األعمال والمهن  .٢
 بين رجال األعمال والفرص ور اإلتصال والمزاوجة والسياحة والزراعة والخدمات، وتأمين جسوالصناعة

، من خالل شبكة رجال االعمال اللبنانيين أو الصينيين المنتشرين في التجارية الواعدة بين البلدين حول العالم
 العالم

المساهمة في تحسين مناخات األعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خالل إعداد الدراسات واإلحصاءات  .٣
ل ما من شأنه تطوير الفكر والممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك والقيام بك

 بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة

ة ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال األعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن المساهمة في إنشاء آلي .٤
اري واإلجتماعي ال سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض متنوعة في الحرة لتسهيل التفاعل التج

 عدة مجاالت وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها

المساهمة في تعزيز العالقات بين مختلف رجال االعمال لتعزيز االسواق وتأمن حاجاتها والمساهمة في تنسيق  .٥
 ة والصناعية والزراعية والسياحية وتبادل الخبراتوتنظيم وتطوير النشاطات التجاري

وخاصة صانعي القرار المساهمة في تنمية وتوطيد عالقات التعاون بين مجتمعي رجال االعمال بكال البلدين  .٦
 عرف على أفضل سبل التعاون بين البلدينتوتوفير الفرص لل

ن مناخ التعاون بين الجانب اللبناني المساهمة في التعرف على الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسي .٧
 والصيني وتذليل العقاب التي تواجه اي منهما وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة ذات العائد االقتصادي

تشجيع اقامة المشاريع االقتصادية المشتركة لكال البلدين والمساهمة في دعمها وتوفير السياسات والمعلومات  .٨
 امة مثل هذه المشاريعوالخدمات لرجال المهتمين باق

 استقبال الوفود والبعثات الصينية ومرافقتهم وتقديم االستشارات والمساعدة والدعم الالزم لتأدية مهامهم بنجاح .٩

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

 رجب عبد اللطيف - سحر رضا غدار- زينب عباس حمام-علي محمود العبداهللا: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ناجي - شادي احمد مشموشي- ناتالي سعيد توما- طوني ايليا شرفان- حسن فضل صالح- فاروق مسلم عسيران-الجبيلي

  جوزف بجاني
   علي محمود العبداهللالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٠٦٥ علم وخبر رقم -"ية مناهلناجمع" جمعية باسم -٢٩
   قضاء زحلة- ملك محمد عبد الغني امامه- الحي الشمالي-مجدل عنجر: مركزها
  : أهدافها
العمل على نشر قيم المحبة والتراحم واإلخاء بين ابناء المجتمع، وتعزيز الروابط اإلجتماعية، وتحقيق التكافل بين  .١

 فقراء والمحتاجين وتسهيل سبل الزواج وتخفيف أعبائهطبقات المجتمع وذل عن طريق مساعدة ال

 فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ومعاهد أكاديمية ومهنية وجامعية .٢

رفع المستوى الثقافي والتربوي واألخالقي عن طريق إصدار المطبوعات والمجالت واألشرطة، ومساعدة  .٣
  وبعد تخرجهمالطالب بكافة الوسائل المادية والمعنوية أثناء دراستهم
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فتح مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات ودفاع مدني  ونشر الوعي الصحي من خالل القيام بحمالت توعية  .٤
  عن أضرار المخدرات والدخان

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

 حسن علي عبد - يحي احمد حمود- خالد جميل صالح-عدنان محمد امامه: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
   ساميا عبد الخالق عبد الخالق- مريم علي عبد الرحمن-الرحمن

   عدنان محمد امامه السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٦٧ علم وخبر رقم -"رابطة الدستور اللبناني" جمعية باسم -٣٠
   مكتب المحامي الدكتور جوي تابت-  ملك سالمة- شارع عبد الوهاب اإلنكليزي-بيروت: مركزها
  : أهدافها
خلق رابط بين األساتذة الجامعيين، والمؤلفين والباحثين والمهتمين بالقانون الدستوري عامة وبالقانون الدستوري  .١

 اللبناني خاصة

 ير القانون الدستوري عموماً واللبناني بخاصةتوثيق أواصر التعاون العلمي والتعاضد والحوار الثقافي  وتطو .٢

 تنمية الثقافة الدستورية ونشرها في المجتمع .٣

 ه من قبل المسؤولين اللبنانيينتإبداء الرأي في كيفية تطبيق الدستور اللبناني والعمل على مراعا .٤

الجمعيات الدستورية خلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بالقانون الدستوري في لبنان وخارجه واإلنتساب الى  .٥
 الدولية

 تشجيع الدراسات الدستورية مقارنة باإلقليمية .٦

القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ودراسات ومؤلفات، ومقاالت صحفية، ومقابالت مرأية ومسموعة  .٧
  اآليلة الى تحقيق هذه األهداف

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

سليم .  القاضي د-طارق محمد المجذوب.  القاضي د-جوي فؤاد تابت. دالسفير : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زياد نديم حماده- جورج يوسف يوسف يزبك- مارون الخوري مارون الخوري-بطرس الخوري سليمان

   سليم بطرس الخوري سليمانكتورد اليالقاض: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٦٨ علم وخبر رقم -"جمعية وقف القدس للرعاية والتنمية" جمعية باسم -٣١
   الطابق العاشر- بناية الساروال- شارع الحمرا-بيروت: مركزها
  : أهدافها
  :لتحقيق األهداف التالية"  للرعاية والتنميةسجمعية وقف القد"تسعى 
 لثقافي حول المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدسنشر الوعي ا .١

 دعم مشاريع التنمية لمساعدة المحتاجين والفقراء .٢

 الشباب في الزواج مساعدة المقدسيين في ترميم بيوتهم والعمل على حل مشكالت .٣

 س في العالجدمساعدة المدمنين على المخدرات في مدينة الق .٤

  سالمية والمسيحية في مدينة القدسالمساعدة في ترميم المقدسات اإل .٥
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد احمد - ه حسن يوسف فريج- بسام فضل غنوم-اسعد احمد هرموش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يوسف احمد العمر-الرمالوي

   اسعد احمد هرموشالسيد:  الجمعية تجاه الحكومةممثل
  

  أد /١٠٧٢ علم وخبر رقم -"ACFEجمعية خبراء كشف الفساد المجازين، " جمعية باسم -٣٢
   قضاء كسروان- جامعة سيدة الويزة-١٠٦ العقار رقم - ذوق مصبح: مركزها
  : أهدافها
 سلوك المهني وأخالقيات العملنشر الوعي والثقافة المتعلقة بالحكومة واإلدارة الصحيحة وال .١

  الى أساليب الغش واإلحتيال والفسادرلفت النظ .٢

 تطوير إمكانات المنتسبين والمهتمين بتعزيز الشفافية .٣

  المشاركة في نشر المعايير الدولية بخصوص مكافحة الفساد وردعه والسالمة والموضوعية المتعلقة بهذا المجال .٤
 وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 

 حسين علي - ايلي شهيد مناسا-اتم جوزيان انطوان ح-بد الرحمن بحصليخالد ع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طراف

  حسين علي طراف السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٧٣ علم وخبر رقم -" الخيريةجمعية دار حاصبيا" جمعية باسم -٣٣
   الطابق الثاني-  بناية محمود الحمرا-٢٦ العقار رقم - السوق الرئيسي- شارع نسيب غبريل-حاصبيا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع والعمل على تطويرها بالطرق العصرية المناسبة .١

 راد المجتمعالمساهمة في توثيق الروابط والصالت بين أف .٢

 المساهمة في مساعدة المعوزين والمحتاجين والفقراء .٣

 المساهمة في توجيه الشباب نحو العمل االجتماعي واالنساني والثقافي .٤

  بيئية مختلفةالمساهمة في إنشاء مركز إجتماعي يسمى دار حاصبيا، والقيام بنشاطات .٥

  ومستوصفات خيريةة المساهمة في السعي مع الجهات المختصة النشاء مؤسسات تربوي .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سليم هاني -  شوقي فواز ابو ترابي- كمال يوسف الخماسي-لبيب محمود الحمرا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 يوسف محمد - نبيل مفيد بدوي- غسان سليمان ذياب- وسيم عادل سابق- ق الحلبي امين توفي- امين اسماعيل امين-شرف

   عبداهللا غازي ابو غيدا- محمود محمد شروف- بسام محمود كزيال-ابو صالح

   كمال يوسف الخماسيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٠٩٣ علم وخبر رقم -"مهنا فاوندايشن" جمعية باسم -٣٤
   الطابق األول- بناية علم الدين- شارع جون كينيدي- عبن المريسة-تبيرو: مركزها
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  : أهدافها
 :التعليم المهني المستمر .١

 بناء القدرات البشرية داخل المؤسسات العامة والشركات -

 تنمية الكوادر المعنية بالحماية اإلجتماعية وصناديق التقاعد والتأمينات والسلطات المحلية -

 تقديم منح جامعية .٢

 ز الخبرات عند صناع القرار من خالل ورش عمل تعزي .٣

 نشر دراسات عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي والتربوي .٤

 تمويل دراسات ومشاريع متعلقة بالمصلحة العامة .٥

  نشر التوعية والمعرفة في القطاعات اإلفتصادية .٦
 عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب

 جمانه اديب عبد - انطوني ابراهيم مهنا-  جهاد حسن الشامي-ابراهيم الياس مهنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رالنو

   ابراهيم الياس مهنا السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٠٥ علم وخبر رقم -"جوقة خوابي النغم" جمعية باسم -٣٥
   قضاء المتن- ملك سميرة طانيوس-٤٠٣ العقا رقم - الشارع العام- حي القلعة- بقنايا :مركزها
  : أهدافها
  : موسيقية- ثقافية-إجتماعية

تهدف الجمعية الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن من بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واالهتمام 
  : والثقافية والبيئية والموسيقية وال سيماتماعية والتربويةبكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم االج

  عربي-المساهمة في إحياء التراث الموسيقي اللبناني والشرق .١

تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية، التربوية والسياحية والحفالت والمهرجانات الموسيقية للشباب  .٢
 لتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعيوالمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية وا

المساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية وموسيقية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل  .٣
والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل 

 اعلة ومفيدة في المجتمعواإلنتاج وجعلهم عناصر ف

المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع  .٤
 م الجامعية والتخصصيةذوي الدخل المحدود وإلكمال دراستهمستواهم العلمي والثقافي وال سيما لأليتام منهم أو ل

ساعدات على اختالف أنواعها وفي جميع المجاالت االجتماعية واإلنمائية والثقافية القيام بكل ما من شأنه لتقديم الم
  .والتربوية والصحية والموسيقية

الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم  تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش .٥
صالحة وإقامة المحاضرات والندوات واإلجتماعات والعمل بكل ثقافة السالم وحقوق اإلنسان وروح المواطنية ال

الوسائل على تحقيق هذه األهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم 
 والمثقف المؤمن باهللا والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه
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ع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع األراضي المساهمة بالقيام بكل ما من شأنه المساهمة في رف .٦
  نماء المتوازنية على التحقيق الفعلي لإلاللبنانية والعمل مع األجهزة الحكوم

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

 ناهض الياس - ريما كرم الكركي- انيس جوزف غبريل-الخوري حنا نعمه عيد: سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون
   االن فريد مطر- نايا انطون فضول-صادق طربيه

  حنا نعمه عيدخوري ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٠٦ علم وخبر رقم -"AFARAJ STEPSخطوات الفرج، " جمعية باسم -٣٦
   قضاء بعبدا- ملك ماجدة مرعي المقداد- بناية ابو طعام وحجازي- جامع القائم- الصفير- حارة حريك: مركزها
 المساهمة في مساعدة الفقراء والمعوزين واأليتام .١

المساهمة في رفع المستوى التعليمي وذلك عبر المساهمة في انشاء المعاهد االكاديمية والفنية والتقنية والمهنية  .٢
 الخاصة المجانية وغير المجانية بما في ذلك المعاهد الفنية والمساهمة في بجميع المستويات والمراحل والمدارس

انشاء المؤسسات التربوية والتمريضية والصحية وتأمين الطبابة والدواء وتأمين البيئة الصحية المالئمة ومساعدة 
 ذوي االحتياجات الخاصة والمساهمة في القيام بالمشاريع الزراعية

ات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية المساهمة في اقامة دور .٣
 الرسمية والخاصة، القيام بالرحالت الترفيهية والمسابقات في الفنون

المساهمة في اقلمة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل عبر المساهمة في إقامة  .٤
 ياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامةخ: دورات تعليم

المساهمة في الفيام بدورات تأهيلية والمساهمة في تقديم منح تعليمية للمتفوقين والمساهمة في تأمين االدوية  .٥
دوية  السرطان وأكتشافها بشكل مبكر وتحليل االالمضاد لألمراض المتعلقة بأمراض" المصل"وباألخص 

  والمساهمة في تأمين نشرة شهرية حول مواضيع الجمعية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   حسن محمد ركين- ماجدة سليم مرعي- حسين عماد المقداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة ماجدة سليم مرعيالسيد: ه الحكومةممثل الجمعية تجا

  

  أد /١١٠٧ علم وخبر رقم -"تجمع ابناء األمة العربية" جمعية باسم -٣٧
   قضاء بعبدا- الطابق األول- بناية النخيل- شارع واكد- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 العمل اإلجتماعي والثقافي والربط بين الجمعيات والمؤسسات من ذات اإلختصاص .١

 القانوني وحماية التراث والتواصل مع المنظمات والهيئات ذات االختصاصالعمل  .٢

 التنسيق التنموي ودعم التواصل بين المغتربين العرب ونظرائهم على األرض العربية وفي دول العالم .٣

 دعم العمل الشبابي .٤

 العمل ألجل القضية الفلسطينية والربط بين العاملين بهذا الشأن .٥

 مؤسسات والهيئات والجمعيات العربية والعالمية العاملة بذات اإلختصاصالتعاون بينها وبين ال .٦
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 إقامة المؤتمرات والندوات العامة والتخصصية .٧

  إقامة النشاطات العربية والدولية والتواصل مع المنظمات .٨
 لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا

 ابراهيم -هاله سليمان األسعد.  د- فاتن حمزه فحص-جرجي نقوال ابو جراب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسين احمج مرتضى-عبد المنعم عواضه

   ابراهيم عبد المنعم عواضهمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٠٨م وخبر رقم  عل-"مركز األبحاث والدراسات التربوية" جمعية باسم -٣٨
 قضاء - الطابق األول-B بلوك- بناية النسمات-٦ القسم رقم- ١١٥١ العقار رقم - شارع األمراء-الشويفات: مركزها
  عاليه

  : أهدافها
 المساهمة في نشر الوعي بأهمية التربية والتعليم لتعزيز المواطنة، وصقل شخصية المتعلمين اإلنسانية والوطنية .١

ماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التربوي والحس النقدي عند المتعلمين وإكسابهم المهرات المساهمة في اعت .٢
 األساسية، وربط التربية بالتنشئة اإلجتماعية والوطنية

 إثراء المجتمع بالدراسات التربوية ، وإغناء األبحاث التربوية المقارنة .٣

 المساهمة في توضيح المفاهيم التربوية ضمن إطار علمي .٤

 ستشارات التربوية للمدارس الراغبةتقديم اإل .٥

 إنشاء المكتبات وتاسيس دور النشر والمواقع اإللكترونية وإصدار الكتب والدوريات والنشرات التربوية .٦

 نتاج التربويرض المحلية والدولية ترويجاً لإلعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات التربوية، وإقامة المعا .٧

اون مع الجمعيات والمؤسسات ذات اإلهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير تبادل الخبرات والتع .٨
  حكومية، والوكاالت والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية

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

حسين علي .  د-يوسف يوسف ابو خليل.  د-الشيخ مصطفى أحمد قصير: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
   محمد ابراهيم زين الدين-غالب ناظم العلي.  د-يوسف

   يوسف يوسف ابو خليلكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨١١١ علم وخبر رقم -"المنسيين" جمعية باسم -٩٣
    قضاء كسروان- الطابق الثالث-١٩١قار رقم  الع- غادير:مركزها
  : أهدافها

  :تتولى الجمعية تحقيق االهداق التالية
 :التعليم والثقافة .١

 تقديم المساعدة العينية والمالية والمنح الدراسية للطالب، القيام بدورات تدريبية، تنظيم ندوات ومحاضرات -
  ومعارض ثقافية ودورات تأهيل

 

 :اإلعالم واإلعالن .٢
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معية تستخدم كافة الوسائل اإلعالمية واإلعالنية المرئية والمسموعة وغيرها واإلنترنت جبغية تحقيق أهداف ال -
 وغيرها تصدر الجمعية الكتب والمجالت والمطبوعات الثقافية

 :الصحة .٣

  تقديم الخدمات الطبية المجانية من أدوية ومعدات طبية، فتح مستوصفات ومراكز لرعاية المعوقين -
 إدارة دار للعجزة وبيت للراحة وغيرهافتح و -

 :المواضيع االجتماعية .٤

تنظيم حمالت ودورات لتحقيق أهداف الجمعية وإنشاء مراكز لرعاية الطفل والعجزة وتأهيل السجون  -
  واألماكن العامة من حدائق وساحات وطرقات

 تنظيم المخيمات السنوية بغية تدريب وترفيه األوالد واألطفال والشباب -

  برامج المحافظة على الحرف ال سيما المهددة منها باإلندثارتنظيم  -
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  األب جان مخايل ابو-  األب طوني جرجس الياس- األب جان الياس العقيقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خليفه

  األب جان مخايل ابو خليفه :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٤٤ علم وخبر رقم -"جمعية غوث اإلنسان الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -٤٠
   قضاء عكار- ملك محمود خزعل- شارع البقيعة- المقيبلة: مركزها
  : أهدافها
 العناية بذوي اإلحتياجات الخاصة .١

 مساعدة المحتاجين .٢

 يم الدواء للمرضىتقد .٣

 إقامة رحالت ترفيهية لألطفال .٤

 إقامة دورات محو أمية .٥

 تنظيم دورات للمعلوماتية والخياطة والرسم .٦

 إنشاء مدرسة شبه مجانية .٧

 تنظيم ورشات عمل بيئية وثقافية .٨

 إنشاء حديقة عامة ومكتبة عامة .٩

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

 بشار - فاطمة محمد حوا- محمد احمد خزعل- سكره احمد-محمود احمد خزعل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بسام احمد خزعل- محمود خزعل

  بسام احمد خزعلمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٦٠ علم وخبر رقم -" الدبية-جمعية البيئة والتراث" جمعية باسم -٤١
   قضاء الشوف- ملك وقف البلدة-  شارع الضيعة-الدبية: مركزها



 37 

  : أهدافها
 المساهمة في المحافظة على البيئة وكل ما يرتبط بها .١

 المساهمة في تشجير المساحات المحروقة .٢

 اإلهتمام بمعالم البلدة التراثية .٣

المتخصصة من أجل تنظيم طفرة البناء واجتياح المساحات المساهمة في االستعانة بالخبرات العلمية والمؤسسات  .٤
  الخضراء

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

اديب  رنده -  فريد رجا البستاني-  طوني يوسف القزي-حسان أديب البستاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   انطون سليم معوض-البستاني

   حسان أديب البستانيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦١١١ علم وخبر رقم -"جمعية المحبة الخضراء" جمعية باسم -٤٢
   قضاء النبطية- ملك خضر رمال- الشارع العام-الدوير: مركزها
  : أهدافها
 المسنين اللبنانيين الصحية، اإلجتماعية، المهنية والتربويةالمساهمة في العمل على تأمين حاجات المعوقين و .١

المساهمة في العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضايا المعوقين والمسنين العامة وحاجاتهم وابعادها في  .٢
 لبنان بمختلف الوسائل المتاحة

  بنشاطاتهمالمساهمة في تشجيع إعداد برامج خاصة بهم في وسائل اإلعالم العامة واإلهتمام .٣

المساهمة في العمل على تهيئة التسهيالت المادية العامة لنقلهم، لتسليتهم، لتثقيفهم ولعملهم بالتنسيق مع الهيئات  .٤
 والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات

 ٩مدرسة للتربية المختصة(المساهمة في افتتاح مدرسة لتعليم ذوي اإلعاقة .٥

  ية لذوي اإلعاقة والمسنينالمساهمة في افتتاح مراكز تأهيل عالج .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   رباب علي عواضه- علي حسن علويه- حنان حسين ذياب-خضر خليل رمال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ضر خليل رمال خ السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٦٦ علم وخبر رقم -"منارة السالم اإلجتماعية" جمعية باسم -٤٣
   ملك احمد وردة- شارع البيان-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدات اإلنسانية واإلجتماعية للمحتاجين واأليتام واألرامل والمسنين .١

 جتماعي وتنموي وتربويإإعداد دورات توعية وإرشاد  .٢

 يام بأنشطة ثقافية وبيئية ورحالت هادفةالق .٣

 إنشاء مستوصفات طبية خيرية في المناطق الشعبية .٤

  ومدارس تعليميةاء مراكز إنش .٥
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 زينب محمد - اسماعيل محمد بسام حمود-مد ابو المكارم بدر شعبانعبداهللا مح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عثمان احمد سالم المهتدي-  جمال حسن الصديق-الجغبير

     عبداهللا محمد ابو المكارم بدر شعبانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٦٧ علم وخبر رقم -"نساهم" جمعية باسم -٤٤
   الطابق األرضي- ملك نائل فوزي غرزالدين-C البلوك-٤ القسم رقم -١٢١لعقار رقم  ا- الطريق العام-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في التنمية في لبنان والمنطقة .١

 المساهمة في تطوير الفرص المتاحة ومعالجة اإلحتياجات .٢

 وليةالمساهمة في التغلب على العقبات والعمل جنباً الى جنب مع الجهات الفاعلة المحلية والد .٣

  المساهمة في التطوير على الصعد اإلجتماعية والبيئية والبشرية والتربوية واإلقتصادية .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 خالد -  وسام ريمون الشدياق-ود مكارم جمال الدين محم-نائل فوزي غرزالدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايلي ابو سليمان

   جمال الدين محمود مكارمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 -") a home for the orphan–un toit pour l’orphelin (لليتيم بيت، " جمعية باسم -٤٥
  أد /١١٦٨علم وخبر رقم 

   قضاء بعبدا-  الطابق الثالث-٢ بناية الشروق- قرب محطة هاشم-بئر العبد: مركزها
  : أهدافها

  :تقديم الرعاية واإلهتمام باأليتام والمعوقين والمتضررين من الحروب اإلسرائيلية والقنابل العنقودية وال سيما عبر
 المساهمة في تأمين الرعاية اإلجتماعية والسكنية والمعيشية لأليتام داخل أسرهم .١

  الدراسة األولى حتى التخرج من الجامعة أو المعاهد المهنيةية من مقاعدالمساهمة في تأمين الرعاية التعليم .٢

 المساهمة في تقديم المساعدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحية .٣

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق 
صدار نشرات إإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها، هذه األهداف و

ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل 
ا من وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واإلتصال والتواصل المكتوبة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية واإلنترنت وغيره

  .وغيرها
التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقبات والجمعيات المتخصصة والجامعات ومختلف المؤسسات العامة والخاصة 

  بهدف تحقيق أهداف الجمعية
 اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
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 علي كاظم - احمد منصور قشمر- حسن نادر سويدان- خضر حسين شحرور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عيباد العبد ملك-يونس

  عيباد العبد ملكنسة  اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٦٩ علم وخبر رقم -"Min Albiمن قلبي، " جمعية باسم -٤٦
   قضاء المتن-  الطابق الخامس- بناية القسيس-  الشارع العام-انطلياس: مركزها
  : أهدافها

 :المساهمة في تقديم الرعاية واإلهتمام لأليتام وذوي االحتياجات الخاصة والمتضررين وكل محتاج، ال سيما عبر .١

  و أي مساعدات أخرى من أي نوع كانالمساهمة في تأمين سبل العيش الكريم عبر التقديمات العينية أو المادية أ -
 ريبات وكل ما من شأنه أن يؤهلهم للحصول على عمل الئقة في تأمين التعليم والتأهيل المهني والتدالمساهم -

 عدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحيةاالمساهمة في تقديم المس -

إلجتماعية المرتبطة باألهداف المذكورة المساهمة في تنظيم والمشاركة في جميع االعمال الخيرية والتنمية ا -
 اعاله

 :تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر كافة الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها على سبيل المثال ودون حصر

المساهمة في العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه االهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وورش  .١
  بات ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجعمية وفوائدهاعمل والتدريلا

 التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المساهمة في إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين .٢
المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية واإلنترنت وغيرها من 

  اإلعالم واإلعالن واإلتصال والتواصل وغيرها النشر،لوسائ

 :تعمل الجمعية على

 المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من افراد ونقابات والجمعيات المتخصصة وغير -
 تهتم بهم أو بذوي المتخصصة والجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات العامة والخاصة ودور األيتام أو أي مؤسسات

  االحتياجات الخاصة وذلك بهدف تحقيق اهداف الجمعية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

يما سمعان  ر-  كارال جورج يونس- زياد انطوان معربس- ميرا جورج سعاده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسن راغب النحاس-يونس

  كارال جورج يونسة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٧٢ علم وخبر رقم -"جمعية المحترفين ورواد الفن في لبنان" جمعية باسم -٤٧
   قضاء بعبدا- ملك حنين- شارع اديب الشدياق-الحدث: مركزها
  : أهدافها
  بين الفنانينتفعيل التواصل اإلجتماعي والثقافي .١

 تحديث وجهات النظر في الفن ومهنه .٢

 إقامة نشاطات فنية .٣
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 إقامة نشاطات ثقافية .٤

 ايجاد أفضل الصيغ لتعزيز الفنان في لبنان .٥

  نشجيع التعليم العالي للفنون .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -ميم فارس هالل ت-  داني الياس ابو خليل- نبيل سعيد جعفر-سليم خليل سعد. د: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
   خزاعي يرفاند سليم سعد- غنى سليم سعد

   تميم فارس هاللالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٣١١ علم وخبر رقم -"جمعية الفكر الحضاري اللبناني" جمعية باسم -٤٨
   قضاء بعبدا- ملك الدكتور سليم سعد- بناية حنين- شارع اديب الشدياق-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 نشر الفكر اإلنمائي .١

 تفعيل الثقافة .٢

 تشجيع الفنون .٣

 نشر العلم .٤

 مختلف الميادين تعلم الفكر في .٥

  تشجيع التعليم العالي .٦
 مرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ال

 بهاء الياس - خزاعي يرفاند سليم سعد- كلير الياس مغبغب.  د-سليم خليل سعد.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   غنى سليم سعد- جورج جان الفغالي-بدر

   سليم خليل سعدكتورد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"ة اللبنانية لمساعدة مرضى السرطان واالمراض المستعصيةالجمعي" جمعية باسم -٤٩
  أد /١١٧٦وخبر رقم 

   قضاء صيدا- ملك سميح االرناؤوط- شارع الزكازك-٧١٩/٦ العقار رقم -عبرا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في مساعدة مرضى السرطان واالمراض المستعصية .١

 رضىالمساهمة في تأمين الدعم المعنوي والمادي للم .٢

المساهمة في تحسين ظروف استشفاء مرضى السرطان واالمراض المستعصية وذلك بالتعاون والتنسيق مع  .٣
  المراجع المختصة وال سيما وزراة الصحة العامة

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

 مي محمد -  جاك فواد القزي- سهيل سليم الجبيلي-سميح محمد االرناؤوط: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون
   خالد عمر اليمن- غسان خليل المصري- منال محمد االرناؤوط- البزري

   سميح محمد االرناؤوطالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٧١١٧ علم وخبر رقم -"إتحاد روابط مختاري عكار" جمعية باسم -٥٠
   قضاء عكار- الطابق االول-  بناية فرح- االوتوستراد- العبدة: مركزها
  : أهدافها
 العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة .١

 رفع مستوى المختار على كافة االصعدة .٢

 المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر بكرامة وشرف .٣

 ٢٧/١١/١٩٤٧ كل مختار في منطقته باي صفة كانت وحسب قانون المختارين بتاريخ المحافظة على صالحيات .٤
 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيالً للمعامالت

 معاونة االجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق األحكام .٥

 ائريةال تتدخل الرابطة بالسياسة وال بالقنوات الضيقة الحزبية والعش .٦

  مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق األهداف المشتركةهالتعاون بكافة اشكال .٧

 "نالصندوق التعاوني للمختارين في لبنا"العمل على إنشاء فرع في طرابلس لـ .٨

 لهاالسعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع انمائية ضمن نطاق عم .٩

 القيام بمختلف النشاطات الثقافية، االجتماعية، الخيرية، اإلنمائية، الصحية، العلمية .١٠

القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باالشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو  .١١
  مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه

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

 نزيه خضر - انور علي خليل عثمان- جمال رامز اسبر- انطون سعد شحود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يخ محمود مصطفى مصطفى علي الش- خضر خضر محمد- محمد فياض سعد الدين-ر زاهر عبد القادر الكسا-محمد

   زاهر عبد القادر الكسارالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٧٨ علم وخبر رقم -"Hats -هاتس" جمعية باسم -٥١
   قضاء مرجعيون-  ملك زعرور- شارع العين-الخيام: مركزها
  : أهدافها

 هي جمعية انسانية ملتزمة قضايا حقوق االنسان

 بية وبث الوعي بين أفراد المجتمع الشبابي بشكل خاصالمساهمة في تشجيع التنمية والتوعية الشبا .١

 المساهمة في دمج كافة الفئات العمرية وخلق تواصل بين أبناء المجتمع الواحد .٢

 المساهمة في التوعية والتنسيق مع الهيئات والجمعيات التي تعنى في أمور التنمية اإلجتماعية لكافة فئات المجتمع .٣

  لحاجات االجتماعية وجلب المنح والتمويل لهاالمساهمة في وضع الدراسات عن ا .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 حسن حسين -  عالء علي فنيش-  كامل محمد فواز-هاديه حسين الشامي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جمعه منال عزيز-عواضه

   حسن حسين عواضه السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١١٧٩ علم وخبر رقم -"جمعية زحلة ستارز" جمعية باسم -٥٢
   بلوك أ-٩ القسم رقم -٢٢٩ العقار رقم -  البربارة-زحلة: مركزها
  : أهدافها
 التوعية البيئية .١

 التوعية الصحية .٢

 النضال من أجل بيئة نظيفة وآمنة .٣

 وكافة المناطق اللبنانيةتشمل البقاع  .٤

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

 جان - سمير حنا الشويري- آالن طانيوس الخزاقة-جيزيل ميشال المقدسي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ان انطوان حنا نبه-ابراهيم شالغنيان

   انطوان حنا نبهانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٨٠ علم وخبر رقم -"STAND BY MEستاند باي مي، " جمعية باسم -٥٣
   قضاء المتن- الطابق السفلي-  ملك فيليب سمعان- ٩٦ العقار رقم -الشاوية: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تأمين مواد غذائية لذوي الحاجة .١

 في تأمين وجبات الغذاء والعشاء لذوي الحاجةالمساهمة  .٢

  المساهمة في تأمين وظائف لذوي الحاجة ضمن اإلمكان .٣
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   سينتيا ربيع عفيش-رييل سبع عبداهللاو م-معان اليان فريد س- ايلي عصام الزريا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايلي عصام الزرياالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١١٨٦ علم وخبر رقم -"مشروع التحريج في لبنان" جمعية باسم -٥٤
   الطابق الثامن- بناية األوليفاتي- بيروت االشرفية: مركزها
  : أهدافها
 المجتمع من خالل المساهمة في تنظيم حمالت للتوعية واإلرشاد، كما العمل على تصحيح المفهوم البيئي في .١

والسعي الى حماية البيئة من خالل المحافظة على نظافتها وعلى ثرواتها الطبيعية وال سيما الحرجية منها، كما 
 والغمل على تحريج الغابات، وأخيراً العمل للمحافظة على صحة وسالمة اإلنسان والبشرية جمعاء

المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات : ن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداًأوغ أهدافها، يعود للجمعية ولبل
دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفة، المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، 

ستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، والمساهمة في إ
  الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل اإلعالم

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 جويس جوزف - ريشار االن باتون- مايا الياس نعمه-جنى خليل الجوهري: السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون
   ماري كريكن جيلنكريان-البجاني

  جويس جوزف البجانية  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 ASSOCIATION DEجمعية التعاون والتنمية في جنوب لبنان، " جمعية باسم -٥٥

LOPPEMENT DU LIBAN SUD DEVE:COOPERATION ET DE"- علم وخبر رقم 
  أد /١١٨٧
   قضاء بنت جبيل- االمين- ملك محسن عبد المطلب- تجاه النادي الحسيني- الشارع العام-شقرا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تحقيق مستوى ثقافي متقدم .١

 العمل على مساعدة المحتاجين في القضايا الصحية .٢

 قدم من التنمية بشكل عامالمساهمة في تحقيق مستوى مت .٣

  المساهمة في إزكاء روح التعاون والتعاضد .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عبد  محسن- علي صافي االمين- حاتم سلمان حب اهللا-سهام حسن عاشور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كارول حبيب حالل- المطلب االمين

  علي صافي االمينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 -"Land O lakes association of lebanon لبنان، -سالند او اليك" جمعية باسم -٥٦
  أد /١١٨٨علم وخبر رقم 

    قضاء المتن- ملك سلين حليم ملكي-١٧ القسم رقم -٩٠١/٢٩ العقار رقم - ديك المحدي:مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تفعيل السالمة الغذائية ونوعية الخبرات الغذائية والتوعية بهذا المجال .١

 المساهمة في تطوير وتحسين الكفاءات المتعلقة بالسالمة الغذائية ونوعية وتصنيع الغذاء .٢

ط الغذائي بدءاً باإلنتاج وصوالً الى المساهمة في دعم وتفعيل السلسلة الرابطة بين جميع المراحل المتعلقة بالنشا .٣
   الوصول الى الذاء اآلمن صحياً ونوعياًسوق االستهالك بهدف

تحسين نوعية وكمية االنتاج الغذائي من خالل تأمين استشارات من المساهمة في التأهيل والتدريب بهدف  .٤
  متطوعين اختصاصيين في هذا المجال

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

 - دين غوردون سميث- كميل اميل ونّا- رجاء ميشال قرطاس-سلين حليم ملكي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عمار احمد علبي

   سلين حليم ملكيةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٩٢١١ علم وخبر رقم -"طباء النسائببن الفرانكوفونرابطة األ" جمعية باسم -٥٧
   ملك سيدريك جوزف عبود-٤٦٣٧ العقار رقم - ساسين٤٣٧ شارع -بيروت: مركزها
  : أهدافها
  المساهمة في توطيد عالقات الصداقة والتواصل اإلجتماعي والثقافي واإلنساني بين أعضاء الجمعية .١

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

ايلي نقوال .  د-فريد جميل بدران.  د-البروفسور جوزف ميشال عبود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد محمد سراج.  د-جودت سعداهللا قصير.  د-انستاسيادس

  هللا قصيرجودت سعداكتور د ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٩٥ علم وخبر رقم -"الجمعية الثقافية الرومية" جمعية باسم -٥٨
  ٧ القسم رقم -٢١٦٠ العقار رقم - االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 استكشاف اإلرث الثقافي واألخالقي الرومي ونشره .١

 انشاء أطر للتواصل الثقافي واإلجتماعي في األوساط الرومية .٢

 فية محلية ودولية ودعم الكنيسة ومؤسساتهاإنشاء مؤسسات يقا .٣

  إبراز الطاقات الفردية والمؤسسية وتكريمها .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 كبريال -وي ايرما جبران عط- رودريك اندريه الخوري- فؤاد بشاره سعاده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ميراي -مارسيل حنا منصور صالح - خريستينا نجيب جهشان-نجيب الياس جهشان. د -  جهشان عزيز الياس-نسيب سابا

 - ادكار توفيق سليم- ايلي نجيب جهشان- ميشال شارل بردويل- نقوال ميشال ناصيف- نقوال نجيب جهشان- اميل عرمان
  اس خيراهللا روالن الي- نقوال توفيق مقبل

   نجيب الياس جهشانكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٩٦ علم وخبر رقم -"أونوماتوبيا الملتقى الموسيقي" جمعية باسم -٥٩
 ملك ايالن فيعاني، الياس تويني، لطف اهللا تويني وميشال -٢ القسم رقم -١٣٠١ العقار رقم - االشرفية-بيروت: مركزها
  تويني

  : أهدافها
  المساهمة في توفير مكان للموسيقيين يتيح التعليم، التالقي، وتبادل الخبرات .١
 المساهمة في تطوير مهارات الموسيقيين .٢

 المساهمة في العمل على نشر الثقافة الموسيقية في المجتمع .٣

 تشجيع الشباب على المشاركة في مشاريع موسيقية ثقافيةالمساهمة في  .٤

  ال الموسيقىالمساهمة في خلق فرص عمل في مج .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   يوسف شربل نعيم- جو رودولف الياس-االن الياس االسطا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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   يوسف شربل نعيمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩٧١١ علم وخبر رقم -"منتدى لبنان لألدب والفن"ة باسم  جمعي-٦٠
   قضاء البترون- القدوم شاهين- ملك انطوانيت- شارع الضهر-غارص: مركزها
  : أهدافها
 ثقافية .١

 أدبية .٢

 فنية .٣

 تهتم بشؤون الثقافة والفنون على أنواعها .٤

 إحياء األمسيات الشعرية والندوات األدبية .٥

 إحياء معارض الرسم .٦

 تفاالت توقيع الكتب الشعرية واألدبية ألعضائهاإحياء إح .٧

  تكريم أهل األدب والفن .٨
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 طوني يوسف - اهللارس ابي عبد عبداهللا ابراهيم فا- يوسف القدومانطوانيت. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نبيل جرجس بولس اسعد معوض-المعلوف

  انطوانيت يوسف القدومكتورة د ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٢٤ علم وخبر رقم -"L.A.J.A.Mمجال، " جمعية باسم -٦١
   قضاء النبطية-١٠٨٨ العقار رقم - مبنى بلدية جرجوع العقارية-جرجوع: مركزها
  : أهدافها
 ي توطيد األلفة بين الشباب اللبناني وتقريب وجهات النظر بينهمالمساهمة ف .١

 المساهمة في تفعيل النشاطات اإلجتماعية على مختلف أنواعها .٢

 المساهمة في إقامة الندوات والنشاطات الثقافية الترفيهية .٣

وال سيما وزارة المساهمة في تعميم اإلرشادات الطبية والصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة  .٤
 الصحة العامة

 المساهمة في التوعية على أهمية البيئة والمحافظة عليها .٥

  المساهمة في تقديم المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - علي بهجت الشامي- موسى حسن الشامي- جاد طالل شامي-اماني محمد مقلد: السيدات/السادةالمؤسسات /المؤسسون
   مهى محمد مشورب- ابراهيم محمود درويش-  محمد علي محمود درويش-مي محمد مشورب

   ابراهيم محمود درويشالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

  



 46 

  أد /١٢٢٦قم  علم وخبر ر-"جمعية تنمية وسالم" جمعية باسم -٦٢
   قضاء عكار- ملك احمد سليمان شاكر-٣٠٦ العقار رقم - شارع الحميدية-  حي الجامع-مشحا: مركزها
  : أهدافها
 اإلهتمام بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة .١

 نشر الثقافة عن طريق الدورات العلمية والمحاضرات .٢

 اعياً ونفسياًتقديم المساعدة لمن هم بحاجة ومساعدة األسر الفقيرة صحياً، إجتم .٣

 العمل على رفع مستوى الفئات المهمشة وال سيما النساء .٤

 تنمية الروح القيادية والمبادىء الوطنية لدى الشباب .٥

 تفعيل العالقة بين الشباب اللبناني والفلسطيني والعمل على حل النزاعات بالطرق السليمة .٦

 اإلهتمام بالشأن الصحي عبر إنشاء المؤسسات الصحية الخيرية .٧

  امة نشاطات ثقافية واجتماعية وبيئيةقإ .٨
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 منى علي - عيناء حسين قهوجي- شحاديمي ايمن نع-محمود عبد الكريم مرحبا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    اكرم محمد غصه- عبد الكريم محمد الزعبي-ن شاكر احمد سليما-المصري

   ايمن نعيم شحاديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 5�� +  ��٢٠١٤��0ان .%� �� �- وا�6 
  

للجمعية  ٣٠/٨/٢٠١٢أد، تاريخ /١٥٣٣لبيان العلم والخبر رقم  ٩٠٩  تعديل رقم-١
Lebanese Center for Development  المركز اللبناني للتنمية والتطوير، ةجمعي«: المسماة

)LCD( Association«  
 Lebanese المركز اللبناني للتنمية والتطوير، ةجمعي«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 

Center for Development Association (LCD)«  ٣٠/٨/٢٠١٢أد تاريخ /١٥٣٣الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

�� وا�دار��«: اسمها�������� ا ������
آ� ا�  »Lebanese center for development Association (LCD)، ����� ا

  »Lebanese Center for Development Association (LCD)  المركز اللبناني للتنمية والتطوير،ةجمعي«: بدالً من
  

: للجمعية المسماة ١٠/١/٢٠٠٤أد، تاريخ /٧ لبيان العلم والخبر رقم ٩١٣  تعديل رقم-٢
  »جمعية التربية الوطنية الخيرية«

الحائزة على بيان » جمعية التربية الوطنية الخيرية« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٠/١/٢٠٠٤أد تاريخ /٧العلم والخبر رقم 

  :ت على الشكل التاليوأصبح

   :مركزها
   ملك توفيق احمد دالل- ١٣ القسم رقم - ٣٩٠٧ العقار رقم - المزرعة-بيروت
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  :بدال من
   قضاء بعبدا-  مدرسة دار التربية الوطنية-الشياح

  

: للجمعية المسماة ٣٠/٤/٢٠٠٨أد، تاريخ /٥٥١ لبيان العلم والخبر رقم ٩٢٦  تعديل رقم-٣
  »اعيةالبشائر الخيرية اإلجتم«

الحائزة على بيان العلم » البشائر الخيرية اإلجتماعية« الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 ٣٠/٤/٢٠٠٨أد تاريخ /٥٥١والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها
 لدورات التأهيليةالعمل عاى رفع المستوى التربوي واإلجتماعي وذلك عبر إقامة اللقاءات وا .١

 تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة وال سيما تقديم المنح التربوية .٢

 التعاون الالزم مع الجهات المختصة إلقامة مركز إجتماعي تربوي مهني وتقني .٣

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .٤

تاسيس وتأهيل المستشفيات والمستوصفات الجوالة اإلهتمام بالشأن الصحي من خالل المساهمة في إنشاء و .٥
 والثابتة والمراكز الطبية المختصة واإلشراف عليها وإدارتها

شراف عليها والتقنية على إختالف مراحلها واإلالمساهمة في إنشاء وتأهيل وتأسيس المدارس والمعاهد المهنية  .٦
 وإدارتها

  ين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوان
  :بدال من

  :تهدف الجمعية الى تحقيق األهداف التالية
 العمل على رفع المستوى التربوي واإلجتماعي وذلك عبر إقامة اللقاءات والدورات التأهيلية .١

 لتربويةتقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة وال سيما تقديم المنح ا .٢

 التعاون الالزم مع الجهات المختصة إلقامة مركز إجتماعي تربوي مهني وتقني .٣

  مال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعيةتشجيع األع .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

: للجمعية المسماة ٤/٧/٢٠٠٦أد، تاريخ /٣٣٦الخبر رقم  لبيان العلم و٩٣٣  تعديل رقم-٤
  »محترف محسن فتوني«

الحائزة على بيان العلم » محترف محسن فتوني«غاية الجمعية المسماة إسم وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٤/٧/٢٠٠٦أد تاريخ /٣٣٦والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »)حترف محسن فتونيم(مدارات «: إسمها
  »محترف محسن فتوني«: بدال من
  :غايتها
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  : تنموية- فنية-ثقافية/ الخط والزخرفة .١
 العمل على موضوع النساء -

 العمل على موضوع المراهقين والشباب -

 وكل أشكال /الطبقي/ الجنسي/ العنصري/ الدين: العمل على موضوع مناهضة اشكال التمييز كافة -
 التعصب

  :يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداًولبلوغ أهدافها، 
وات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفة، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق تنظيم ند

ن والتنسيق مع المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاو
  .الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
شر نتخليداً لذكراه، عبر العمل على جمع تراث الفنان محسن فتوني من خطوط وزخرفة والمحافظة عليها  .١

 وتعليم وثقافة الخط والزخرفة، والقيام بدراسات وأبحاث حول الفنون الشرفية

تنظيم ندوات وحلقات دراسية : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً
ثيق المعلومات، وتبادل الخبرات وية وغير دورية، وتصدار نشرات ومطبوعات دورإومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، و

ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات 
  والجمعيات المتخصصة والجامعات

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

:  للجمعية المسماة١٧/٧/١٩٨٦أد، تاريخ /١٨٣ لبيان العلم والخبر رقم ٩٣٥ تعديل رقم -٥
  »هيئة ابناء العرقوب«

الحائزة على بيان العلم والخبر » هيئة ابناء العرقوب«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة 
  ١٧/٧/١٩٨٦أد تاريخ /١٨٣رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
   الطابق السابع- مكتب المحامي وليم صعب- سنتر بيروت الكبرى- جادة بشارة الخوري- رأس النبع-بيروت: مركزها

   ملك سنو-  شارع فرنسا- القنطاري-بيروت: بدال من
  

 وتعديله برقم ١٢/٤/٢٠١٢أد، تاريخ /٦٢٩ لبيان العلم والخبر رقم ٩٤١  تعديل رقم-٦
  »درب الوفاء للمسن«: لجمعية المسماة ٢٤/٩/٢٠١٣ تاريخ ١٧٢٤

الحائزة على بيان العلم والخبر » درب الوفاء للمسن« الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٤/٩/٢٠١٣ تاريخ ١٧٢٤ وتعديله برقم ١٢/٤/٢٠١٢أد تاريخ /٦٢٩رقم 

  :على الشكل التاليوأصبحت 
   :هامركز
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 قضاء - ملك منى وكارول ايليا شاغوري-٦٦٨/١٣ العقار رقم - شارع ريزيدانس ابو شعيا- حي تل الزعتر- نةالدكوا
  المتن

  :بدال من
   قضاء المتن- ملك حبيب بطرس الحاج-٩٣٧/٣٧ العقار رقم - األوتوستراد-  الطريق العام-البوشرية

  

: للجمعية المسماة ١٣/٥/١٩٩٧أد، تاريخ /٥٢لعلم والخبر رقم  لبيان ا٩٦٥  تعديل رقم-٧
  »رهيئة إنماء انصا«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » انصارهيئة إنماء « الجمعية المسماة اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٣/٥/١٩٩٧أد تاريخ /٥٢

  :وأصبحت على الشكل التالي
   قضاء النبطية- ملك اشرف حسن خليل-٢٦٧٥/٧ العقار رقم -شارع العام ال-أنصار :هامركز

   قضاء النبطية- ملك حسن أنيس عاصي- الشارع العام-أنصار: بدال من

  :غايتها
  :إن االهداف التي من أجلها اقيمت الجمعية تتلخص كما يلي

 )نالثقافة اإلجتماعية عن طريق بناء اإلنسا(المساهمة في تطوير العمل االهلي .١

المساهمة في ايجاد بيئة ثقافية، تتناول بث جميع أنواع المعارف والمعلومات عن طريق التواصل الثقافي  .٢
 المكتبي والتخصصيووالمعرفي 

المساهمة في تشجيع التعارف بين الشباب عن طريق التواصل وإيجاد نوع من الصلة لتعزيز النشاط المعرفي  .٣
 والعقالني

رسم، (جان فنية الكتشاف المواهب والمهرات وتوظيفها في رفع مستوى الفن المساهمة في إقامة هيئات ول .٤
 ...)أشغال، مسرح، شعرالخ

 ...المساهمة في مساعدة المحتاجين واصحاب االحتياجات الخاصة وتوظيف مهاراتهم في بناء مجتمع أفضل .٥

ت التي تضرب االلفة والتعايش المساهمة في مساعدة الشباب في رفع مستوى الثقافة وإعالء شأنها ومكافحة اآلفا .٦
  والمحافظة على بيئة نظيفة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
 أنماء بلدة أنصار .١

 التوجيه واإلرشاد اإلجتماعي .٢

 الشؤون الثقافية ورعاية أمور الشباب .٣

  والبيئيةالشؤون الصحية .٤

  مساعدة المحتاجين والمعوزين .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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للجمعية  ٢٠٠٣ /١٢/١٢ أد، تاريخ/٢٠٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٠٦٦  تعديل رقم-٨
  »جمعية بيروت للسينما«: المسماة

الحائزة على بيان العلم » جمعية بيروت للسينما« الجمعية المسماة مركز الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة
  ١٢/١٢/٢٠٠٣أد تاريخ /٢٠٢والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

 ملك شارل بشارة عون وبشارة -C بلوك-٣٠٦ العقار رقم - مار نقوال- شارع سرسق- االشرفية- بيروت :هامركز
   الطابق األرضي-شارل عون

   الطابق الثالث-  ملك شرتوني- شارع السيوفي-  االشرفية-بيروت :بدال من
  

: للجمعية المسماة ٢٠/٣/١٩٨٤أد، تاريخ /٢٧ لبيان العلم والخبر رقم ١١١٩  تعديل رقم-٩
  »مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي«

الحائزة » مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي«اية الجمعية المسماة أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غ
  ٢٠/٣/١٩٨٤أد تاريخ /٢٧على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها
إنشاء وإدارة دار لأليتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها ألجل تحقيق كافة  .١

ات الحياتية والصحية واإلجتماعية والتعليمية لأليتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ذات منفعة عامة وال الخدم
 تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية وألحكام هذا القانون األساسي

 ضمور شلل دماغي، شلل نصفي،(السعي لتأهيل المعاقين وذوي اإلحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل .٢
والعمل على معالجة مشاكل ) رم، تثلث الصبغية، حاالت التوحد، حاالت الدوان سندعضالت، إعاقات سمعية

  النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة
  فقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موا

  :بدال من
إنشاء وإدارة دار لأليتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها ألجل تحقيق كافة  .١

  الخدمات الحياتية، والصحية، واإلجتماعية، والتعليمية لاليتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية وال تتوخى الكسب
  لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا

  

: لجمعية المسماة ٣/٧/٢٠٠٦أد، تاريخ /٣٣١ لبيان العلم والخبر رقم ١١٩١  تعديل رقم-١٠
  »الجمعية اللبنانية لألعمال الخيرية«

الحائزة على بيان » الجمعية اللبنانية لألعمال الخيرية«المسماة أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية 
  ٣/٧/٢٠٠٦أد تاريخ /٣٣١العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها
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 نشر العلم والثقافة بفتح وإدارة المدارس الخاصة واألكاديمية .١

سي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة مساعدة التالميذ الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدر .٢
 متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث

  تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدال من
 نشر العلم والثقافة .١

 الفقراء والمعوزين اللبنانيين بتأمين المقعد المدرسي والكتاب والقرطاسية والمريول وكافة مساعدة التالميذ .٢
 متطلبات الطبابة والتأمين والحوادث

  عزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغتربت .٣
  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
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 -منظمة الرقص العالمي«:  المسماةالجمعية األجنبيةفرع تعديل إسم  ١١٩٧٧ مرسوم رقم -١
  »فرع لبنان

  )تشكيل الحكومة(١٥/٢/٢٠١٤ تاريخ ١١٢١٧بناء على المرسوم رقم رقم 
  ،١٩٠٩ آب ٣بناء على قانون الجمعيات الصادر في 

  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠قانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم بناء على مشروع ال
  ، المتعلق بالجمعيات االجنبية٢١/١٢/١٩٣٩ر تاريخ .ل/٣٦٩بناء على القرار رقم 
  )علم وخبر بإنشاء فرع جمعية (٦/٣/٢٠٠٦أد تاريخ /٧٣بناء على القرار رقم 

 المتعلق بطلب تعديل ١٧/٨/٢٠١٢ تاريخ ١٣٨٣٦مشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية ال
  » فرع لبنان-منظمة الرقص العالمي«: إسم فرع الجمعية األجنبية المسماة

   قضاء المتن،- البوشرية: مركزه
  ٦/١٠/٢٠١٢وز تاريخ /و/اع/٨٦٨٥بناء على موافقة المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم 

  ير الداخلية والبلديات،بناء على اقتراح وز
  ٢٢/٥/٢٠١٤بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يرسم ما يأتي
  » فرع لبنان-منظمة الرقص العالمي«: إستبدل اسم فرع الجمعية األجنبية المسماة: المادة األولى

  :حبث اصبح اسمها
  »المجلس اللبناني للرقص«

   :بدالً من
  » فرع لبنان-منظمة الرقص العالمي«
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 تاريخ ١٦٦٥:  لبيان العلم  والخبر رقم٢٠١٤أيار١٩ تاريخ ٨٨٧ في تعديل رقم -١

 ٥/٩/٢٠١٣ تاريخ ١٥٩٣ ورقم٢٦/٥/٢٠١٠ تاريخ ٨٣٧وتعديليه برقم  ١٧/١١/٠٨٢٠
 -، مركزها العبشية» جنوب لبنان- العيشية-جمعية ابونا يعقوب الكبوشي«: للجمعية المسماة

  قضاء جزين
 ١٧/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٦٦٥: لبيان العلم والخبر رقم ٢٠١٤ ايار ١٩ تاريخ ٨٨٧ورد خطأ مطبعي في تعديل رقم 

 -جمعية أبونا يعقوب الكبوشي«: للجمعية المسماة ٥/٩/٢٠١٣ تاريخ ١٥٩٣ ورقم ٢٦/٥/٢٠١٠ تاريخ ٨٣٧وتعديليه برقم 
 من الجريدة ٢٣والمنشور في العدد األولى،  مادة وذلك في الزين، قضاء ج-العيشية: ، مركزها» جنوب لبنان-العيشية

  .١٦٦٨ من العامود الثاني من الصفحة ٢٥ وتحديداً في السطر ٢٩/٥/٢٠١٤الرسمية تاريخ 
  بتعديل الجمعية: الخطأ

  بتعديل إسم وغاية الجمعية: الصواب

  
  .CRTD.Aتدريب للعمل التنمويمجموعة األبحاث والتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 

  .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع االِك/ تتلقى هذه النشرة ألنكِت/أنت
 lb.org.crtda@infoالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريدِك/ تريد إلغاء تسجيلكِت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء“معنون بعبارة  النشرة إليه مع ِك/تصلك

lb.org.crtda@info   

  )اء تحصل بعض األحيانن األخطإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

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

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

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


