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      ٢٠١٤ تشرين االول/١٣٢العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  االوضاع العامة، النزوح والمشكالت االنسانيةفي 
 ومن قلة فرص العمل ات من تراجع اإلقتصاد في لبنان/قلق لدى اللبنانيين •

 االقتصاد اللبناني الهشنهيار  من اتحذِّر" أوكسفامو لمساعدة لبناندعوة دولية  •

  ات/من النازحين والحكومة تطرح الحد  لدعم لبناندوليةال قرارات عملية و...  •
  هل نجح لبنان فعالً باستدراج المساعدات االنمائية في سياق االغاثة؟ •

 لغياب االجماع  ثم سحبته ات/ات السوريين/ مشروع مخيمات للنازحيناقرتالحكومة اللبنانية  •

 ات /بشأن النازحينين لبنان ومفوضية الالجئين توتر بو...  •

 ات/مواقف رسمية وسياسية متباينة حول اقامة مخيمات للنازحين •

 بانتظار حل مشكلة التمويلات /ات النازحون/الطالبتسجيل  •

 ات /مسلسل االعتداءات على النازحيناستمرار  •

 ات يحتجون/ عائلة فلسطينية نازحة من سوريا من االغاثة والمعنيون١١٠٠شطب  •

 
  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  حول االهداف االنمائية لاللفية التقرير الرابع للبنان •

  مأسسة مكافحة الفقر في لبنانيقترح النائب فاضل •

 دراسة جديدة لكفى حول استقدام وعمل عامالت المنازل في لبنان •

 طفالهنألد من النساء العامالت األجنبيات واألمن العام يمنع تجديد تصاريح اإلقامة لعد •

  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتقرير الرسمي الرابع حول سيداو •
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 مشروع مشترك في راشيا لرعاية المرأة الحامل ومولودها •

  في السنوات الماضية%٢٥ ايام في لبنان بزيادة ٣شخص ينتحر كل  •

  

  ئة المحلية الزراعية والبيفي التنمية 
 )المجموعة( دوالر من البنك الدولي للجمعية اللبنانية للتنمية مليونا •

 انشاء هيئة تطوير السياحة الريفية ومذكرة تعاون بين وزارتي السياحة والبيئة •

 اتفاقيات تعاون لتحريج الغابات بين كلية الزراعة وأربع بلديات  •

• العملة سليمة في أماكنمذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والعمل لتوفير بيئة صحي  

 مذكرة تعاون حول التنمية المستدامة بين وزارتي البيئة واالقتصاد  •

 تعاون بين البورا واللبنانية لخلق فرص عمل ومشاريع انمائية في عكار •

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

 

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية •
  ة متنوعة لجهات رسمية ومحليةمساعدات محلي •
 مساعدتان اميركيتان لهئتين اهليتين  •

  مساعدة من الوليد بن طالل لبلدة بقاعية •
 مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
 

�(�ت دو���
�  وه��ت )�وض 
�ا&�%  
 

 العمالة •

  
 �� ٢٠١٤ ا���ل +(�"�% و*

 

 ٢٠١٤ آب ايلوليات جديدة تأسيس جمع •

 ٢٠١٤ ايلولشهر  للعلم والخبر تعديل •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
 

   االوضاع العامة، النزوح والمشكالت االنسانيةفي 
  

 كاً ينعكس عمالة واستهالات من تراجع اإلقتصاد في لبنان/قلق لدى اللبنانيين •
كوم، حول مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أن . الدراسة التي أجراها موقع بيتافادت

ن في المستقبل القريب، إذ أشار /ن تراجع االقتصاد وفرص العمل في بلدهم/ في لبنان يتوقعون في االستطالعات/المشاركين
ضاع بشكل  تردي األو%٤٢لحوظاً خالل األشهر الستة الماضية، فيما توقع أن اقتصاد لبنان شهد تراجعاً من /هم من%٦٠

 تحسن %٣٩توقع فيما ، "جيدة جداً"إلى " جيدة"أن الظروف الحالية لألعمال ايضاً  %٢١إعتبر و .أكبر ضمن الفترة نفسها
 تراجع %٣٧، وتوقع "منالصعبة ال"أن فرص العمل في لبنان الى  %٧٤بالمقابل أشار . تلك الظروف خالل عام من اآلن

  .عدد فرص العمل في لبنان خالل الستة أشهر المقبلة
 أوضح ستة  بينماات إرتفاعاً في تكاليف المعيشة في األشهر الستة المقبلة،/ من المشاركين%٦٩، توقع موضوع آخروفي 

  . هن تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي/ أن مدخراتهم%)٦٠(ات /من أصل عشرة مشاركين
  

 نهيار االقتصاد اللبناني الهش من اتحذِّر" أوكسفامو لمساعدة لبناندعوة دولية  •
 ان زيارة هيلين كالرك، المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وأنطونيو غوترس عن، "االخبار" صحيفة كشفت

فالمجتمع . طار المهمات التقليدية المطلوبة منهماالمفوض السامي لمفوضية األمم المتحدة لالجئين إلى لبنان، لم تأت ضمن إ
ات والضغوط /ات السوريين/، بسبب تبعات أزمة الالجئين في لبنانالدولي ومنظماته استشعرا الخطر الذي وصل إليه الوضع

  .تا/التي إذا ما تُركت تتفاقم فستصل حتماً إلى انفجار ال تحمد عقباه بين المجتمعات المضيفة ومجتمع الالجئين
الطالع على أوضاع المجتمعات ل وذلكمنطقة دير األحمر، لوكشفت كالرك خالل قيامها بجولة ميدانية في البقاع، وتحديداً 

ات، ان زيارتها ترمي إلى تسليط الضوء على ما يحصل في لبنان لحث المجتمع الدولي على /المضيفة ومخيمات الالجئين
 وفي السياق نفسه،. ات/مجتمعات المضيفة لكي تستمر في استضافتها للنازحينتقديم دعم أكبر، وشددت على اهمية دعم ال

 غوتروس الضغوط التي تواجهها تلك المجتمعات من تراجع مستوى المعيشة، ارتفاع اإليجارات اكد المفوض السامي االممي
اسية، الفتاً إلى أن استقرار لبنان وسط  بأن الدعم المقدم للبنان غير كاٍف نتيجة التضارب في المصالح السياًعترفمواألسعار، 

  . يعد أولوية، وهو ما تسعى المفوضية إليهالتي تحيط بهالفوضى 
بعد مضي ثالثة أعوام ونصف على النزاع في سوريا، توشك دول "البريطانية، انه " أوكسفام"اعتبرت منظمة من جهتها، 

واكدت ". ات والمجتمعات الفقيرة الثمن الفعلي/يدفع النازحونالجوار مثل لبنان واألردن على االنهيار االقتصادي، فيما 
، فشل جهود المجتمع الدولي تجاه األزمة في "ات/معادلة اكثر انصافًا للسوريين"عنوان الذي حمل المنظمة في تقريرها 

طين أعداد كافية من  المساعدات اإلنسانية بما يكفي، فشل الدول الغنية بإعادة توتوفرعدم " هي، اصعدةسوريا على ثالث 
 كذلك اورد التقرير، ان لبنان الذي يعاني اصال من اقتصاد ،"، واستمرار نقل األسلحة لجميع الجهات في سوريةات/الالجئين

مليون  ١,١ات من سوريا اي اكثر من /النازحيناجمالي  من %٣٨هش وسط واقع سياسي غير مستقر، بات يستقبل 
 منافسة اليد عاني منة، الذي بدأ ي/خطورة على االمنين االقتصادي واالجتماعي للمواطنة، االمر الذي اصبح يشكل /نازح

 .العاملة السورية
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  ات/من النازحين والحكومة تطرح الحد  لدعم لبناندوليةال قرارات عملية و...  •
 في نيويورك، دعمها ، ايلول الماضي٢٦في ، في اجتماعها الثاني، الذي عقد "المجموعة الدولية من اجل لبنان"جددت 

ات او لتقوية /ات السوريين/الرسمي للبنان من دون ان تقر أي تدابير عملية لدعم الجيش او لتخفيض اعداد النازحين
 تأكيدها اوساط دبلوماسية متابعة لحيثيات ذلك االجتماع، عن صحيفة السفير نقلتوفي هذا االطار، . االقتصاد اللبناني الهش
ان الستراتيجية موحدة يحاكي بها المجتمع الدولي، تعتمد الضغط على المنظمات الدولية لتنفذ مطالبه على ضرورة تبني لبن

 على ذلك قبل اجتماع  لبنانولفتت تلك االوساط االنتباه ايضاً الى ضرورة اقدام. بحسب المصلحة اللبنانية وليس مصالحها
 االول، والذي سيسلط الضوء بصفة خاصة على حاجات لبنان،  تشرين٢٨برلين المقبل لدول الجوار السوري، والمقرر في 

  . بيان المجموعة الدولية في نيويوركل وفقاًوذلك 
تناقش في نيويورك يفنّد ل الى رئاسة الحكومة اللبنانية ورقة حكومية وفي السياق نفسه، قدم وزير الخارجية، جبران باسيل،

ت اجتماعية، اقتصادية واخرى امنية لعالج تلك القضية لكي تعمل الدول فيها انعكاسات النزوح السوري، مقدماً مقترحا
اعتماد المسار "وترتكز الفكرة االساسية لتلك المقترحات على ضرورة البدء في . الراغبة بمساعدة لبنان على أساسها

 السياسة  جهودضي بالرغم منالذي كان قائماً في الما" المسار التزايدي"للنزوح بعد بلوغه الذروة، وهو نقيض " التناقصي
ويقترح باسيل في الورقة الحكومية إجراءات من شأنها أن تؤسس لسياسة حكومية جديدة تشكل انعطافة . الحكومية للحد منه

لالطالع على تلك االقتراحات يرجى مراجعة الوصلة االلكترونية . ات/ات السوريين/في التعاطي اللبناني مع النازحين
   :التالية
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  هل نجح لبنان فعالً باستدراج المساعدات االنمائية في سياق االغاثة؟ •
 نجح في تغيير مفهوم المجتمع الدولي في ما يخص تقديم المساعدات، ليس فقط لفتت صحيفة الديار، الى ان الجانب اللبناني

في اتجاه لبنان بل في اتجاه الدول كافة، وجعله يدخل المساعدات اإلنمائية بالتساوي مع المساعدات اإلنسانية في مفهومه 
تشار السابق للرئيس ميشال سليمان، وفي هذا االطار، شرح مستشار رئيس الحكومة والمس. ومقاربته العامة لذلك الملف

 نظماتحاولنا منذ السنة ونصف السنة أن نحض م: "قائالًتطور تلك العملية للصحيفة الدكتور شادي كرم، في حديث صحفي 
االول : ات واإلنماء، ومن خاللها المجتمع الدولي، على تفهم أمرين أساسيين/األمم المتحدة المهتمة بموضوع النازحين

 المساعدات اإلنمائية تقديم العمل اإلنمائي وبالتالي عدم اإلكتفاء بالمساعدات اإلنسانية وتخطيها إلى  دعم حول اهميةيتمحور
 من تطوير للخدمات العامة وبناها التحتية من وما يترتب عن ذلك في لبنان،  العاملة اإلنمائيةوضعها في اآللياتالمباشرة 

اما االمر الثاني، فتقديم المساعدة لسكان المناطق اللبنانية التي يتركز . إلخ…صحية كهرباء ومياه ونقل وتعليم وخدمات 
، ويتركز فيها الفقر والبطالة والمشكالت اإلجتماعية صعبةالنزوح السوري فيها والتي تعاني اصالً من اوضاع اجتماعية 

ساعدة لبنان، يأخذ للمرة االولى في االعتبار ستترجم ثمرة جهودنا في برنامج مهم جداً لم: "واضاف كرم قائالً. وغيرها
المجموعات العمل المزدوج على الصعيد االنمائي وتطويره من جانب، واالنساني من جانب آخر، بحيث تطال المساعدات 

  .ات/ات السوريين/ في المناطق الحاضنة للنازحينة المقيمة اللبنانييةالسكان
  عدد من الدول المانحة، أول من بمساهمة،عدد األطراف الذي يديره البنك الدولي صندوق اإلئتمان المتمن جهة ثانية، اطلق

 على هبة وبموجب ذلك تم التوقيع. ات/ات السوريين/مشروع له والذي يرمي إلى دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين
  .ات/ مليون دوالر أميركي مخصصة للبلديات األكثر تأثرا بأزمة النازحين١٠بقيمة 
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 لغياب االجماع  ثم سحبته ات/ات السوريين/ مشروع مخيمات للنازحيناقرتالحكومة اللبنانية  •
 عن  هي كناية،ات/ات السوريين/ على اقامة مخيمات تجريبية للنازحين حكومي اتفاقعنأعلن وزير العمل، سجعان قزي، 

كداً العمل على تنفيذ ذلك المشروع في القريب  حياة انسانية محترمة، مؤتوفر نقاط تجمع سكني مشروع يقضي باقامة
 له من خالل الصناديق العربية والدولية، الفتا الى أنه اذا نجحت التجربة سيتم  الالزمةتأمين االموالل ، والسعيالعاجل
ى انها  االف شخص، مشدداً عل١٠ االف الى ٥ قزي ان تلك المخيمات النموذجية مؤقتة قد تضم ما بين افادوقد . تعميمها

بدوره، افاد وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس . ات بل الحل هو العودة الى سوريا/ للنازحين االنسبليست الحل
ة في مرحلة اولى، وانه / ألف نازح٣٥ات بحدود /بان تلك المخيمات ستضم عدداً محدوداً من النازحين" الجمهورية"لصحيفة 

يوت جاهزة تتوزع ما بين العبودية وجديدة يابوس والمصنع في المنطقة الفاصلة، لكن  ب مشكلة منيتم درس إمكانية أن تكون
  . ضمن األراضي اللبنانية

الخميس بعد اجتماع الحكومة، يوم وذلك " االخبار" وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، لصحيفة لكن فيما بعد صرح
  .من التداول ألن األمر ال إجماع عليهسحب ات /مات للنازحين مخي اقتراح اقامة، ان ايلول الماضي١٨الموافق في 

  

 ات /بشأن النازحينتوتر بين لبنان ومفوضية الالجئين و...  •
ات عخلصت الزيارة التي قامت بها المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هيلين كالرك، لتفقد اوضاع المجتم

ان الضغط الهائل الذي يواجهه البلد لم يعد باإلمكان احتواؤه ما لم "في لبنان، الى التأكيد ات /ات السوريين/المضيفة للنازحين
جتماع الذي جمع كالرك والمفوض السامي لمفوضية األمم المتحدة لالجئين، االوقد شهد ". تُعتمد خطوات سريعة لحل األزمة

حين، توتراً واضحاً بين اللجنة وغوتيرس، خصوصاً عندما أنطونيو غوتيرس، باللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف الناز
  :تمسك وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، بالمواقف التي طرحتها الحكومة اللبنانية وهي

  ات جدد إال ألسباب إنسانية حرجة، وذلك بدءاً من أول تشرين األول المقبل/ رفض استقبال نازحين-
  ذهب إلى سورياعن كل من ي" النزوح"نزع صفة  -
  عبر تبادل المعلومات مع المفوضية" ة/نازح"ها صفة / من تنطبق عليهتقييمإعادة  -
  اقامة المخيمات في المنطقة العازلة -

وبحسب صحيفة االخبار، لم يرِض المفوض ما طرحته اللجنة، إذ رأى أن المعيار الجغرافي الذي اعتمدته الحكومة، عبر 
 المناطق القريبة فقط، غير سليم، وإقامة مخيمات بين الحدود هو أمر خطير جداً، لكنه عاد ليؤكد أن ات من/استقبال النازحين

، موافقاً على نزع "الحكومة لها الحق في استخدام أراضيها كما تشاء ضمن سيادتها، ونحن على استعداد لمناقشة األمر معها"
   . بالمعلومات، وعلى تزويد الحكومةصفة النزوح عمن يذهب إلى سوريا

  

  ات/مواقف رسمية وسياسية متباينة حول اقامة مخيمات للنازحين •
ات / حول مشروع اقامة مخيمات مؤقتة للنازحين ان هناك ارباك كبير لدى الوزراءعن" االخبار" صحيفة كشفت

 انما كانت هناك اراء لم يتم اتخاذ أي قرار حكومي بانشاء مخيمات،"، اذ ان الوزير محمد فنيش يجزم بانه ات/السوريين
   .ات من اجل مناقشة ما سيتم طرحه/وافكار طُرحت وما نزال في انتظار تقرير اللجنة المكلفة متابعة موضوع النازحين

مسألة المخيمات تحتاج إلى رؤية واضحة، والمناطق " آذار إلى أن ٨أشارت مصادر وزارية في قوى وفي سياق متصل، 
". ات يحتاج إلى تنسيق مع الجانب السوري/ول المخيمات إلى مشكلة، كما أن الحد من النازحينالحدودية ليست آمنة وقد تتح

ات في بقع /من جهته، اكد وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، على ان الحاجة إلى إنشاء مخيمات تؤوي النازحين
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ما أن النظام السوري ال يبدي استعداده محددة ومضبوطة، صارت أكثر من ملحة لضبط أوضاع تلك المجموعات، ال سي
ان عدم قيام مضيفاً . ات من خالل فتح أبواب الحدود على مصراعيها ليعود هؤالء إلى قراهم/الستعادة أبنائه النازحين

ته ات في لبنان هو نتيجة النزاعات السياسية وذكريات المخيمات الفلسطينية، مؤكداً ان وزار/ات السوريين/مخيمات للنازحين
  . ستنشئ مخيمات حتى لو لم يوافق الجميع عليها

ات على الحدود الشمالية في /ات السوريين/اثار ما ذكر انه قرار حكومي النشاء مخيم للنازحيناما على الصعيد المحلي، فقد 
اكد رئيس بلديتها محمد فقد . بلدة العبودية، وتحديدا في النقطة الفاصلة بين العبودية والدبوسية، اعتراضاً بين أهالي البلدة

ان اهالي العبودية مجمعون على رفض اقامة مخيم في النطاق الجغرافي للبلدة، معتبراً ان هناك "المصومعي لصحيفة النهار 
نحن لم نتبلغ رسمياً بأي قرار بعد، وفور تبلغنا من : "اموراً لوجستية وتقنية وامنية تقف عائقاً امام ذلك، كما استطرد قائالً

  ". الشؤون االجتماعية رشيد درباس بإقامة المخيم، سنرد بجميع الطرق القانونية المتاحةوزير
  

 بانتظار حل مشكلة التمويلات /ات النازحون/الطالبتسجيل  •
ات / تعميما حول تسجيل التالمذة غير اللبنانيين ايلول الماضي،١٧ في ، الياس بو صعب، والتعليم العالياصدر وزير التربية

 ن عند/، الذين واللواتي سيصدر تعميما خاصا بهممن سورياات / الوافدينيذ التالماستثنى بموجبهارس الرسمية، في المد
 .  االموال الالزمة لذلكتوفر

ن في المدارس الرسمية، واالفادة من المهلة /التعجيل في تسجيل اوالدهم"اهالي التالمذة اللبنانيين إلى وكان الوزير قد دعا 
ن /، وذلك حفاظا على حقوقهمالثاني من ايلولات وهي لغاية منتصف األسبوع /تسجيل المحصور باللبنانيينالممددة لل

مطلع آب الماضي، والذي قضى بتسجيل في إن تعميمه الذي صدر : "وقال بوصعب موضحاً لصحيفة النهار". ن/ومصالحهم
 في ات/ عدد التالمذة اللبنانيين اجمالي، الفتاً الى ان"ن/وقهمالتالمذة اللبنانيين فقط في المدارس الرسمية، هدف الى حماية حق

 ألف، بينما ال ٤٠٠ة، وعدد التالمذة النازحين / ألف تلميذ٢٧٥حصاءات السنة الحالية، يبلغ نحو إل اًالمدارس الرسمية وفق
 ات/ذة غير اللبنانيينواستدرك بوصعب قائالً بانه سيسمح للتالم). ؟(!ة / ألف تلميذ٣٠٠تستوعب المدارس أكثر من 

وفي هذا االطار، كشف ايضاً عن اقرار خطة ستطرح على . ، لكنه اعتبر أن االستيعاب محدودقضاء المهلةبالتسجيل بعد ان
ة، على /ة نازح/ الف تلميذ١٠٠ مليون دوالر، وتقضي باستيعاب ٢٠٠ للسنة األولى قيمتهاالمؤسسات الدولية المانحة، تبلغ 

  . مباشرة للدولة اللبنانيةاموال المساعداتالمؤسسات الدولية ان تسدد بموجبها 
  

 ات /مسلسل االعتداءات على النازحيناستمرار  •
فقد شهد بعض القرى ، ات السوريين في العديد من المناطق اللبنانية/ االعتداءات والتضييق على النازحين مسلسلستمري

ن، كذلك الى احراق /ضافة الى التعرض بالضرب والسباب لهم اات منها،/والبلدات دعوات جدية الى طرد السوريين
سيارات ودراجات تعود الشخاص من الجنسية السورية، كما اقدم عدد من البلديات على اتخاذ سلسلة تدابير تجاه 

تخدام ات ابتداء من التاسعة ليالً حتى السادسة صباحاً، وقف اس/منع تجول النازحين: ات ابرزها/ات السوريين/النازحين
الدراجات النارية عموماً، االلتزام بقرارات وتعليمات البلديات من جهة المحافظة على األمن واالستقرار، والعمل على زيادة 

   .عدد الحراس الليليين في قرى المنطقة وبلداتها
ر ارض على نفقتها من  يوماً الستئجا١٥امهل رئيس بلدية حلبا، سعيد شريف الحلبي، مفوضية الالجئين وفي السياق نفسه، 

ات يستوعب كل المخيمات الواقعة ضمن النطاق البلدي والجغرافي لحلبا، بغرض ضبط /اجل انشاء مخيم للنازحين
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ن مؤقتا الى حين اقرار انشاء /ن، باعادة اعمار خيمهم/اننا نسمح لهم"ن، مضيفاً /المساعدات وتأمين كل العناية المفترضة لهم
  ". ذلك المخيم
استنكر مختار بلدة سمار جبيل في البترون، حنا ناصيف، واالهالي محاوالت احدى الجمعيات التي تعنى بشؤون  من جهته،
ة في احدى المباني المهجورة في البلدة، دون االخذ في االعتبار واقع البلدة / طالب٤٠٠ات، اقامة تجمع لـ /النازحين

ات /اصابع اليد، مما يعني ان الجمعية تنوي جلب الطالب  العائالت التي تحتضنهاوجوارها التي ال يتجاوز عدد
 تلك الخطوة بالتواطؤ مع صاحب المبنى، وعلى االقدام علىوقد نبه ناصيف من خطورة . ات من خارج المنطقة/السوريين

ات حساب مصلحة ابناء البلدة والجوار، وايضاً على حساب السياحة الدينية في المنطقة، محذرا من اللجوء الى خطو
   .هتصعيدية للحؤول دون تنفيذ

  

 ات يحتجون/ عائلة فلسطينية نازحة من سوريا من االغاثة والمعنيون١١٠٠شطب  •
نفذ عدد من العائالت الفلسطينية النازحة، اعتصاماً في مخيم عين الحلوة امام مكتب مدير المخيم بمشاركة ممثلين للقوى 

 عائلة منكوبة ١١٠٠ة، وذلك احتجاجاً على قرار االنروا الذي قضى بشطب الفلسطينية والمؤسسات االهلية واللجان الشعبي
وقد رفعت خالل .  وحرمانها من المساعدات االنسانية،ات من سوريا لجأت الى مخيمات لبنان/ات الفلسطينيين/من النازحين

، كما ا من ابسط حقوقها وحرمانهاهاالعتصام الفتات منددة بقرار األونروا واصفة اياه بالظالم والجائر وبأنه يهدف لتجويع
 . ن/ن الى اقفاله تعبيرا عن غضبهم/ات الى مكتب الشؤون االجتماعية التابع لالونروا في المخيم وعمدوا/توجه المعتصمون

  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

 حول االهداف االنمائية لاللفية  التقرير الرابع للبنان •
 لأللفية األهداف اإلنمائية" اطالق التقرير الرابع عن بمناسبةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هيلين كالرك، كشفت مديرة 

وتعزيز ) ١الهدف (األهداف الحرجة المعنية بالقضاء على الفقر لبنان لم ينجح في تحقيق ، ان ٢٠١٤- ٢٠١٣لعام " للبنان
 أن تداعيات األزمة السورية لم تكن عامال يساعد  الفتة الى،)٧الهدف (يئية واالستدامة الب) ٣الهدف (المساواة بين الجنسين 

، تحت ٢٠٠٤ن، بحسب تقرير /ن يعيشون/ات كانوا/ من اللبنانيين%٢٨ان أكثر من بمعاودة التذكير وعلى تسريع التقدم، 
  .اديةات الى لبنان، وتفاقم االزمة االقتص/ات السوريين/خط الفقر، وذلك قبل تدفق النازحين
 الوصول إلى معدالت االلتحاق اي) ٢الهدف ( من تحقيق الهدف التربوي ، تمكن لبنانلكن من جهة ثانية وبحسب كالرك

 باأللف وتوسيع ٩إلى تحقيق األهداف الصحية الثالثة، وخصوصاً خفض وفيات األمهات واألطفال إلى و،  المستهدفةبالتعليم
  .اًمتفاوتجاء ما سجل لبنان في ما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فا). ٥و ٤أي الهدفين (دائرة التلقيحات 

  

  مأسسة مكافحة الفقر في لبنانيقترحالنائب فاضل  •
، ة/ ألف لبناني٣٠٠كشف النائب روبير فاضل، نقال عن احدث االحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية، ان هناك نحو 

ستطيع سد تدوالراً للفرد يوميا، وبالتالي ال  ٢,٤عيش تحت خط الفقر المدقع، أي بأقل من ت ألف أسرة ٦٢اي حوالي 
 في ٥٠ األساسية، ال سيما الغذائية منها، وتابع قائال ان مستوى التسرب المدرسي في المناطق األكثر فقراً، يفوق الـاحاجاته

وعليه، تقدم . دد األجيال الجديدة، ويضاعف أسباب الفقر المدقع في المئة، االمر الذي يه٣٠ ى البطالة تعد مستوىالمئة، وان
برنامج "، حمل اسم "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء برنامج إلزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان"فاضل بـ
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 النواب، ليصار إلى  من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عرضه خالل أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس، آمالً"أفعال
  .مناقشته وإقراره

البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر "وفي اتصال مع صحيفة السفير، اوضح فاضل ان البرنامج الجديد يهدف إلى مأسسة 
ة  سنوات بالتعاون مع الهيئات الواهبة، والذي تتولى تنفيذه وزارة الشؤون االجتماعية ورئاس٥الذي أطلقته الدولة قبل " فقرا

 في المئة ٥واذ امل فاضل الموافقة على اقتراح القانون في أسرع وقت ممكن، اوضح أن كلفته لن تتعدى . مجلس الوزراء
  . نفسها" السلسلة"ال " سلسة الرتب والرواتب" زيادة  اجمالي حجم في المئة من١٠سنويا، أو " مؤسسة كهرباء لبنان"من عجز 

  

  عامالت المنازل في لبناندراسة جديدة لكفى حول استقدام وعمل •
بين االستقدام والعمل : أحالم للبيع"، دراسة مشتركة، تحت عنوان "المفكرة القانونية"و" كفى عنف واستغالل"أطلقت منظمة 

تناولت الدراسة، التي استندت إلى مقابالت شبه موجهة مع ". في لبنان، رحلة استغالل عامالت منازل من نيبال وبنغالدش
عامالت عدن إلى بلدهن، وممثلين عن وكاالت االستقدام وأصحاب عمل مع  و،اليات ونيباليات يعملن في لبنانعامالت بنغ

المتعلقة باستقدام عامالت المنازل من البلدين المذكورين واستخدامهن في و  المطبقةومسؤولين رسميين، اآلليات والممارسات
عن في ما يتعلق بظروف العمل والمعيشة في لبنان، إما عبر حجب وقد لفتت الدراسة إلى أن المهاجرات قد خد. لبنان

وفصلت الدراسة في مؤشرات العمل القسري .  معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكالءاعطاءمعلومات مهمة عنهن، أو 
لثبوتية، منعن من الذي خضعت له العامالت، مبينة أن العامالت حرمن من الراحة والعطلة األسبوعية، صودرت أوراقهن ا

 الجسدي ينالخروج بمفردهن، تم احتجازهن في المنزل، وحرمن من حقّ االتّصال بعائالتهن، كما تعرض بعضهن إلى العنف
ة في العالقة، بين العاملة وصاحب العمل، من جهة اخرى،. والجنسيرأت الدراسة أن نظام الكفالة واختالل توازن القو 

، أي مغادرة المنزل ومكان العمل من "الفرار"فيصبح . ملة من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنانساهم في حرمان العا
  .دون موافقة صاحبه، الحّل الوحيد إلنهاء عالقة العمل المسيئة

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تغيير آليات استقدام عامالت المنازل اخيراً، و
تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عامالت المنازل، وضع : اجرات، والحد من ممارسات استغاللهن، أبرزهاالمه

اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف بين لبنان والدول األصل، تفعيل وتوسيع المراقبة على وكاالت االستخدام واالستقدام من 
 حصول عامالت المنازل المستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهن  امكانيةأجل وضع حد للفساد، تعزيز

  .إليه، ومالحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العامالت
  

 طفالهنألاألمن العام يمنع تجديد تصاريح اإلقامة لعدد من النساء العامالت األجنبيات و •
هيومن رايتس "، " ألف–عية اللبنانية للتعليم والتدريب الجم"، "حركة مناهضة العنصرية"أصدرت تسع منظمات مدنية هي 

فريق العمل "، "المركز االجتماعي للوافدين"، "المفكرة القانونية"، "المركز اللبناني لحقوق اإلنسان"، "جمعية إنسان"، "ووتش
األخير الصادر عن األمن العام ، بياناً مشتركاً، إستنكرت فيه القرار "جمعية العدالة والرحمة"و ،"المعني بالعمال الوافدين

ات في مهن منخفضة األجر الذين واللواتي /ات العاملين/بمنع تجديد تصاريح اإلقامة لعدد من الوافدين"اللبناني، والذي قضي 
لى ولفت البيان إ. ، معتبرة أن ذلك القرار ينتقص من الحق في الحياة األسرية"هن/ن أطفاالً في لبنان وكذلك ألطفالهم/أنجبوا

 عاملة وافدة، أكثرهن من صاحبات اإلقامة الطويلة في لبنان، أبلغن المنظمات المذكورة بأنهن قوبلن ١٢ما يقرب من "أن 
بالرفض عند ذهابهن إلى األمن العام لتجديد أوراق اإلقامة لهن وألطفالهن، فيما قيل لبعضهن االخر إنه من غير المسموح 
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 ساعة في بعض الحاالت، ٤٨ ال تتجاوز فترة قصيرة لمغادرة البالد،  السلطاتنتهأمهلقد لهن إنجاب األطفال في لبنان، و
  ".بحسب قولهن

، أن الجهاز قد أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح ها، أن مصادر داخل األمن العام أكدت ل المنظمات ايضاًوأفاد بيان
على رغم من الطلبات " في لبنان وآلبائهم وأمهاتهم، مضيفاً أنه اإلقامة ألطفال الوافدين ذوي األجر المنخفض والمولودين

ختاماً، ذكّر ". المكتوبة التي تقدمت بها تلك المنظمات للحصول على نسخة من ذلك األمر، إال أن الجهاز لم يرد حتى اآلن
ودين في لبنان التقدم بطلب إقامة البيان، أنه بموجب أحكام اإلقامة اللبنانية كان يمكن، في الماضي، ألطفال الوافدات المول

 .لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب اإلقامة إذا التحقوا بالمدارس
 

  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتقرير الرسمي الرابع حول سيداو •
 القضاء على جميع أشكال أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير الرسمي الرابع حول تطبيق لبنان التفاقية

 ، جورج جريج، خالل ندوة عقدت للمناسبة في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت وذلكالتمييز ضد المرأة،
ات عن الوزارات والسلك الدبلوماسي / آالن حكيم، النائب غسان مخيبر وممثلين،وبحضور وزير االقتصاد والتجارة

  .ت الرسمية والسفارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنيوالهيئات النقابية واإلدارا
وقد عرض أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، خالل الندوة، اآلليات المتاحة في األمم المتحدة لرصد 

تنفيذي في الهيئة  كما عرضت رئيسة اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير وعضو المكتب ال،وتعزيز حقوق المرأة
الوطنية، ليلى عازوري جمهوري، المراحل التي مرت بها التحضيرات للتقرير النهائي، موضحة أبرز االنجازات التي 

 من قانون ٥٦٢، إلغاء المادة )٢٠١١(إقرار قانون معاقبة جريمة االتّجار باألشخاص : تحققت على الصعيد التشريعي، ومنها
لمساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضرائبي عن الزوج واألوالد في قانون ضريبة الدخل ، اعتماد ا)٢٠١١(العقوبات 

وإفادة الموظفة من التعويض العائلي عن أوالدها في حال كان الزوج ال يعمل أو كان غير مستفيد من تعويض عائلي عن 
ورفع إجازة األمومة في ) ٢٠١٤أيار (نف األسري ، إقرار قانون حماية المرأة وسائر أفراد األسرة من الع)٢٠١٣(أوالده 

 ). ٢٠١٤أيار ( أسابيع ١٠القطاعين العام والخاص إلى 

  

 مشروع مشترك في راشيا لرعاية المرأة الحامل ومولودها •
أطلق وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، مشروع رعاية المرأة الحامل ومولودها في مستشفى راشيا الحكومي، وذلك 

اون مع منظمة الصحة العالمية، وجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية، المفوضية العليا لشؤون الالجئين واالتحاد بالتع
 أوضحت رئيسة دائرة المكتب الصحي االجتماعي المقاصدي، ريم رباح، وحول ذلك. وخالل االحتفال باالطالق. األوروبي

وفير النمو السليم للطفل حتى عمر السنتين، وانه ينفذ في كل من ان المشروع يهدف الى تحسين الوضع الصحي لألمهات وت
مستشفيي رفيق الحريري الحكومي الجامعي وراشيا الحكومي وايضاً في مراكز الرعاية الصحية الواقعة في نطاق 

ية ال تحظى هذا البرنامج يطلق العتبار أساسي، هو أن المناطق النائ ان من جهته، قال الوزير أبو فاعور. المستشفيين
بالرعاية الصحية الالزمة، وتحديداً في مسألة الوالدات والحمل، الفتاً إلى أن النسبة العالية من وفيات األطفال هي في 

   .المناطق البعيدة

  

  في السنوات الماضية%٢٥ ايام في لبنان بزيادة ٣شخص ينتحر كل  •
 ميركية في بيروت، الدكتور زياد نحاس، عن ان شخصاًكشف رئيس قسم الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة اال

 في المئة في ٢٥  العدد االجمالي كل ثالثة ايام في لبنان، وان التقديرات تشير الى زيادة، يموت عن طريق االنتحارواحداً
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   وصندوق جمعيةي النفس اطالق القسمالكشف عن تلك االحصائية خاللجاء ذلك . مقارنة مع االعوام السابقة، العام الحالي
"Embrace" ووزارة الصحة العامة، اول حملة توعوية وطنية للوقاية من االنتحار، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من

 مسيرة يوم األحد الموافق في كما نُظمتتركز الحملة على بث اإلعالنات التلفزيونية، وعقد المحاضرات التثقيفية . االنتحار
أكيد رح فيق وامشي للوقاية من االنتحار، " عند الساعة الخامسة فجراً إلى صخرة الروشة، تحت شعار الماضي أيلول ٢١

  .  خدمة الخط الساخن للدرء من حاالت االنتحار عملتمويلل من المسيرة تعلى ان يتم استخدام التبرعات التي جمع
 

   محلية الزراعية والبيئةفي التنمية ال
  

 )المجموعة(الدولي للجمعية اللبنانية للتنمية  دوالر من البنك مليونا •
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها لقرٍض، تبلغ قيمته مليوني دوالر، إلى الجمعية 

المؤسسة في وأوضحت . بهدف تشجيع ريادة األعمال وتعزيز التنمية االقتصادية فى لبنانوذلك ، )المجموعة(اللبنانية للتنمية 
، أن ذلك القرض سيساعد المجموعة على تنمية محفظة قروضها وتعزيز نطاق خدماتها التمويلية لتشمل  صدر بالمناسبةبيان

 من قاعدة عمالء %٥٠ وأضاف البيان أن. الصغر في لبنانالفئات محدودة الدخل وأصحاب وصاحبات المشروعات متناهية 
 تتركز في المناطق الحدودية، التى يصعب فيها الحصول ة،/ ألف عميل٤٦يين اكثر من ن الحال/ والتي يبلغ عددهمالمجموعة

وقد أشار مدير مجموعة المؤسسات المالية .  من إجمالي العمالء%٥٤على الخدمات المالية المطلوبة، فيما تمثل النساء 
إلى أن ذلك االستثمار سيساهم في جذب لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، جيمس جوهري، 

  . المصارف المحلية، لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر في لبنان منمؤسسات استثمارية أخرى، وخصوصاً
  

 انشاء هيئة تطوير السياحة الريفية ومذكرة تعاون بين وزارتي السياحة والبيئة •
برئاسته على أن يتولى و " تطوير السياحة الريفية وتفعيلهاهيئة" ميشال فرعون، قرارا أنشأ بموجبه ،أصدر وزير السياحة

ات عن وزارات الداخلية والبلديات، الثقافة، الزراعة، /تضم ممثلينان المدير العام للشؤون السياحية منصب نائب الرئيس، و
ان ذلك  تنوعة، علماً مات من اختصاصات/البيئة واإلعالم، وعن النقابات السياحية والمجتمع المدني، إلى جانب مستشارين

  . ضمن إطار اإلعداد إلطالق الخطة االستراتيجية الخمسية للسياحة الريفية، والتي سيعلن عنها قريبا جاءالقرار
أوالً، إعطاء توصيات عامة حول السياحة الريفية في لبنان : ، عدداً من المهمات، أبرزها الجديدتتولى الهيئة، بموجب القرار

ع حركتها وتطورها ودرس العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر فيها، ثانياً، تقديم المقترحات اآليلة إلى وخصوصاً لجهة تتب
تفعيل السياحة الريفية والتي تساعد على تطوير التشريع السياحي الريفي، من اقرار إعفاءات ضريبية وحوافز وغيرها، 

  .لتي تعنى بالحركة السياحية الريفيةالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المختصة او
وفي السياق نفسه، وقع وزيرا السياحة والبيئة ميشال فرعون ومحمد المشنوق مذكرة تعاون بين الوزارتين، لتعزيز السياحة 

 للمناطق المحمية، وللمحافظة على البيئة من خالل التعاون مع المؤسسات ي الترويجمن خالل االعالنالبيئية وتفعيلها 
 الوزيرين المعنيين  يقوم كل منأما لناحية تنفيذ ما ذُكر، فقد نصت المذكرة أن. سياحية ونشر التوعية والتوجيه البيئيال
تعيين شخصاً مكلفاً بمتابعة تنفيذ مضمون تلك المذكرة، على أن يعقد اجتماع مشترك بينهما، مرة واحدة في السنة على ب

  . مسائل التعاون المشترك في األقل، وكلما دعت الحاجة، بهدف النظر
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 اتفاقيات تعاون لتحريج الغابات بين كلية الزراعة وأربع بلديات  •
 فيبعلبك، حاصبيا، كوكبا وعرمون، وذلك : أربع بلديات، هيوقعت كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية اتفاقيات تعاون مع 

، الذي يهدف إلى تعزيز أنشطة "بتكرة ومستدامة لتحريج الغاباتإنشاء شبكة مواقع تجريبية لتقويم تقنيات م"إطار برنامج 
البرنامج والجدير ذكره ان . التحريج في لبنان من خالل اختيار مساحات محددة في تلك البلديات والعمل على تحريجها

  .وروبي، الذي تنفذه وزارة الزراعة بدعم مالي من االتحاد األ"مشروع الزراعة والتنمية الريفية"يندرج ضمن 
 سيتم من خالل التكامل ما بين نفيذوقد أفاد رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين، في كلمته خالل حفل التوقيع، أن الت

، االطار العلمي، الذي تتكفل به كلية الزراعة للخبرات الفنية واألكاديمية، وأوضاع وحاجات البيئة اللبنانية في كل منطقة
 االدارية، من خالل تعاون المؤسسات العامة التابعة للدولة مع الالمركزيةلبرنامج المذكور يكرس مفهوم  أن اواعتبر ايضاً

  . االدارات المحلية، والتي تعكس بدورها ارادة المجتمع المحلي في التنمية
  

 مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والعمل لتوفير بيئة صحية سليمة في أماكن العمل •
بيئة العمل في لبنان بحاجة الى الكثير من التنشيط والتغيير والحفاظ على الشروط "يئة، محمد المشنوق، ان اكد وزير الب

جاء كالم . "البيئية المطلوبة، وإن التشريعات العمالية أو المتعلقة بقضايا العمل بحاجة ايضاً الى ضخ نصوص بيئية فيها
عمل، سجعان قزي، تهدف الى توفير بيئة صحية سليمة في أماكن العمل، المشنوق، خالل توقيعه لمذكّرة تعاون مع وزير ال

وعية البيئية في المؤسسات، اتّباع اإلرشادات المتعلقة باستخدام تإدخال المفاهيم البيئية لدى تحديث قانون العمل، تعزيز ال
 المذكرة إلى تقديم تلكسنسعى من خالل " :وقد اضاف المشنوق قائالً. المياه والطاقة في أماكن العمل، والحد من التلوث

 للعالم ولمنظمة نموذج جديد من التعاون بين الوزارتين للحفاظ على العمل والصناعة، على ان نتساعد معاً من اجل تقديم
   . " التشريعات البيئية العماليةحول صورة حضارية العمل الدولية

  

  البيئة واالقتصاد مذكرة تعاون حول التنمية المستدامة بين وزارتي  •
وقع وزيرا البيئة واالقتصاد محمد المشنوق وآالن حكيم مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة واالقتصاد تحدد مجاالت التعاون 

 الشراكة االوروبية المتوسطية الموقعة بين لبنان )٢، التنمية المستدامة) ١:، وقد تضمنت العناوين التالية بينهماهاوسبل
حماية المستهلك ) ٥، التجارة والبيئة) ٤، االتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال البيئي) ٣، ٢٠٠٢وبي عام واالتحاد االور

  . الصيد البري) ٦، اللبناني
  

 تعاون بين البورا واللبنانية لخلق فرص عمل ومشاريع انمائية في عكار •
 ومشاريع انمائية في  جديدةعاون تهدف الى خلق فرص عملمذكرة تفاهم وت" اللبنانية لالنماء الريفي"و" البورا "اوقعت جمعيت

ن عن عدد ي، رؤساء بلديات ومخاتير، وممثل"البورا"النائب نضال طعمه، االب طوني خضره رئيس ، وذلك بحضور عكار
  . ومدراء مصارفة المدنيوالمنظماتمن الجمعيات والتعاونيات 
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية •
وحدات " ألف دوالر اميركي وذلك لتأسيس مشروع ٥٧٥مليون و:  برنامج االمم المتحدة االنمائي ومرفق البيئة العالمي-

اني لحفظ انتاج صغيرة ال مركزية من الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه، مشروع سيدرو، والمركز اللبن
  .الطاقة

مشروع الطاقة الخضراء " ألف دوالر اميركي لتنفيذ ٥٨٢مساعدة عينة تقدر قيمتها :  االتحاد االوروبي لوزارة الزراعة-
  " للشركات الخصراء

ها آليات وتجهيزات مختلفة للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي تقدر قيمت:  االتحاد االوروبي لوزارة الداخلية والبلديات-
   ألف دوالر اميركي٢٣بنحو 

 ألف دوالر اميركي لدعم الوزارة ٦٤١ ماليين و٧: لوزارة الشؤون االجتماعية" اليونسيف" منظمة االمم المتحدة للطفولة -
  في تنفيذ نشاطات مختلفة تستهدف الفئات االكثر تهميشاً في لبنان

 دوالر اميركي وذلك استجابة ٦٠٠ ألف و٢٤٩: الجتماعيةلوزارة الشؤون ا" اليونيسف" منظمة االمم المتحدة للطفولة -
  لتداعيات النزوح السوري الى لبنان

 آليات للمركز اللبناني لالعمال المتعلقة بااللغام تقدر قيمتها بنحو ٣:  جمعية المساعدات الشعبية النروجية لوزارة الدفاع-
   ألف دوالر اميركي٥٠

: مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية لجمعية الثروة الحرجية والتنمية صندوق االستجابة السريع لسوريا عبر -
  " البقاع الغربي-دعم البنى التحتية المائية في بلدة غزة"دعم مشروع 

  مجموعة من االدوية الخاصة لعالج االمراض المزمنة:  شركة تبوك السعودية لوزارة الصحة العامة-
  

   رسمية ومحليةمساعدات محلية متنوعة لجهات •
بناء جناح جديد متعدد االستخدام وبكل منتفعاته، يكون ملحقاً بمبنى المتحف :  المؤسسة الوطنية للتراث لوزارة الثقافة-

  الوطني
كمية من دواء مخصص للعالج الكيميائي لمرضى السرطان، تقدر قيمتها :  شركة نوبل فارس بالس لوزارة الصحة العامة-

  اميركي ألف دوالر ١٢بنحو 
  

  مساعدتان اميركيتان لهئتين اهليتين  •
تقديم معدات وسيارة اطفاء رباعية الدفع معدة للتدخل االولي عبر :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لبلدية رأس المتن-

  مشروع التحريج في لبنان
   عبر برنامج المنح الصغيرة٣دعم مشروع تمكين المرأة :  السفارة االميركية لجمعية الفكر والحياة في المنية-
  

  مساعدة من الوليد بن طالل لبلدة بقاعية •
  تأهيل وتجهيز القاعة االجتماعية لمزارع آلـ مشيك :  بلدة مصنع الزهرة في قضاء بعلبك-
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  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   ألف دوالر اميركي٣٠در قيمتها بنحو تجهيزات للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي تق:  الكورية-
   ألف دوالر اميركي٣٦آليتين للجيش تقدر قيمتهما بنحو :  الكورية-
  تبديل مضخة مياه في محطة مرج الخوخ بقضاء مرجعيون :  االسبانية-
  تنظيم دورة تدريب في االسعافات االولية في بلدية شيحين الحدودية في قضاء صور:  االيطالية-
   ألف دوالر اميركي٢٠ آليات مستعملة للمديرية العامة لالمن العام تقدر قيمتها بنحو ٣: ل اليونيفي-
  

�(�ت دو��� �

�ا&�% )�وض وه��ت   
 
  العمالة ••••

 بين وزارة الزراعة واالتحاد االوروبي، وقبلت الهبة العينية البالغة ٢٨/٦/٢٠١٣ابرمت اتفاقية الشراكة، الموقعة بتاريخ 
اعادة تأهيل العمالة والتنويع االقتصادي للشباب في قطاع مصايد اسماك البحر "رو وذلك لتنفيذ مشروع  ألف يو١٤٨قيمتها 

  "المتوسط
  

 ��  ٢٠١٤  ا���ل+(� "�% و*
 

ار المنتجين في لبنان، غالجمعية المتحدة لتجمعات التجارة العادلة وص" جمعية باسم -١
oducteurs pour le commerce Association des regroupements et des petits pr

equitable au liban"- أد /١٦٥٥ علم وخبر رقم  
  قضاء بعبدا- الطابق الثاني- سنتر حوراني- الحازمية: مركزها

  : أهدافها
وم الجمعية بكافة الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنمائية تشمل جميع المناطق النائية في لبنان بغية تأمين فرص تق .١

لبناني وبالتالي وقف الهجرة الريفية وتأمين لقمة العيش الكريم للمزارع من خالل توعيته العمل في الريف ال
وتثقيفه ومساعدته على تصريف منتوجاته في اسواق التجارة العادلة واسواق المنتوجات الطبيعية، كما تسعى 

 لعالميةل الصناعة الحرفية التراثية لتتوافق مع متطلبات األسواق العادلة ايالجمعية لتأه

من جهة ثانية تقوم الجمعية وفي سبيل تحقيق أهدافها بالتعاون وشراكة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات  .٢
 والتراث الريفي والقيام بحمالت بغية تطوير وتسويق الصناعة الحرفية) وأجنبية لبنانية(الحكومية وغير الحكومية

شجيع لإلستثمارات الفردية في الريف ومد الجسور بين الريف كما تنسيق حمالت توعية وت... تدريبية وتثقيفية
 واالغتراب اللبناني فضالً عن تطوير شبكات تواصل من انترنت وغيرها لدعم هذه المشاريع

اقامة النشاطات : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع األعمال في لبنان والخارج وعلى سبيل المثال .٣
صدار نشرات إ برامج تثقيفية وتدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ووضعندوات وعلى أنواعها وتنظيم 

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

  والخاصة والجمعيات والمؤسسات وروابط المدارس والجامعات ووسائل اإلعالن
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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   مارون بديع حبيب- نائله نخله نصر-اويكروجيه وليم مس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بديع حبيب مارون السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٥٦ علم وخبر رقم -"جمعية أرتيميوس الخيرية" جمعية باسم -٢
   قضاء البترون- ملك ملحم غانم-  الشارع العام-كفرحتنا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تنمية الثقافة وتشجيع المهارات العلمية والفكرية .١

 في إقامة النشاطات واإلحتفاالت ذات الطابع الثقافي والفكري والتربوي واإلجتماعي والترفيهيالمساهمة  .٢

 المساهمة في تنظيم حمالت توعية حول البيئة .٣

 المساهمة في تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة .٤

  القيام باألعمال والنشاطات الخيرية على كافة أنواعها .٥
 لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا

 - ريتا طانيوس شكري- ميليسا امين غانم- ريتا انيس النحال-ملحم ناصيف غانم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ساره انيس النحال- حبيب غازي النحال-جوزيف طانيوس فارس

  ملحم ناصيف غانم السيد: اه الحكومةممثل الجمعية تج
  

 علم وخبر -"Alphabet for Alternative Education، الفابت للتعليم البديل" جمعية باسم -٣
  أد /١٦٦٠رقم 
   الطابق الخامس-  بناية كرم-١٩ القسم رقم -٢١٢٥ العقار رقم - شارع كميل اده- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :ق األهداف اآلتيةتسعى الجمعية لتحقي
 بناء مساحات تربوية تفاعلية في المناطق النامية، ال سيما في المناطق التي يتواجد فيها االطفال السوريون .١

 تقديم الدعم للفئات االكثر تضرراً وحاجة، وال سيما للعائالت القادمة من سوريا .٢

ية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانون
وإقامة الندوات والرحالت واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات والترجمة وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين 

ة التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيوني
يق مع  والتواصل وغيرها والتعاون والتنس واإلنترنت وغيرها من وسائل النشر واإلعالم واإلعالن واإلتصالوالسينمائية

  مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية
 جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

 طالل -  رنيم عصمت شيخ ابراهيم-  ريان حسين ماجد-بيسان حبيب الشيخ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   شذا عبد الكريم شرف الدين-اسكندر الياس خوري

  بيسان حبيب الشيخ ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم وخبر -"ATIONGLOBAL SMILE FOUNDجمعية غلوبال سمايل، " جمعية باسم -٤
  أد /١٦٦٢رقم 
   شارع حبيب باشا السعد١٤٥ - االشرفية-بيروت: مركزها
  :أهدافها

إن هدف الجمعية هو القيام باألنشطة الرامية الى تخفيف معاناة المرضى المحرومين المصابين بتشوهات خلقية وتقديم 
  .الرعاية الشاملة مقترنة بالبرامج التعليمية والوقائية

 الجمعية هو العمل في مجال الرعاية والمساعدة الصحية واإلجتماعية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً إن موضوع -
  .وباألخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية

  :ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال ال الحصر القيام باالعمال التالية
 )الحنك(قديم المساعدات الطبية للمصابين بتشوهات خلقية في الوجه وتحديداً جراحة الشفاه األرنبية واألذواق ت .١

 تقدم الرعاية الشاملة والمساهمة في مشاريع الوقاية والعناية الصحية على أنواعها .٢

 ائيةإقامة الندوات التعليمية وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية مقترنة ببرامج تعليمية ووق .٣

 إعداد مؤتمرات ودورات تدريبية مجانية للعاملين في الحقل الطبي والرعائي .٤

 تبادل الخبرات والمعلومات وتنميتها وتطويرها ومحاولة توسيع نطاقها .٥

 إعتماد مبدأ المساواة بين الناس وبأن للجميع الحق في تلقي الرعاية من الدرجة األولى .٦

 تشجيع تقديم الدعم والمساهمة المداية والمعنوية وتغليب ونشر المبادىء والقيم االنسانية .٧

  ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمعإنشاء معارض ومكاتب ومراكز .٨

 تقديم المساعدات وإقامة حمالت دعائية وإستشارية للمحتاجين وجمع التبرعات .٩

 سيق المحليين والدوليين في مجال عمل الجمعيةتطوير التعاون والتن .١٠

 كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها .١١

والغايات المذكورة أعاله ومع مراعاة أحكام قانون تملك االجانب، يحق للجمعية أن تتملك العقارات وتشيد األبنية الالزمة 
قة كانت في أي مشروع له عالقة أو متصل مباشرة أو غير كما يحق لها أن تساهم بأية طري. ألعمالها وتؤسسها وتجهزها

  مباشرة بموضوعها ويساعد على تنميتها بصرف النظر عن شكل أو طبيعة هذا المشروع
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سيلفيو شريف سيلفيو - منير محمد علي الدويدي-اسامه سامي عبداهللا حمدان. د: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الحشاش نهى باسم- رمزي محمد امين الحافظ-تابت

  رمزي محمد امين الحافظ السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٨١ علم وخبر رقم -"جمعية جسور االجتماعية" جمعية باسم -٥
   قضاء زحلة- الطابق األول- ملك قاسم التيناوي٢٣٦ العقار رقم - ارع العام الش-شتورا: مركزها
  : أهدافها

مارسة النشاطات اإلجتماعية الهادفة إلنماء اإلنسان والبيئة والتشجيع والمساهمة في النشاطات الفنية م .١
 والثقافية والبيئية

 افة مجاالت العمل والمهنإنشاء المراكز الصحية والتعليمية وإقامة دورات تأهيل وتدريب في ك .٢
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مكافحة النشاطات المحظورة عن طريق التوعية واإلرشاد واإلهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة  .٣
 المعوقين والمحتاجين

 المساهمة في التنمية ومكافحة التلوث والمحافظة على البيئة .٤

  تنظيم دورات ومؤتمرات حول التوعية الصحية .٥
 مذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ال

 - وسيم نجيب الخطيب-ميشال فارس خاطر.  د-محمد فراس قاسم التيناوي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ريفان عمر الخطيب-  حسام احمد يقطين- عراجيصمكريم عا

   عراجي كريم عاصمالسيد: ةممثل الجمعية تجاه الحكوم
  

  أد /١٦٨٤ علم وخبر رقم -"حلم سما وسالم" جمعية باسم -٦
   ملك جوزاف وليلى طنوس- ٤ القسم رقم -١٥٧٠ العقار رقم -  شارع البدوي- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في إنشاء مركز لإلصغاء .١

 المساهمة في التوجيه والتنشئة الزوجية والعائلية .٢

 المساهمة في الوساطة وحل النزاعات خاصة الزوجية والعائلية .٣

 المساهمة في تخفيف من نتائج اإلنفصال، اذا كان ال بد منه، خاصة على األوالد .٤

 المساهمة في تنشئة كوادر لمرافقة الزوجين والعائلة .٥

 جامعةإلعداد كوادر لخدمة راعوية العائلة في الكنيسة ال" وعد"المساهمة في تنمية برنامج  .٦

 مساعدة الكوادر العاملة في حقل راعوية العائلة بمدهم بتقنيات علمية وعملية .٧

 تهيئة كوادر جديدة متخصصة لتعزيز دور العائلة ورسالتها على ضوء تعليم الكنيسة .٨

 تأسيس كوادر نوعية مكملة لمراكز التحضير للزواج، والمرافقة واإلصغاء .٩

  ية والعائليةتحضير كوادر متخصصة لحل النزاعات الزوج .١٠
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   ياسمينه فارس مالك- ليلى الياس توما-جوزاف طانوس طنوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ليلى الياس توما ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Ain, Club Environmental de Ain Wazein نادي عين وزين البيئي، "جمعية باسم  -٧

Environmental Club Wazein"- أد /١٦٨٨ علم وخبر رقم  
   قضاء الشوف- مبنى البلدية- الشارع العام-عين وزين: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في نشر الوعي البيئي .١

 اظ على البيئةالمساهمة في تعديل القوانين من أجل الخف .٢

 المساهمة في حمالت توعية للمحافظة على البيئة .٣
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المساهمة في التواصل مع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية التي تتعاطى شأن البيئة بهدف  .٤
 الحفاظ عليها

 العمل على انشاء محميات طبيعية .٥

ل المساهمة في ترشيد استهالك الموارد العلم بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على بيئة صالحة من خال .٦
الطبيعية ومن خالل االضاءة على طرق التخلص من النفايات الصلبة والصرف الصحي على سبيل المثال ال 

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

 لؤي صالح - سعد هيثم الحسنية- سلطان محمد الحسنية-تيمور ايمن الحسنية: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون
  الحسنيه

 لؤي صالح الحسنيه  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٢٥ علم وخبر رقم -"رابطة نوروز الثقافية واإلجتماعية" جمعية باسم -٨
   الطلبق السابع شرقي-  ملك بهجت سعدو- بناية عيتاني دندشلي-ية شارع حوض الوال- برج ابو حيدر-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 النشاطات اإلجتماعية والصحيةالمساهمة في  .١

 المساهمة في   مشاريع تربوية وثقافية وخيرية .٢

 المساهمة في تنمية المواهب الفنية والفلكلورية والتراثية .٣

 المساهمة في توعية وتدريب المرأة إجتماعيا وثقافياً .٤

  المساهمة في تشجيع تعليم اللغة الكردية .٥
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عبد الكريم علي - ابراهيم قادر شمو- غزاله محمد رمو-حنان احمد عثمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ف عزيزنار يوس زي-عيسى

   حنان احمد عثمانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٢٦ علم وخبر رقم -")سندة صغيرة(،Little Push"جمعية باسم  -٩
   قضاء المتن- ملك نهى إيليا صليبي-٦ القسم رقم -٤٠١٤ العقار رقم - الشارع العام-بيت مري: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في محاربة الفقر .١

 ة في التوعية ضد المخدراتالمساهم .٢

 المساهمة في التوعية من أجل إحترام قوانين السير والسالمة المرورية .٣

 المساهمة في العمل من أجل إحترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل .٤

 المساهمة في المحافظة على اإلرث الطبيعي والتريخي والثقافي في لبنان .٥

 لمحليينالمساهمة في تحسين بيئة عيش السكان ا .٦

  الكترونية دعماً للقضايا اإلجتماعيةالمساهمة في إنشاء مواقع .٧
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  ن وربطهم بوطنهم األميبنانيلالكترونية للتواصل مع المغتربين المواقع المساهمة في إنشاء  .٨
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   آتيان كنعان ونسا- ندين سبع فرح- ديانا وديع صوصه: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
   ديانا وديع صوصهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٢٧ علم وخبر رقم -"المنظمة الدولية للتنمية والسالم"جمعية باسم  -١٠
   قضاء الشوف- ملك السيد محمد صالح- الجية: مركزها
  : أهدافها

المساهمة في نشر ثقافة سالم لدى الشباب عبر الحوار، التعاون، والتعليم ورفض العنف الناتج عن التعصب  .١
من ثقافة السالم والعمل ج أيضاً عن المخدرات والكحول وغيرها، تتضاتوالتطرف الديني ورفض اآلخر، والن

  من التلوث واحترام البيئة الحاضنة لالنسانعلى الحد

 تجاه الشرطة من عبر التوعية على حقوق وواجبات المواطن" الشرطة المجتمعية"تعزيز مفهوم المساهمة في  .٢
 أجل تعزيز ثقة المجتمع بالشرطة وبالتالي زيادة فعاليتها بحفظ األمن والسلم

المساهمة في تعزيز التعليم والتوعية على حقوق اإلنسان والحريات العامة، وعلى أهمية قيم ومبادىء حقوق  .٣
 بكرامة مثل الديمقراطية التعددية الثقافية والدينية، التسامح، الحوار، التماسك سان، وأهميتها للعيشاإلن

فاع عن حقوقهم داإلجتماعي الوطني، والتضامن الدولي لتمكين األفراد بشكل عام والشباب بشكل خاص من ال
 وواجباتهم

نشطة حقوقية وفنية في مواضيع حقوق المساهمة في خلق إطار معرفي يحفز على البحث العلمي وعلى أ .٤
 أو اي نوع من مته بدون أي تمييز بين رجل وإمرأةاإلنسان والحريات لتحفيزهم على احنرام اإلنسان وكرا

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

 جمانه - سيبيل سمير جلول-حليمه ابراهيم القعقور.  د-راستي الياس الحاج. د: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
   جيهان صالح- محمد حسن صالح-نديم االعور

  جمانه نديم االعور ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١١٧٤ علم وخبر رقم -"Le Repas de la Charitéمائدة المحبة، " جمعية باسم -١١
   قضاء المتن-  الطابق الثاني-  ملك سوزان جبور سعاده-٥ القسم رقم -٢٥٣٤ العقار رقم -قرنة شهوان: مركزها
  : أهدافها

انشاء عالقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل االنساني والخيري  .١
 الذي ال يتوخى الربح

  موائد األكل للمعوزين والعجزةتقديم المأكل والمشرب واقامة .٢

 مساعدة المعوزين والعجزة من أخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة واخرى .٣

 تقديم الخدمات االجتماعية على اختالف أنواعها لمحتاجيها .٤

 غير مجانية ولكنها ال تتوخى الربح) ميتم، مأوى(انشاء مؤسسات تربوية ومهنية واستشفائية وخيرية  .٥
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ت واقامة الندوات والحفالت واالجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية اصدار النشرا .٦
  وهدفها

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

   روجه فارس سعاده- جاد روجه سعاده- سوزان انطوان جبور-هودا انطون يس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة سوزان انطوان جبورالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٦٦ علم وخبر رقم -"لها للتنمية البقاعية" جمعية باسم -١٢
  ء زحلةا قض- بناية الكردي- حي العين-سعدنايل: مركزها
  : أهدافها

 والعمل على تحسين ظروفها اإلجتماعيةالعمل على تطوير مهارات المرأة اإلدارية والمهنية  .١

 تبني مفهوم اإلرشاد األسري وتوعية المرأة على إدراك حقوقها ومحاربة كافة اشكال التمييز .٢

 رفع مستوى المرأة الثقافي اإلجتماعي والمادي ومكافحة األمية .٣

 تأكيد على حق المرأة في التمثيل السياسي .٤

لثقافة والعادات الحميدة من خالل المحاضرات والدورات التثقيفة االهتمام باألسرة والعمل على نشر الوعي وا .٥
 في هذا المجال

 رعاية الموهوبات وتنمية مهاراتهن وتوجيههن للجهات المعنية كالنوادي األدبية وغيرها .٦

 ممارسة النشاطات اإلجتماعية الهادفة إلنماء اإلنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية .٧

  والتأهيلتدريبالوالتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات إنشاء المراكز الصحية  .٨

 مكافحة النشاطات المحظورة من خالل التوعية .٩

إجراء البحوث الميدانية لدراسة ظروف المرأة من كافة النواحي واقتراح الحلول المناسبة لبعض المصاعب  .١٠
 التي قد تواجهها، والعمل على الحد من العنف األسري

  ن مع كافة المنظمات اإلنسانية والجمعيات الخيريةالتعاو .١١
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -  هديه جمال رحيمه-  ليندا وليد شعبان- ندين علي درويش-سالي احمد الكردي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   لميس فارس الحشيمي- سامي الجدوعمالك

  ة سالي احمد الكرديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Lebanese Numismaticالجمعية اللبنانية لهواة العمالت، "باسم   جمعية-١٣

.)A.N.L(Association"- أد /١٧٧٨ علم وخبر رقم  
   الطابق الثاني- سنتر سليم مروه-  حي الميدان-النبطية: مركزها
  :أهدافها

  : رؤية الجمعية
  المساهمة في التواصل بين جامعي العمالت والطوابع القديمة والجديدة، اللبنانية والعالمية من اللبنانيين واألجانب -
  والمحترفين على تطوير مجموعاتهم وخبراتهم في المجال الهواةالمساهمة في مساعدة -
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  . الربح الماديأهداف الجمعية ثقافية علمية توثيقية، وهي ال تتوخى
  :وتندرج بما يلي

 المساهمة في تعزيز شبكات التواصل بين جامعي العمالت والطوابع القديمة والجديدة من هواة اللبنانيين .١

 ثقيفية للتعريف بالهواية للهواة ومتخصصين في لبنانمساهمة في إقامة محاضرات ومعارض تال .٢

  من جميع البلدانالمساهمة في إقامة دورات تدريبية خاصة مع متخصصين .٣

 :المساهمة في إنشاء موقع الكتروني بهدف .٤

  نشر كافة المعلومات المتعلقة بالهواية ونشر آخر األخبار المتعلقة بها فور حدوثها -
إبراز دور الهواية وخلق فرص والمساعدة على الربط بين لبنان البلد ولبنان المغترب باإلضافة الى  -

 مشاريع ومعارض خاصة بهم في لبناناألجانب وذلك للمساعدة على تنفيذ 

المساهمة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية واألدوات  .٥
صرف كافة الجهات التي ترغب في اإلطالع على تواألفالم الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت 

 المتعلقة بالنظمآخر الدراسات والبحوث العلمية 

المساهمة في إصدار المطبوعات والمجالت لنشر األبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية  .٦
 واإلختصاص

المساهمة في بناء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم أهدافها مع أغراض الجمعية، واالتصال  .٧
  الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعيةبالمؤسسات العربية والدولية، واإلسهام في توحيد جهود هذه

  المشاركة في المهرجانات والمعارض الدولية والمحلية ذات العالقة بأهداف الجمعية .٨
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سامي سعيد - وسام سميح سويدان-  حسين محمد معاز-رت فواد بو فيصلبجيل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بشار خليل الحلو- يحيا

  وسام سميح سويدان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٢  علم وخبر رقم-"اإلبداع التربوية" جمعية باسم -١٤
 قضاء - ملك محمد بكار زكريا-عام العبدة طريق -  مدرسة اإلبداع العلمية- ٩٠ العقار رقم -وادي الجاموس: مركزها

  عكار
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى نشر العلم والثقافة والقيام بجميع اعمال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية والصحية والتربوية 
  :والثقافية واإلنمائية وهي تقوم على سبيل المثال ال الحصر باألعمال اآلتية

المعوقين والمسنين ال وواإلجتماعية والتربوية والتعليمية لألطفال واأليتام والمعوزين توفير الرعاية الصحية  .١
 سيما لذوي الحاجة منهم

العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والتعليمية من معاهد ومدارس  .٢
ة الدورات التعليمية والمهنية على إختالف وجامعات وغيرها، وذلك وفقاً لألنظمة والقوانين المرعية وإقام

 أنواعها

العمل على تطوير الكفاءات ورعاية المعوقين وذوي اإلتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب  .٣
 والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها
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 تقديم المساعدة واإلرشاد والتوجيه اإلجتماعي .٤

 مة دورات محو األمية واإلسعافات األولية واللغات األجنبية وغيرهاإقا .٥

  بنشاطات تجعل من ذوي اإلحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خالقة فاعلة في خدمة المجتمعالقيام .٦

 القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى اإلهتمام العام بها .٧

يق األهداف قلجمعيات والمؤسسات الحكومية واألهلية والدولية في سبيل تحالتعاون مع مختلف الهيئات وا .٨
  المشتركة

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

 عبد - علي بكار بكار زكريا- حامد محمد بكار زكريا-حسن عبد القادر الجندي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عمر سالم المراد- كريازاالله وجيه 

   عمر سالم المرادالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٨٣ علم وخبر رقم -"UMجمعية أم " جمعية باسم -١٥
  ثالث الطابق ال- بناية مشخص-٣٠ القسم رقم -٩٩٩ العقار رقم - شارع ابن سينا- عين المريسة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 إفادة أكبر عدد من النساء المستهدفات حسب األولوية وعمل قصص نجاح لهم .١

 أو اإلستفادة من دراسة سابقة الختيار المستفيدين) فئة، موقع(إعداد دراسة علمية وإحتياج .٢

  الرموز والشخصيات والمؤثرين في لبنانالوصول الى شبكة عالقات واسعة مع فئات وشرائح .٣

لتمويل وتنفيذ مشاريع ) عامة الناس، الجهات المنفذة، المنظمات الداعمة(امة عالقات مع الشرائح الوصول وإق .٤
 المؤسسة

 )بناء القدرات للمرأة(اعتماد معايير ونماذج عالمية مجربة في  .٥

 إعتماد نظام مالي شفاف في العمليات واألمور المالية .٦

 تطبيق نظام إداري داخلي فاعل .٧

 نشطة وبرامج مميزة ومهنية وذات أولوية وبشكل محترفتصميم وتقديم خدمات وأ .٨

  المستفيدين والتعريف بأنشطة المؤسسة-يزة عن المؤسسة للداعمينمبناء صورة ذهنية م .٩

 إستقطاب كفاءات مميزة وشبكة متعاونات .١٠

 التدريب والتأهيل المستمر للفريق الحالي .١١

 مة في تنفيذ أعمال المؤسسةبناء شبكة تحالف تنفيذية مع شركات ومنظمات محترفة للمساه .١٢

 تدبير التمويل الالزم للتأسيس .١٣

  والمحافظة عليها) بكافة مجاالت عملها(المساهمة في تنمية الموارد المالية لمشاريع المؤسسة  .١٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 حياة حسان - غنى بهجت مشموشي-  ميرا عصام عيتاني-فاطمة جودت فال: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
  منصور المصري

  فاطمة جودت فالمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٧٨٧ علم وخبر رقم -"مؤسسة نسيج" جمعية باسم -١٦
   قضاء عكار- الطابق الثاني-لحداثة ملك جمعية ا-٦٤٠ العقار رقم - الشارع العام-برقايل: مركزها
  : أهدافها
 دعم قدرات البلديات والمجتمع المدني وتمكينها من أجل تحسين نوعية الخدمات العامة .١

توحيد الرؤية التنموية في لبنان وتشكيل مجموعات ضاغطة تتابع قضايا إنمائية وتعمل على تفعيل الدور التنموي  .٢
 إلحداث نهضة على كافة المستويات

عمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل للبنان يحدد المشاكل واإلحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده ال .٣
وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات اإلجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على 

 تحسين واقع لبنان اإلنمائي في كافة الميادين

 واإلفتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء وتجهيز  المشاكل اإلجتماعيةالعمل على وضع حلول لكافة .٤
ية المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع ية واإلجتماعية واإلقتصادية والصحالمؤسسات التربو

 اللبناني بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً

لفئات اللبنانية المستهدفة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك بناء وتفعل الثقافة الوطنية لدى جميع ا .٥
 اليومي

سسات إقامة عالقات شراكة بهدف تفعيل التنمية في لبنان مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤ .٦
 اإلجتماعية والمدنية بما يخدم أهداف هذه المؤسسة

   اإلجتماعية المحتاجة لذلكتقديم الدعم اإلنساني والخيري لكافة الفئات .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عبير ابراهيم سعد - روال علي موسى-  سهى جمال حبلص-زاهر محمد خالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مايز محمد خالد-الدين زريقه

  زاهر محمد خالد  السيد:ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  

 -"SOLIDARITY FOR SUSTAINABILITYتضامن من أجل اإلستدامة، " جمعية باسم -١٧
  أد /٨١٧٨علم وخبر رقم 

   قضاء المتن- الطابق األرضي- ملك سليمان سمعان-Favise بناية - سيتي راما-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 ة وإجتماعية وثقافية وبيئيةالقيام بنشاطات خيري .١

العمل على تفعيل دور الفرد في المجتمع وتنمية قدراته من النواحي كافة، وتدريبه وتمكينه من ممارسة حقوقه  .٢
 وواجباته وتحسين وضعه المادي والمعنوي واإلجتماعي

لتقديم مختلف الخدمات المساهمة في فتح آفاق العمل وتأمين الوظائف لمختلف الفئات من خالل التعاقد مع الغير  .٣
 لهم

 إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية .٤

ن التمييز العنصري أو الطائفي وإبراز الدور تنمية الروح اإلنسانية والوعي اإلجتماعي الذي يرفض اي نوع م .٥
 شخاص على مختلف المستوياتالريادي والطليعي أل



 23 

ور الشباب والفتيات والمساهمة في تأمين منح دراسية وجامعية لهم وسائر النشاطات التي تعزز قدراتهم تفعيل د .٦
 في المجتمع

التنسيق والتفاعل بين النساء في القطاعات المختلفة ومع الهيئات المحلية والعربية والدولية في سبيل إعالء شأن  .٧
ع شركائها في المجتمع، والتعاون في سبيل تنفيذ البنود المرأة وتطورها وتمكينها من التواصل بشكل فاعل م

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

 -  طنوس عواد افلين-  مود اميل جبور- ديمه اميل جبور-غريس جورج الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جويل غسان يعقوب

   مود اميل جبورالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

  أد /١٧٨٩ علم وخبر رقم -"Nafasنفس، " جمعية باسم -٨١
   ملك رشاد مخايل رفول- بناية هيكل شاكر-١٤ القسم رقم -٢٠٦٥ العقار رقم - شارع الخندق-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
لوعي حول اليوغا عبر تنظيم مهرجان بيروت لليوغا في جميع نسخه السنوية والدوري، تهدف الجمعية الى نشر ا .١

باالضافة الى تنظيم مهرجانات ونشاطات أخرى متعلقة باليوغا وباألنواع واألساليب التي تنشأ عنها أو تتماشى 
  مع ماهيتها على كافة األراضي اللبنانية

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

   الزا ضاهر مهنا- نديم كريم سيوفي-دالل حرب حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دالل حرب حربنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

lethon PourTe, on For Saving LiveshTelet تيليتون إلنقاذ الحياة،"جمعية باسم  -٩١

Sauver Une Vie"- أد /١٧٩٣ علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان-  الطابق الثاني-  ملك فريال اسطفان الفاخوري- ١٣٥١ العقار رقم - شارع الكسليك-صربا: مركزها
  : أهدافها
في سبيل إجراء عمليات جراحية " التيليتون"تنظيم الحمالت التلفزيونية من أجل تأمين التمويل عن طريق  .١

 عالجات ذات الكلفة العالية حيث يستحيل على الفرد تأمينها بدون مساعدةو

 إعادة األوالد الذين أجبرتهم ظروف حياتهم على ترك المدرسة الى مؤسسات تعليمية من جديد .٢

حمالت توعية على أهمية المحافظة على سالمة المجتمع، عن طريق إستخدام وسائل االعالم المرئية والمسموعة  .٣
 ة واإلنترنتوالمكتوب

 إنتاج برامج إنسانية إجتماعية تثقيفية تعرض وتبث على التلفزيون والراديو وشبكة اإلنترنت .٤

 العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على المحبة والسالم ونشر مبدأ العدالة والمساواة .٥

 تنظيم المؤتمرات في لبنان وخارجه .٦

نسانية التي من شأنها أن تجعل حياة الناس في المجتمع تسير الى دعم البحوث والدراسات الطبية واإلجتماعية واإل .٧
  األفضل
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   جاد رينه معوض- داني بشاره جبور-ديزيريه شوقي فرح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   داني بشاره جبورالسيد: ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  

 علم وخبر رقم -"الجمعية الثقافية لتخليد تراث الفنان وهيب البتديني"جمعية باسم  -٢٠
  أد /١٨٠٧
   قضاء الشوف- ملك المؤسسين- ٤٢١٤ العقار رقم - كفرنبرخ: مركزها
  : أهدافها
 فينشر تراث الفنان وهيب البتديني الفني واألدبي والثقا .١

 إقامة ندوات ومعارض فنية في لبنان والخارج .٢

 إنشاء معاهد تعليمية ومتخصصة في فنون الرسم والنحت .٣

 تقديم المنح والمساعدات التعليمية ضمن أهداف الجمعية .٤

  إنشاء متحف دائم لعرض أعمال الفنان وهيب البتديني في لبنان .٥
 مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ

 شادي وهيب -  تيم وهيب البتديني- مازن وهيب البتديني- ساميه شاهين حامد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ليدا وهيب البتديني- البتديني

  ة ساميه شاهين حامدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨١٦علم وخبر رقم  -"لمسة ورد"جمعية باسم  -١٢
   قضاء عاليه-  الطابق الرابع- محمد قدوره ملك-  شارع فينيسيا-الشويفات القبة: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في القيام بكافة األنشطة التنموية، التربوية، الثقافية واالغاثية والمساهمة في تخفيف الضرر عن  .١

 المجتمعات التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية

 المساهمة في العمل مع االطفال والعائالت في المجتمعات المتأزمة للتأسيس لثقافة التعايش والحوار .٢

 المساهمة في تنمية قدرات المجتمعات المحلية على المبادرة ذاتياً على تحسين ظروفها المعيشية .٣

 وأنشطة متخصصةالمساهمة في تأمين مساحة امنة لدعم األطفال والعائالت المتضررة من خالل مراكز  .٤

 المساهمة في تشكيل مجموعات شبكية من المتطوعين للدعم النفسي .٥

 المساهمة في ايجاد وتأسيس مراكز للعالج النفسي والدمج االجتماعي بخصوص األطفال .٦

 المساهمة في إقامة عالقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا، اقليمياً ودولياً .٧

االلكترونية وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات دوريات والكتب والمواقع والنشرات عية على اصدار المنشورات والتعمل الجم
  وورش العمل وتستخدم كافة وسائل اإلعالم االجتماعي من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله

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

 - محمد عبداهللا قدوره-  محمد علي بسام الورع- محمد أشرف عبد القادر الحفني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زينه خضر األحمد-روان الورعممروه 
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   محمد عبداهللا قدورهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨١٧ علم وخبر رقم -"الكرامة والسعادة"جمعية باسم  -٢٢
   ملك الحاج مصطفى حمادي- ٦٦٨٦ العقار رقم - شارع ثكنة هنري شهاب- الغبيري: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدات اإلجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وانشاء المؤسسات الالزمة لذلك .١

 العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي .٢

 ة تتعلق بالتوعية العلمية والمهنية واالجتماعيةاقامة دورات وندوات ثقافي .٣

 من أجل تطوير الفكر التكنولوجي واالجتماعي) دراسات وابحاث ومكتبات الكترونية(انشاء مكتبات  .٤

 انشاء مكتب مجاني متخصص لتأمين فرص العمل في القطاعين العام والخاص .٥

 هيةانشاء مراكز ترفيهية مجانية لمختلف النشاطات الفنية والترفي .٦

  تأمين فرص التعليم لمختلف المراحل ومستلزماتها .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - علي مصطفى حمادي- مصطفى محمود حمادي-محمد باقر مصطفى حمادي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   صفاء مصطفى حمادي- بتول مصطفى حمادي- خديجة محمد رسالن-حمادهفاطمه مصطفى 

  مصطفى محمود حمادي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٤٣ علم وخبر رقم -"JABALNAجبلنا، "عية باسم  جم-٣٢
   قضاء المتن- ملك داني توفيق زرد-٥ القسم رقم - ٨٧٠ العقار رقم -جل الديب: مركزها
  : أهدافها

  :هداف الجمعية بيئية، زراعية، ثقافية، إجتماعية وتنموية وتندرج بما يليأ
تتميز الجمعية بالمحافظة على الطبيعة في لبنان بانفتاح افقها ووضوح رؤيتها وعالقتها في سبيل تحسين الوضع  .١

نمية والخدمات ختلف مجاالت الت ميمانها بدور منظمات المجتمع المدني فيإالبيئي، أهداف برنامجها تنطلق من 
 اإلجتماعية، وتأكيداً على ضرورة التعاون فيما بينها والمساهمة في رفع مستوى أدائها ومهارتها

 ومجتمعهم تهدف الجمعية الى تكثيف النشاطات اإلجتماعية والثقافية التي تعزز إرتباط الشباب بمواطنيتهم .٢
ل ومحاضرات ونشرة شبابية دورية إضافة وتطور لديهم مفهوم العمل اإلجتماعي المتطور من خالل ورش عم
 الى تعزيز التواصل اإليجابي بين شباب المنطقة المقيمين والمغتربين

 ني بكل جوانبه وفق اإلمكانيات المتاحةاالمساعدة على إنماء المجتمع اللبن .٣

 زيادة المساحات الخضراء في مختلف المناطق اللبنانية .٤

 لبناني وخاصة الشبابرفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع ال .٥

 اإلهتمام بالمشاريع اإلنمائية للقرية والقيام بكل ما من شأنه حماية البيئة والثروة الطبيعية والحرجية .٦

 المحافظة على اإلرث الزراعي وحماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها .٧

 العمل على التنمية المستدامة .٨

 نشر التوعية البيئية والسياحية .٩
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  والتشجير وتشجيع السياحة البيئية المستدامةالمحافظة على البيئة .١٠

 تحسين وتطوير مقومات  بقاء المواطن اللبناني في مناطقه والحد من ظاهرتي النزوح والهجرة .١١

 تأكيد إرتباط الشباب اللبناني بوطنه عبر خلق برامج خاص بذلك .١٢

 تالعمل على القيام باألعمال الثقافية واإلجتماعية واإلنسانية في شتى المجاال .١٣

 وضع برامج وإقامة النشاطات والمشاريع التي تخدم أهداف الجمعية .١٤

إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المعنية وذات العالقة باألهداف،  .١٥
 قامة المشاريع والنشاطات والرحالت الالزمةإو

افها مع أغراض الجمعية، واإلسهام في توحيد جهود هذه دهبناء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم أ .١٦
  الهيئات والجمعيات ذات األهداف المشتركة لتحقيق اهداف الجمعية

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

 شارلو بطرس -هنريت عبد الكريم الصباغ.  د- جبرائيل هيالنخريستوا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يوال توفيق زرد- ربيعه على وحيد- نهال حبيب سمعان- نجيم

   شارلو بطرس نجيممحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٥٣ علم وخبر رقم -"رابطة آل الطفيلي اإلنمائية"جمعية باسم  -٤٢
   ملك قاسم الطفيلي-٨٦ العقار رقم -رب مدرسة الواحة الخضراء ق- حي العسيرة-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
 إنشاء صالة لمناسبات العائلة .١

 مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة .٢

  المساهمة في النشاطات اإلنمائية والثقافية والبيئية .٣
 د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع

 شوقي -  رأفت صبحي الطفيلي- حسام محمود الطفيلي-ناصر حمزه الطفيلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسين على الطفيلي-  احمد زهير الطفيلي-مصطفى الطفيلي

  احمد زهير الطفيلي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٨٧ علم وخبر رقم -"اد ذبيانمؤسسة أصدقاء فؤ"جمعية باسم  -٥٢
   قضاء الشوف-  ملك ورثة فؤاد نجيب ذبيان- ١٦٨٨ العقار رقم - شارع عين الجوزة-مزرعة الشوف: مركزها
  : أهدافها
سيس الجمعية هي متابعة وإكمال مسيرة الراحل المربي فؤاد نجيب ذبيان التربوية واإلنسانية الغاية األساسية من تأإن 

  :صعدة وذلك من خالل إرثه وإنجازاته ونضاالته في مختلف المجاالت واألواإلضاءة على
 إقامة النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية واإلجتماعية والخيرية واإلنمائية .١

 المساهمة في تقديم المنح المدرسية والجامعية .٢

 المساهمة في تشجيع المبادرات اإلبداعية .٣
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لية والعينية للمحتاجين، واأليتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي اإلحتياجات المساهمة في تقديم المساعدات الما .٤
 الخاصة

  التعاون مع المؤسسات التربوية والخيرية واإلنمائية والرسمية واألهلية والمحلية والدولية في سبيل تحقيق أهدافها .٥
 جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

 رياض محمد -  عاطف اديب شاذبك- جان بديع حرب-الهام هاني بو عاصي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - حسيب اكرم ذبيان-  مروه فؤاد ذبيان-ال رامز البعيني نض-وسف ابو كروم سليمان ي- اسامه جواد رضا-الحجار

  نضال زياد ذبيان
  حسيب اكرم ذبيان السيد:  تجاه الحكومةممثل الجمعية

  

  أد /١٨٩٢ علم وخبر رقم -"جمعية إنماء بلدة الدلهمية"جمعية باسم  -٦٢
    قضاء زحلة- الطابق األرضي- ملك دهام امين المعدراني-١٦٨ العقار رقم - الشارع العام- الدلهمية:مركزها
  : أهدافها
  لدى األفراد والمجتمعتعزيز المستوى الثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي .١

القيام بكافة الخدمات اإلجتماعية واإلنسانية بشكل عام والقيام باألعمال الخيرية ومساعدة المعوزين والمحتاجين  .٢
  يتام والمعوقين والعجزة ورعايتهمواال

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

 حكمت ناظم - بهجت احمد نصراهللا- علي عادل سعد-دهام امين المعدراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   طريف محمد مرعي-الجمعة

  دهام امين المعدراني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٩٣ علم وخبر رقم -"مؤسسة سامي مكارم"جمعية باسم  -٧٢
   قضاء عاليه- ملك سامي نسيب مكارم-١٧٦القار رقم  -عيتات: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تعزيز ودعم البحث األكاديمي والثقافي في الفكر اإلنساني الذي يصبو بطبيعته الى التوحيد وهو  .١

 الذي حققه الراحل الدكتور سامي مكارم نموذجاً، على نهج اسالفه االعراف

 أعمال الراحل الشيخ نسيب مكارم، وأعمال الراحل الدكتور سامي نسيب المساهمة في إنشاء متحف اثري يضم .٢
 مكارم، ومكتبة خاصة للمخطوطات

المساهمة في إنشاء مركز ثقافي يضم مسرحاً وقاعة مؤتمرات ومركز تطوير وتدريب لكافة المهارات المنسجمة  .٣
  واألدبيةمع أهداف الجمعية ويعنى باألبحاث والدراسات ويضم معرض لألعمال الفنية

  المساهمة في تحفيز وتوفير السبل لتحقيق النشاطات اإلجتماعية واإلنسانية والتربوية في كافة المجتمعات .٤
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ادريان اميل بشير - نزيه وفيق وهبه- بو درغم وسام حافظ-رمسمير سامي مكا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جهاد سامي سلمان-  حسان شامل زين الدين-بشير

   سمير سامي مكارمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٨٩٤ علم وخبر رقم -"بذور التنمية"جمعية باسم  -٨٢
  علوه ملك منجد - ٢٩٤٠ العقار رقم - شارع الدورة-الهرمل: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في إنتاج وتسويق الزراعات العضوية وغير العضوية على مختلف أنواعها وتنمية القدرات البشرية  .١

 )التنمية المستدامة(

ثرية والبيوت المساهمة في المحافظة على الثروات الحرجية والنباتية والحيوانات والطيور البرية واألماكن األ .٢
 ل دورات تدريبية وإرشاديةالتراثية القديمة من خال

 المساهمة في معالجة الحد من التسرب المدرسي عبر التوجيه المهني .٣

 المساهمة في العمل على الدعم النفسي اإلجتماعي في حاالت الطوارىء .٤

  وبنود حقوق االنسانادىء مبالمساهمة في العمل على نشر .٥

  المساهمة في العمل على تنمية السياحة البيئية .٦
  البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق

 - علي منجد علوه- نوال فواز علوه- سالم هزاع حميه- محمود احمد السوقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ناصر احمد سماحه

   علي منجد علوهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٠٤ علم وخبر رقم -"نوافد"جمعية باسم  -٩٢
   الطابق الخامس- هيثم عاطف حالوي واحمد عاطف حالوي- صور/٢٧٤ العقار رقم - شارع الميناء-صور: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في العمل على توطيد المحبة واأللفة بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم .١

ساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب والمداواة وال سيما االمراض المزمنة أو المساهمة في تقديم الم .٢
 ذات الكلفة المرتفعة

 المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية .٣

عة دراساتهم ورفع المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متاب .٤
  العلمي والثقافي وال سيما لأليتام منهم او ذوي الدخل المحدود إلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصيةممستواه

المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطن في جميع  االراضي اللبنانية والعمل مع االجهزة  .٥
 الحكومية على تحقيق اإلنماء المتوازن الفعلي

 التحتية من خالل تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية والعمل المساهمة في االهتمام بالقطاع الزراعي وبنيته .٦
 على تطوير وتوجيه المزارع اللبناني من خالل الندوات الزراعية

ق المساهمة في العمل على تعزيز وتطوير االعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسوي .٧
 انتاجهم محلياً أو خارجياً

صيرة ومتوسطة ئر وسائل المكننة، واقامة دورات قالمساهمة في مكافحة األمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسا .٨
 االجل لتحقيق هذه االهداف
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  المواطنين لحمايتها وصيانتها والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيدالمساهمة في االهتمام بشؤون البيئة وتوجيه .٩
 استهالك الطاقة

المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة بما يمكنها من تحسين  .١٠
 اوضاعها االجتماعية والثقافية والمادية واألسرية وجعلها عنصراً أكثر فاعلية في المجتمع

  المساهمة في التشجيع على المطالعة من خالل فتح المكتبات العامة .١١
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 شادي فضل - غازي حسين قهوجي-ره محمد حسين ظا-نقوال ميشال منسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لسوقي ساره حسين ا- عبد المولى محمد المولى- احمد صبحي سقالوي- نجدي

  نقوال ميشال منسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٠٥ علم وخبر رقم -"النافذة"جمعية باسم  -٣٠
   ملك بيار اميل مسابكي-١٣ القسم رقم-٢١٤٦ العقار رقم- الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ينهم من، وحثهم على، مراقبة العملية المساهمة في رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين اللبنانيين وتمك .١

التشريعية والمشاركة فيها، وبشكل خاص، تعزيز حقهم بالوصول الى المعلومات بما يتعلق بالقوانين اللبنانية 
 المرعية اإلجراء، كما وإقتراحات ومشاريع القوانين

أو /ع وسائل التواصل المرئية و أعاله عبر اللجوء الى جمي١المساهمة في تحقيق األهداف المشار اليها في البند .٢
 ...أو اإللكترونية، الخ/ والمسموعة

  :على سبيل المثال ال الحصر، عبر انشاء بوابة الكترونية متعددة اللغات، تكون أهدافها االساسية
أو اقتراحات /المساهمة في نشر ملخصات وتعليقات بما يتعلق بالقوانين اللبنانية المرعية اإلجراء و -

  وانينومشاريع الق
 المساهمة في حث المواطنين على دعم اقتراحات ومشاريع القوانين كما وتقديم اقتراحات لقوانين جديدة -

 المساهمة في خلق إطار للحوار المباشر بين المواطينين والمشرعين -

 المساهمة في إصدار تقارير دورية بشأن النشاط التشريعي في لبنان -

لقاءات ميدانية وحلقات دائرية مع المواطنين، ال سيما لفئة الشبابية، وذلك المساهمة في القيام بدورات تدريبية و .٣
 لتحقيق أهداف الجمعية

ومية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الكشفية لتعاون مع كافة المنظمات غير الحكالمساهمة وا .٤
 لجمعيةأو االجنبية، بغية تحقيق أهداف ا/والدوائر الرسمية، الخ، اللبنانية و

 المساهمة في القيام بجميع النشاطات التي يجيزها القانون اللبناني والتي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية .٥

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

   اوسكار مصابني كريستي-نور نبيل بريدي -ادي كبولعمر ف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نور نبيل بريدي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٩٠٧ علم وخبر رقم -"الجمعية الخيرية آلل روكز وأنسبائهم"جمعية باسم  -١٣
   قضاء الشوف- ملك جان روكز-٤٠٤ العقار رقم - الشارع العام-علمان: مركزها
  : أهدافها
 لة واالنسباء وامكانية انشاء فروع في المناطق واماكن تواجد العائلةجمع شمل العائ .١

 االعتناء بالمسنين ومساعدتهم .٢

 االعتناء باليتامى واالطفال واالهتمام بهم ومساعدتهم .٣

 االعتناء بذوي االحتياجات الخاصة ومساعدتهم .٤

 مساعدة العائالت الفقيرة .٥

  نشاطات ثقافية-المساهمة في انشاء مكتبة .٦

  ة في انشاء دار المسنينالمساهم .٧
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 كريستوف جان - مايدا جان روكز-  دانيال يوسف روكز-جان خليل روكز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مها جان روكز-ف روكزصولنج يوس - االم تراز خليل روكز - روكز

  جان خليل روكز السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٠٨ علم وخبر رقم -"رابطة مخاتير البقاع الشمالي"جمعية باسم  -٢٣
   قضاء بعلبك- ملك المختار علي الحاج حسن- الشارع العام- شعث: مركزها
  : أهدافها
 واالجتماعية والعمليةرفع مستوى المختار في جميع المجاالت الثقافية  .١

 ال تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية وال تبغ الربح .٢

 تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره .٣

 إقامة برامج تدريبية توجيهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار .٤

  المختارون لإلستئناس واإلستيضاح يعود اليهاستشاريةإإنشاء مكتبة قانونية،  .٥

  تقديم الدعم واإلستشارات بما يساهم في تعزيز دور المختارين في كافة المجاالت .٦
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد دياب - محمد احمد علوله- خالد فهد عبدو- حسنعلي محمد الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يوسف محمد جعفر-  سهيل جورج نعوم-المولى

  علي محمد الحاج حسن السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
• 1�� 2  �� ٢٠١٤ ا���ل  +(� �� �% وا�3

  

 للجمعية ٢٧/١٢/٢٠٠١أد، تاريخ /٢٥٢ لبيان العلم والخبر رقم ١٦٨٥ تعديل رقم -١
  »جمعية االشرفية اإلجتماعية«: اةالمسم
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الحائزة على بيان » جمعية االشرفية اإلجتماعية« وغاية الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٧/١٢/٢٠٠١أد تاريخ /٢٥٢العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
 - بناية ابو شاهين-  إدارة األعمال- قرب الجامعة اللبنانية- السيدة شارع- كرم الزيتون- االشرفية- بيروت: هاركزم

  الطابق األرضي
   ملك جورج نصار- مقابل محطة محروفات جان قسطنطين- شارع الغابة-  كرم الزيتون-  االشرفية-بيروت: بدالً من
  :غايتها

 عناية ورعاية المسن واليتيم .١

 واجتماعيةالقيام بنشاطات اجتماعية واقامة ندوات ثقافية  .٢

 بناء المنطقةالعمل على القيام بنشاطات انسانية تعود بالنفع أل .٣

 السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة ابناء المنطقة .٤

 تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي وإقامة ندوات ثقافية واجتماعية .٥

  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
  :بدال من

 القيام بنشاطات اجتماعية واقامة ندوات ثقافية واجتماعية .١

 بناء المنطقةالعمل على القيام بنشاطات انسانية تعود بالنفع أل .٢

 ء المنطقةالسعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة ابنا .٣

  تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي عبر اقامة ندوات ثقافية واجتماعية .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

للجمعية  ١١/١٠/٢٠١٢أد، تاريخ /١٨٤٢لبيان العلم والخبر رقم  ١٦٨٩  تعديل رقم-٢
  »را��
 	ل ا����«: المسماة

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »را��
 	ل ا����«الجمعية المسماة خلية والبلديات علماً بتعديل إسم أخذت وزارة الدا
 ١١/١٠/٢٠١٢أد تاريخ /١٨٤٢

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »را��� �ل ا��� وا�������«: اسمها
  »را��� �ل ا���«: الً منبد
  

وتعديله برقم  ١٥/٧/٢٠٠٩أد، تاريخ /١١٢٤لبيان العلم والخبر رقم  ١٧٧٧  تعديل رقم-٣
  »بيت لبنان العالم«:  للجمعية المسماة٣٠/٥/٢٠١٢تاريخ  ٩٣٨

يان العلم والخبر رقم الحائزة على ب» بيت لبنان العالم«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
 ٣٠/٥/٢٠١٢ تاريخ ٩٣٨برقم   وتعديله ١٥/٧/٢٠٠٩أد تاريخ /١١٢٤

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »World House of Lebanon Foundationمؤسسة بيت لبنان العالم، « :اسمها
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  »بيت لبنان العالم« :بدال من
  

 للجمعية ٣٢/٤/٢٠١٤أد، تاريخ /٦٧٩لبيان العلم والخبر رقم  ١٩٠٦  تعديل رقم-٤
  »نادي سكوديريا لبنان«: المسماة

الحائزة على بيان العلم والخبر » نادي سكوديريا لبنان«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
  ٢٣/٤/٢٠١٤أد تاريخ /٦٧٩رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »FERRARI OWNERS CLUB LEBANONنادي مالكي الفيراري في لبنان، «: إسمها
  »نادي سكوديريا لبنان«: بدال من
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