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

  االوضاع العامة، النزوح والمشكالت االنسانيةفي 
  

 ات/نفي النية لتوطين النازحينتاالمم المتحدة و ضغوط دولية لتحويل لبنان الى بلد لجوء ••••
ماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية النيابية، من محاوالت تحويل حذر وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، خالل اجت

لبنان ليس بلد "ات، الفتاً النظر الى ان /لبنان الى بلد لجوء عبر امالءات دولية ليوقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بالالجئين
ه يفعله نتيجة تحسسه االنساني ات، وكل ما يقوم ب/ المتعلقة بالالجئين1951لجوء، وهو لم يوقع على اتفاقية جنيف سنة 

نحن مستمرون بهذا المنحى االنساني، لكن ال يجوز ان : "، واضاف باسيل قائالً"ات/ات السوريين/واالخوي مع النازحين
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بان كالم " السفير"وحول ذلك، افادت صحيفة ". نصل الى مرحلة يصبح االمر فيها امالءات دولية على لبنان بهذا الشأن
ات / خلفية محاوالت اوروبية، ألمانية تحديدا، لدفع لبنان الى ان يكون بلد لجوء، عبر إلزامه بإبقاء النازحينباسيل جاء على

  ".ات/ات فيه لسنوات طويلة والتوقيع على اتفاقية فيينا لالجئين/ات وغير السوريين/السوريين
لعدم التوقيع على االتفاقية الدولية الخاصة " اسيةأسلحته الديبلوم"وفي سياق متصل، كشفت السفير عن ان لبنان يحاول إشهار 

 سنوات لوضع 10، وذلك برغم استمرار الضغوط الدولية عليه منذ أكثر من )1951 ز تمو25أقرت في (بوضع الالجئين 
إلى أن شفيق المصري، الذي اشار .أستاذ القانون الدولي د" السفير"ولكشف اسباب تلك الضغوط سألت صحيفة . ختمه عليها

ات إلى أراضيه أو دفع تعويضات كي تؤمن احتياجات هؤالء، /لبنان في الوقت الحالي يطالب الدول بوقف تدفّق النازحين"
ن والدول ستتحرر من المطالبات اللبنانية بالمساعدات المادية لتتعاون /أما إذا وقّع على االتفاقية فإنّه سيكون ملزماً باستقبالهم

  ".اق ومؤسسات األمم المتحدةوفق آلية االتف
نفى المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان، ديريك بالمبلي، نفياً قاطعاً المعلومات التي تحدثت عن ضغوط من جهته، 

وقد اوضح بالمبلي لصحيفة . ات في لبنان/ات السوريين/مورست على لبنان من ضمن مسعى دولي لتوطين الالجئين
ات، هو كيفية تشجيع الدول المشاركة في مؤتمر برلين ودول /ات السوريين/حول موضوع الالجئينطرحنا : "قائال" السفير"

ات ممن هم في لبنان واألردن وتركيا والعراق كما تستوعب /ات السوريين/أخرى على استيعاب أعداد أكبر من الالجئين
ن في /ن جاء الكالم عن أننا طرحنا إعادة توطينهمن في لبنان، وال أعلم من أي/بلدان مثل السويد وألمانيا، وليس توطينهم
  ".لبنان، فذلك أمر غير صحيح على اإلطالق

  

 االستثنائيةوقف النزوح من سوريا إال في الحاالت ل  جديدةسياسة ••••
اقر مجلس الوزراء الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى لبنان والتي تضمنت 

ات على /وقف النزوح على الحدود باستثناء الحاالت االنسانية االستثنائية، وتسجيل الداخلين) 1: اصر الرئيسية التاليةالعن
وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون الالجئين في األمم المتحدة . الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق ذلك االجراء

ات على /ات السوريين/تشجيع النازحين) 2. د موافقة وزارة الشؤون االجتماعيةات إال بع/االلتزام بوقف تسجيل النازحين
وكذلك، نزع صفة . ن/العودة إلى بالدهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم

تنظيم العالقة مع المؤسسات ) 3. وشروط الدخولة عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية /النازح
ات /الدولية بحسب القوانين اللبنانية واالتفاقيات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين

ن وفق المعايير القانونية وتأمينا /ن دوريا من أجل تقليص أعدادهم/ن وتقويم احوال نزوحهم/ات لدراسة ملفاتهم/المسجلين
متابعة القوى األمنية تنفيذ التدابير اآليلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات ) 4. ات/ات المستحقين/حاجات النازحينل

. ات في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ األمن/إجراء مسح إحصائي دوري للنازحين
.  في مجاالت العمل والعمالة كافةات/ات لحماية اللبنانيين/ات السوريين/ على النازحينالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية) 5
ات والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر /التوازن بالمساعدات بين النازحين) 6

مانحة، باالتفاق مع االدارة اللبنانية المعنية الصندوق االئتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة 
 . تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية االقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه) 7. حسب االصول

اوضح وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، في مقابلة اجرتها معه صحيفة النهار، حول من ومزيداً حول الموضوع، 
أي شخص ال يحمل صفة "، بأن "الجئ"التي ستسمح الحكومة اللبنانية بادخالها بصفة " ت االنسانية االستثنائيةالحاال"يحدد 
ها متوافرة بحسب ما هو متعارف عليه، أما إذا /ها بذلك في حال كانت شروط دخوله/ة ويريد دخول لبنان سيسمح له/نازح

ها باب الدخول، وبعدها سيتوجه لتسجيل / واذا كانت استنثائية فيفتح لهها،/ة، فيقدر األمن العام أوالً حالته/كان نازحاً
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ها بعد حصولي على تقرير مفصل عن /ها إال اذا وقعت انا ملفه/ها في المفوضية التي بدورها لن تسجل اسمه/اسمه
 الصحيفة واضافت". ها يعده فريق عمل متخصص في الوزارة، وقد يقتضي االمر اطالعي على الحالة شخصياً/وضعه
بحسب رؤية عناصرها، لكن درباس " الحاالت االستثنائية"تلك اآللية تعطي األمن العام اللبناني صالحية تحديد مصير : "قائلة

ة، وغير ذلك من /ها أو طفالً/ة أو يريد االلتحاق بعائلته/اذا كان جريحاً: يؤكد أن األمن العام سيعتمد معايير معروفة، مثل
  ". الحاالت

  

  ببرلين  المانحين في مؤتمري"المبدئي" مرتاح للدعم االغاثي لبنان ••••
الدول المانحة لبحث قضية النازحين "و" مجموعة الدعم الدولية"، ان لبنان خرج من مؤتمري برلين لـ"السفير"افادت صحيفة 

 الدعم الممكن الى الدول ، مرتاحاً الى التوجهات والى رغبات الدول في تقديم تشرين االول26في ، الذين عقدا "السوريين
  . المضيفة واولها لبنان، خاصة على صعيد دعم الحكومة في مجاالت البنى التحتية والخدماتية واالنسانية والصحية والتربوية

 عبر استضافة اعداد ات/، ان لبنان طرح على المشاركين موضوع تقاسم عبء اقامة النازحين"السفير" اكد سالم لـوقد
 في التاسع من ، خاصا لهذا الغرض موتمراً،وافقة المبدئية على ذلك، على ان تعقد المفوضية العليا لالجئينمنهم، وتمت الم

ان احد لم يعترض على قرار وقف النزوح، وليس من واجبهم التدخل "كما لفت سالم الى . كانون االول المقبل في جنيف
بدوره، اشار وزير ". ن/عوبات امام اقامة المناطق اآلمنة لهماصال في سياسات لبنان الداخلية والخارجية، ولكن هناك ص

ات في /الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، الى ان لبنان يشدد على رفضه القاطع الي شكل من اشكال اندماج النازحين
ات /وطين النازحينالمجتمعات المضيفة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بطريقة واضحة او ضبابية، اذ قد يؤدي ذلك الى ت

ات /ن، كما انه يتسبب باحتكاكات وضغوط على المجتمعات المضيفة والنازحين/ويتعارض مع الهدف االسمى، وهو عودتهم
  .على حد سواء

 200و المساعدات التي يطلبها لبنان، فقد كشف وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس انها قدرت بمليارين حول حجماما 
ان تلك المساعدات كان من المفروض ان يتلقاها لبنان قبل "، مضيفاً "ي مخصصة لدعم االقتصاد اللبنانيمليون دوالر وه

، ان ألمانيا أقرت في ختام مؤتمر  تبلغت رئاسة الحكومة رسمياً وفي هذا االطار،". لكنه لم تصل حتى اآلن2014نهاية العام 
 مليون يورو 57ات، منها /ات السوريين/ول المضيفة للنازحين مليون يورو جديدة لمساعدة الد140برلين للنازحين، 

 عشرة بتخصيصإلدارة االميركية  عن قرار لكذلك أعلن الوفد األميركي المشارك في المؤتمر. مخصصة للبنان هذه السنة
لتربية والتعليم  وكان وزير ا.ماليين دوالر اضافية للدول المضيفة، والسويد ثمانية ماليين ونصف المليون دوالر للبنان

خطية رسمية من منظمة اليونيسيف ومن المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة التي العالي، تسلم رسائل 
  .2015 -2014لعام الدراسي خالل اة /ة نازح/ ألف تلميذ100 مليون دوالر، يكفي لتعليم 56اعلنت التزامها تأمين 

  

  المقبل مؤتمر جديد في حزيرانو...  ••••
خالل ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية المغتربين بمناسبة زيارة االمين العام لالتحاد فتح " االتحاد من اجل المتوسط"قرر 

، على 2015 لمساعدة لبنان في تمويل عدد من المشاريع، وذلك في شهر حزيران  جديد، تنظيم مؤتمر للبناناهللا سجلماسي
 تم ، واعداداً لذلك،المنظمات المانحة والمصارف والمؤسسات الدولية المانحة والمقرضةان يحضر المؤتمر المؤسسات و

االتفاق على تشكيل لجنة اعداد تضم اإلدارات اللبنانية المعنية واالتحاد من اجل المتوسط، على ان تعقد اجتماعاً أولياً في 
 التي تنوي تقديمها الى المؤتمر من اجل وضعها وترتيبها شهر تشرين الثاني، ترفع على أساسه اإلدارات اللبنانية المشاريع

  .باالولويات الالزمة
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  كلية والقطاعية في التنمية ال
  

  اطالق اول صندوق لالستثمار في الشركات الناشئة ••••
 مليون 400 توفير  بموجبه، أتاح331 تعميما حمل الرقم ،أواخر العام الماضي،  رياض سالمه،أصدر حاكم مصرف لبنان

 بالشركات اللبنانية والصناديق اإلستثمارية ة للتوظيف محصوراموال ي وه،ر جاهزة لالستثمار في الشركات الناشئةدوال
كشريكة في )  في المئة من أموالها الخاصة3ضمن حدود ( المصارف استثمار على آلية تتضمنالمبادرة تعتمد . اللبنانية

   . اإلستثمارذلك في المئة من 75 شركات ناشئة، فيما يوفّر مصرف لبنان الضمان لـ
 Impact" انشاء التعميم الذي يعول عليه مصرف لبنان كثيرا في رفع نسبة الناتج المحلي، تم التوقيع على لذلكوكثمرة 

Fund" مليون دوالر والذي اطلقته 56 برأسمال مقداره، الصندوق االستثماري في الشركات الناشئة االكبر في لبنان 
)MEVP" (Middle East Venture Partners" - ،إحدى أكبر مؤسسات رؤوس أموال الشركات الناشئة في المنطقة 

 مع من االكتتاب في الصندوقوقد اقفلت المرحلة االولى . ر حكومي للشركات الناشئة في المنطقةيوأكبر صندوق رأسمال غ
 مليون دوالر 18 على تأمين المبلغ المتبقي اي  مليون دوالر في حين سيتم التوقيع38توقيع المصارف على المساهمة في 

 5و ألف دوالر 500 إلى استثمار ما بين  الجديد الصندوق سيعمل. مصرفا12 ليصل عدد المصارف المساهمة الى الحقاً،
ا ماليين دوالر في كّل شركة من شركات الجيل الجديد الناشئة المعتمدة على المعرفة، والتي تركز أساساً على تكنولوجي

 تمويل شركات لبنانية قائمة ، وكذلك علىالمعلومات واالتصاالت وغيرها من القطاعات المبتكرة المتصلة بالملكية الفكرية
  . على األقل في مرحلة اولى أسواقاً تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الصندوقستهدفوي .على المعرفة

  

  في المنطقة ولبنانتوسطة الحجمنحو سياسة جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والم ••••
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا : مؤشر السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم"تم مؤخراً نشر تقرير 

ثمانية اقتصادات أخرى في المنطقة، والذي اجرى تقييماً للسياسات الخاصة بتلك المؤسسات في لبنان، ، "2014المتوسطية 
 األولويات واإلصالحات الرئيسية الضرورية لتحرير قدرة تلك المؤسسات على استحداث الوظائف م بتحديدوالذي قا
وقد سلط التقرير، الذي أعد بالشراكة بين كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، االتحاد األوروبي، المؤسسة . والتنمية

الستثمار، الضوء على نقاط القوة والضعف في السياسة الوطنية الخاصة األوروبية للتدريب، وبالتشاور مع البنك األوروبي ل
، الذي اعتمده االتحاد "قانون المؤسسات الصغيرة ألوروبا"لـ  وفقاًبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنفيذها، وذلك 
ضرورة : ن التوصيات، أبرزهاوقد أفضت نتائج التقييم إلى عدد م. األوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تفعيل التنسيق والتواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم تلك المؤسسات، 
تسهيل تسجيل الشركات عبر اعتماد مراكز الخدمة الشاملة، تحليل حاجات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  .تنظيم ورشات تدريبية على ريادة األعمال، وخصوصاً ريادة األعمال النسائية واخيراًبشكل أفضل، 
 

 مذكرة تفاهم بين لبنان واالتحاد االوروبي لتحديد اولويات التعاون ••••
  االوروبي الدعم اتفاق في إطار تندرجمذكرة التفاهم مع االتحاد االوروبي، توقيع تمام سالمرعى رئيس مجلس الوزراء، 

وقد شدد سالم في كلمته على اهمية أن تدرك . 2016 الى 2014 لبنان للفترة الممتدة من الذي يسير التعاون معي الموحد الذ
خطورة التهديدات التي يواجهها لبنان وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية "المفوضية االوروبية ودول االتحاد االوروبي 

، معتبرا "وبية المقررة للعامين المقبلين يجب أن تركز على التنمية البنيويةإن المخصصات االور: "، واضاف قائالً"المحتملة
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 طالب سالمو ".أن دعم مشاريع محددة في المجتمعات المحرومة يخفف من حدة التوتر االجتماعي ويحفظ االستقرار"ايضاً 
ات وللمجتمع /ات السوريين/ازحين االتحاد االوروبي دعم المساعي اللبنانية للحصول على مزيد من المساعدات للنايضاً

  .ن الى دول أخرى/ دعم برامج لنقل اعداد كبيرة منهمومنهاالمضيف، 
 130تراوح بين يقيمة المساعدات االوروبية المخصصة للبنان بموجب االتفاقية الجديدة اجمالي وتجدر االشارة هنا الى ان 

ترسيخ التماسك ) 2اصالح النظام القضائي واألمني، ) 1:  مليون يورو، ستستخدم لثالثة اغراض رئيسية159ومليون 
تعزيز االدارة المستدامة والشفافة للطاقة ) 3االجتماعي وتعزيز التنمية االقتصادية وحماية الفئات المحرومة اجتماعيا، 

 . والموارد الطبيعية

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

 ك بدعمٍ مالي من الوكالة األميركية للتنميةمشروع جديد للسياحة الريفية في البارو ••••
، "تعزيز السياحة الريفية في منطقة الباروك الفريديس" مؤسسة رنيه معوض، حفل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع نظمت
الوكالة ، الذي تنفّذه المؤسسة بدعمٍ مالي من "بناء التحالفات للتقدم والتنمية واالستثمار المحلي" إطار برنامج فيوذلك 

وقد أشارت الوزيرة السابقة نايلة معوض، في كلمتها خالل الحفل، إلى أن ذلك المشروع سيؤمن . األميركية للتنمية الدولية
 سينعكس ايجاباً على كما انههن، /ات لببيع انتاجهم/ فرصة عمل للشبيبة، كما سيتيح الفرصة لعدد كبير من المزارعين25
.  تقع في صلب أهداف مؤسسة رينيه معوضاإلنمائية مضيفةً ان ذلك النوع من األعمال حركة السياحية في المنطقة،ال

  . معوض بالتنويه بعمل محمية ارز الشوف الرائدة في حماية البيئة والتي أثمرت اطالق ذلك المشروعواختتمت
  

  لكاريتاس في الجنوب بدعمٍ من الوكالة األميركية  اخرىالثة مشاريع انمائيةوث...  ••••
 مشاريع تنموية مع كل من بلديات 3عت رابطة كاريتاس لبنان، ممثلة برئيسها األب بول كرم، ثالث مذكرات تفاهم لتنفيذ وق

، الذي تنفّذه )بلدي" (بناء التحالفات للتقدم والتنمية واالستثمار المحلي" إطار برنامج فيصيدا وصور والقصيبة، وذلك 
وتشمل تلك . كية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات المحليةالرابطة بدعمٍ مالي من الوكالة األمير

توسيع وإعادة تأهيل مالعب رياضية بالتعاون مع بلدية صيدا، إنشاء حديقة عامة ومركز :  المشاريع التالية تنفيذالمذكرات
  .دوية التقليدية بالتعاون مع بلدية صورثقافي بالتعاون مع بلدية القصيبة، وإنشاء مركز دائم لصناعة الحرف الي

  

 استراتيجية للتنمية المحلية في الجرد بحمدون بالتعاون مع اإلتحاد االوروبي ••••
الذي يعمل مع " مكون تنمية القدرات" بحمدون، ممثال برئيسه يوسف شيا، وفريق تنفيذ -إتحاد بلديات الجرد االعلىوقع 

 وبموجب تلك المذكرة سيقوم اتحاد البلديات بوضع خطة .ي مقر االتحاد في صوفر على مذكرة تفاهم فاالتحاد األوروبي
استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية للبلديات والقرى من خالل عملية تشاركية في التخطيط، على ان تتضمن الخطة عدد من 

 مشروع إنمائي واحد على األقل  وتنفيذ اختيارتحديد اتجاه التنمية المستقبلية لالتحاد والبلديات األعضاء،: العناصر وأبرزها
يهدف الى تحفيز النمو على االمدين المتوسط والطويل، وتطوير قدرة االتحاد على االعتماد على ذاته في المستقبل لناحية 

  . التخطيط للتنمية
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  خطة للتنمية المحلية في اقليم الخروب واخرى ...  ••••
 لتعزيز التنمية المحلية في القرى والبلدات اللبنانية، وقّع رسم خطط الذي يهدف إلى ،"دعم مالية البلديات"في إطار مشروع 

الفريق المنفذ لمكون تنمية القدرات الذي يعمل مع االتحاد األوروبي، مذكرة تفاهم جديدة مع اتحاد بلديات إقليم الخروب 
وقد لفت رئيس فريق الدعم التقني في االتحاد . مدون بح-الجنوبي، بعد توقيع مذكرة شبيهة مع إتحاد بلديات الجرد االعلى

األوروبي والتر فان دام، إلى أن المشروع الذي ينفذّه فريق الدعم التقني في وزارة الداخلية والبلديات، بدعم مالي من اإلتحاد 
 على عنصرين ستركزالتي ستضع  البلديات المعنية، مشددا على ان الخطة االستراتيجية  عملاألوروبي، يهدف إلى تطوير

ات والتأكد من الحصول على /أوالً تحليل دقيق إلحتياجات وامكانيات البلديات، وثانيا حاجات المواطنين: اساسيين
  .هن/دعمهم

  

  الزراعي المحليالقطاع وكالة التنمية المحلية في الجنوب لدعم اطالق ••••
الذي اقيم في مؤسسات االمام ، "صادية المحلية في الجنوبوكالة التنمية االقت" حفل اطالق  اكرم شهيب،،اعةرالزرعى وزير 

وقد شدد شهيب في كلمته خالل . في صور، بحضور حشد من فاعليات المنطقة ورؤساء البلديات والمخاتيرموسى الصدر 
 وتيسير  على دور تلك الوكالة في دعم الزراعة واالنتاج الزراعي من خالل دعمها لجهود تصنيع ذلك االنتاج االطالقحفل

 تحديد مسار تطوير قطاع الزراعة واالنتاج :عودة الشبيبة الى االرض للعمل فيها، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تتضمن
 الولوج إلى االسواقاخيراً  و، ضمان سالمة الغذاء بهدف تعزيز قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة،الزراعي النوعي

  . الجديدة

  

  ع المدني والحقوق االجتماعيةمواطنة، المجتمفي ال
  

  امرأة500 دعماً لـأممي للتنمية المحلية وفر المرحلة الثالثة من مشروع بدء  ••••
، الذي تنفذه منظمة االمم المتحدة للتنمية "مشروع تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز سبل العيش" المرحلة الثالثة من تم اطالق

جامعي، بدعمٍ مالي من الحكومة االيطالية، وذلك خالل إحتفال أقيم للمناسبة في الصناعية، والمعهد اإليطالي للتعاون ال
تهدف المرحلة الجديدة إلى دعم القدرات اإلنتاجية للصناعات الصغيرة . بيروت برعاية وزارتي الزراعة والصناعة

 مبيعاتها في االسواق زيادةودة انتاجها و جورفع قدراتها التنافسية واالنتاجية لزيادةوالمتوسطة الحجم والتعاونيات الزراعية، 
  .المحلية والخارجية، االمر الذي يؤدي بدوره الى تأمين المزيد من فرص العمل وتوسيع آفاق النمو

تخلل اإلحتفال عرضاً ألبرز نتائج المرحلتين األولى والثانية، التي أظهرت أن المشروع ساهم في تحسين أوضاع المؤسسات 
 شخص استفاد من نشاطات بناء 1700 وكذلك اشار العرض الى انناحية تحفيز النساء على العمل، الريفية وخصوصاً ل

من فترة تنفيذ المشروع،  شهراً 48وبينت النتائج أيضاً أنه خالل .  امرأة500القدرات والدورات التدريبية المختلفة من بينهم 
شملت تأمين أعمال البناء وتوفير آالت وتقنيات جديدة، إذ  مساعدات من خالل تعاونية، 17و مؤسسة 53جرى توفير الدعم 

ات في تلك /وقد ادت تلك المساعدات إلى زيادة عدد العاملين.  مؤسسة17 آلة صناعية، إضافةً إلى تأهيل 188جرى تسليم 
ات  آالف أسرة استفادت من نشاط3 أن نحو 2014 آب بتاريخالمؤسسات، إذ أظهرت دراسة أجريت حول فرص العمل 

  . المشروع
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 تعاون بين وزارة الشؤون واليونيسف لحماية الفئات المهمشة  ••••
في لبنان، انا ماريا الوريني، اتفاقية تعاون لتنفيذ " منظمة اليونيسف"وقع وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، وممثلة 

بدعمٍ مالي من  التي تحظى هدف الخطة، وت.خطة وزارة الشؤون االجتماعية الوطنية لحماية االطفال والنساء في لبنان
 مليون دوالر، علماً ان الخطة 18.9 مليون دوالر من اجمالي موازنة الخطة البالغ 11.6 بمبلغ وقدره اإلتحاد األوروبي

 تقديم خدمات حماية ذات جودة الى الفتيان والفتيات والنساء االكثر عرضة  وتتضمن خالل فترة ثمانية عشر شهراستنفذ
 البرنامج خدمات يتوقع ان يوفروبناء على ذلك، .  في لبنان، خصوصاً لناحية العنف القائم على النوع االجتماعيللخطر

 ألف طفل ويافع، كما سيوفر البرنامج المعلومات 198الدعم النفسي االجتماعي، والرعاية الصحية األساسية ألكثر من 
 تركزو.  ألف شخص من كافة االعمار والمجتمعات المحلية410ر من واالستشارات والتوعية حول الخدمات المتوفرة، ألكث

ات فيها على المستويين المركزي /تشمل برامجاً لتعزيز قدرات وزارة الشؤون والعاملينوات الخدمات، / مقدميعلىالخطة 
 تعزيز قدرات  تتضمنكما مركزاً من مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة للوزارة، 57والمحلي، على أن تطال بشكل أساسي 

  .منظمات المجتمع المدني الشريكة والبنى المجتمعية
  

  دليل ارشادي حول جريمة االتجار بالبشر بتمويل اميركي ••••
جريمة االتجار "حول جريمة اإلتجار بالبشر، حمل عنوان ارشادياً اطلق معهد حقوق اإلنسان في نقابة المحامين، دليالً 

 بينوقد . وذلك برعاية وحضور سفير الواليات المتحدة األميركية، ديفيد هيل" العملية المؤشرات - باالشخاص في لبنان
 في لبنان، معطياً صورة دقيقة عن مؤشراتها بناء للمعلومات التي توفرت لدى  االتجار بالبشرالدليل حجم انتشار ظاهرة

دليل الى أن الظروف المعيشية الصعبة، شروط كذلك اشار ال. القوى األمنية ووزارات العدل والشؤون اإلجتماعية والعمل
العمل السيئة، تقييد حرية األشخاص واإلستغالل الجنسي والعنف، واشراك األطفال في النزاعات المسلّحة، كلها عوامل تؤدي 

ن /ن قسراً في األعمال اإلرهابية، نزع أعضائهم/الى ارتكابات جرمية، لجهة نقل األشخاص بصورة غير شرعية، توريطهم
  .2011لبيعها، وغير ذلك من الجرائم التي نص عليها قانون معاقبة اإلتجار بالبشر الصادر عام 

المعهد "وفي المناسبة، ألقت مديرة معهد حقوق االنسان في النقابة، المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، كلمة اكدت فيها ان 
 من جهته، ."ة اإلتجار باألشخاص، من النص إلى التطبيق الفعليعاقد العزم على االنتقال بالقانون المتعلق بمعاقبة جريم

، الفتاً الى ان نص مكافحتها ة استباقياتاعتبر نقيب المحامين، جورج جريج، ان جريمة االتجار باالشخاص تستدعي اجراء
لكن العبرة في : "قائالً الحاالت، وختم تلك، الذي يحاكي المعايير الدولية المعتمدة في مثل 164/2011موجود في القانون 

  ". التنفيذ
  

  دور المرأة في الحكمحملة وطنية لدعم ••••
الحملة الوطنية لدعم دور المرأة في "أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، 

. نفّذه الوزارة بدعمٍ مالي من السفارة اإليطالية، الذي ت"تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي"، وذلك ضمن مشروع "الحكم
 قضية مشاركة النساء في تبؤالمديرة العامة لوزارة الشؤون االجتماعية بالوكالة، رندة بو حمدان، إلى وبالمناسبة، اشارت 

ن المشكالت، منها مشددة على أن النساء يواجهن العديد ماهمية متعاظمة، رسم السياسات العامة في العقود االربعة الماضية 
من جهتها، تحدثت السكرتيرة االولى في السفارة االيطالية، . تهميش دورهن، وعدم اعطائهن الفرصة الكاملة اسوة بالرجال

بالما دامبروزيو، عن دور وسائل االعالم في القاء الضوء على قضايا المرأة، ودعت النساء، بغض النظر عن كونهن 
  ". و مستقالت، ان يدافعن بحزم عن حقوقهن في المشاركة السياسيةمنتميات الى احزاب سياسية ا
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  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة ••••
ج في كلية طب االسنان في مصعد كهربائي لمركز العال:  الوكالة االسبانية للتعاون الدولي لوزارة التربية والتعليم العالي-

  الجامعة اللبنانية 
 كتاباً لمركز اللغات والترجمة في كلية اآلداب والعلوم 445:  السفارة االسبانية في لبنان لوزارة التربية والتعليم العالي-

  االنسانية التابعة للجامعة اللبنانية
مرجعيون وحاصبيا مع تقديم معدات ولوازم، تأهيل عدد تأهيل ست مدارس رسمية في : الحكومة التشيكية لوزارة التربية -

  ات في تجمع مرج الخوخ/ات السوريين/من خيم النازحين
تجهيزات لحمامات مدرسة مرجعيون الفنية :  رئيس بلدية مرجعيون السيد امال الحوراني لوزارة التربية والتعليم العالي-

  ر اميركي ألف دوال27ولوازم للملعب الشتوي تقدر قيمتها بنحو 
عشرة اجهزة للمتحف الوطني في بيروت لتسهيل تعريف الزوار على القطع :  لوزارة الثقافةITG Holding شركة -

  االثرية الموضوعة فيه
  

  مساعدات اجنبية لوزارة الداخلية والبلديات  ••••
 ألف يورو وذلك 379قدر قيمتها بنحو تجهيزات للمديرية العامة لالمن العام ت:  االتحاد االوروبي لوزارة الداخلية والبلديات-

  في اطار مشروع تطوير القدرات الوطنية لالدارة المتكاملة للحدود 
 video teleاجهزة كمبيوتر ومعدات لزوم تركيب نظام :  سفارة المملكة المتحدة في بيروت لوزارة الداخلية والبلديات-

conferenceدوالر اميركي500 ألف و199   لغرفة العمليات المركزية تقدر قيمتها بنحو   
 101تجهيزات مختلفة للمديرية العامة لالمن العام تقدر قيمتها بنحو :  المنظمة الدولية للهجرة لوزارة الداخلية والبلديات-

   دوالر اميركي 500ألف و
س للرجال التابع للمديرية نظام تهوئة مركزي جديد لسجن طرابل:  اللجنة الدولية للصليب االحمر لوزارة الداخلية والبلديات-

   ألف دوالر اميركي123العامة لقوى االمن الداخلي قيمته بنحو 
  
  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية ••••
اجهزة طبية ورياضية واقمشة مقاومة للمياه لدعم جهود االغاثة، :  جمهورية الصين الشعبية لوزارة الشؤون االجتماعية-

   مليون يوان صيني30و تقدر قيمتها بنح
  عشرين سيارة رباعية الدفع مع مجموعة قطع الغيار :  جمهورية الصين الشعبية لوزارة الزراعة-
 ألف دوالر اميركي لتمويل شراء 590: لمعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" الريجي" ادارة حصر التبغ والتنباك -

  برنامج معلوماتي خاص لالرشفة االلكترونية
 ماليين دوالر لتغطية نفقات تعليم طالب 8: صندوق كامل عبد الرحمن للمنح الدارسية للجامعة االميركية في بيروت -

  فلسطينيين في الجامعة
  كمية من دواء لتوزيعها على المرضى المحتاجين : لوزارة الصحة العامة. ل.م. شركة يونيفارم ش-
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  ن الحكومة االيطاليةمساعدات تنموية واغاثية للحكومة اللبنانية م ••••
  
  الغاية  المقدار  الجهة المستهدفة  #
ات /ات السوريين/لتنفيذ مشروع تحسين انصهار الالجئين   مليون يورو2  السفارة االيطالية في بيروت  1

  والمجتمع الحاضن 
ات من الحرب في /لتنفيذ مشروع دعم طارئ للمتضررين  مليون يورو  السفارة االيطالية في بيروت  2

  اسوري
السفارة االيطالية في بيروت    3

والمديرية العامة للتعاون االنمائي 
التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 

  االيطالية
  

لتنفيذ مشروع تحسين منصات العرض وتأهيل الطابق  ألف يورو 20مليون و
  السفلي للمتحف الوطني في بيروت

السفارة االيطالية في بيروت   4
ون االنمائي والمديرية العامة للتعا

  التابعة لوزارة الخارجية االيطالية

لتنفيذ مشروع دعم تقني للمشاريع الممولة عبر قروض او    ألف يورو 862
  هبات والتي تنفذ عبر مجلس االنماء واالعمار

 
  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان ••••
اقة الشمسية لوحدة القوى السيارة في المديرية العامة لقوى االمن ثمانية اجهزة لتسخين المياه تعمل على الط:  الكورية-

   ألف دوالر اميركي  19الداخلي تقدر قيمتها بنحو 
  ات /كميات من االلبسة واالحذية واغذية لالطفال لمركز الصليب االحمر في صور لتوزيعها على المحتاجين:  الكورية-
  بل في قضاء بنت جبيلانشاء القصر البلدي في بلدة د:  االيطالية-
  تأهيل صفوف الروضات في مدرسة هادي قصب الرسمية المختلطة في كفرشوبا:  االسبانية-
  

�%�ت دو��� �

�ا(�) '�وض وه��ت   
  

  بناء القدرات الحرفية النسائية  ••••
العليا لالغاثة  بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بالهيئة 26/6/2014 ابرمت مذكرة  التفاهم، الموقعة بتاريخ -

والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بشأن تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار من المنحة 
 ألف دوالر 200المخصصة من حكومة دولة الكويت لالسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان، والمتضمنة هبة مالية بقيمة 

  اميركي 
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   الصلبةادارة النفايات ••••
 ابرمت اتفاقية التمويل، الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية ومجلس -

تحديث القدرات في مجال "االنماء واالعمار، والمفوضية االوروبية العاملة بالنيابة عن االتحاد االوروبي لتمويل مشروع 
   مليون يورو14والمتضمنة هبة مالية بقيمة "  في منطقتي البقاع وعكار في لبنانادارة النفايات الصلبة

   
 ��  2014  /���. ا-ول+%� "�) و*

  

  أد /1923 علم وخبر رقم -"التنمية الثقافية والنهوض اإلجتماعي" جمعية باسم -1
   قضاء عكار- الشارع العام- كفرتون: مركزها
  : أهدافها
 ي االنشطة االجتماعية الثقافيةتنمية القدرات الشبابية ف .1

 خدمة المجتمع بطريقة مستدامة وفاعلة .2

  ممارسة النشاط الخيري االنساني .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   ليال رشدي االدرع- مالك خالد االدرع-الد االدرع رشدي خ-خالد ياسين االدرع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خالد ياسين االدرعالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1924 علم وخبر رقم -"جباع بلدتي" جمعية باسم -2
   قضاء الشوف- ملك سعيد محمود سعد الدين-238 العقار رقم - الشارع العام-جباع: مركزها
  : أهدافها
 مستوصف في جباع، واقامة محاضرات وندوات طبيةنشاط صخي، اقامة  .1

 نشاط اجتماعي وثقافي .2

 نشاط بيئي، اقامة ندوات تختص بالمحافظة على البيئة وتنظيم رحالت في الطبيعة .3

  نشاط تراثي يهدف لتفعيل دور التراث الشعبي للمحافظة على العادات والتقاليد الشعبية والقروية اللبنانية .4
 مذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ال

 محسن سلمان - محمود نجيب سعدالدين- سعيد مزيد سعدالدين-خالد يوسف حماد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فادي توفيق هالل- ني طليع احمد البتلو-  اسعد اسعد حماد- غانم يوسف شرف- بيان فوزي سليم-سعدالدين

   خالد يوسف حمادالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1925 علم وخبر رقم -"The Lighthouse Initiativeمبادرة المنارة، " جمعية باسم -3
   الطابق الخامس عشر- بناية حدائق مار الياس- 8 القسم رقم -517 العقار رقم - شارع نصولي-بيروت: مركزها
  :أهدافها
ترسيخ القيم اإلنسانية المشتركة وتطوير فهمها عبر إيجاد مساحة للتالقي بين الثقافات والديانات على اصعد  .1

 الفكرية والفنية والزوجية
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 إثراء الحياة العامة والخاصة عبر العمل على التضامن بين االفراد والجماعات في سبيل االرتقاء بالمجتمع .2

  والمحاضرات وورشات عمل تكون مدخل لديناميكية ثقافية جديدةإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات .3

 مساعدة المهتمين بالبحوث والنشاطات الخاصة بالدراسات التاريخية والتراثية والفنية اإلسالمية المعاصرة .4

  التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات األهلية والدولية في سبيل تحقيق االهداف المشتركة .5
 طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت

 سالم ابراهيم -  دارين توفيق عثمان- ياسمين نبيه الصيداني-هبه محمد خضر. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   صبيحة وليد سواس زين- هبه محي الدين حاطوم- الخوري نقوال

  كتورة هبه محمد خضرالد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

  أد /1926 علم وخبر رقم -"لقاء الخير" جمعية باسم -4
 - بناية كريم سنتر- شارع نقابة االطباء- بلدية الميناء-  منطقة بساتين الميناء العقارية-1382 العقار -طرابلس: مركزها

  . كمال حلوانيالمتقاعدميد  ملك الع-طابق الثانيال
  : أهدافها

إنشاء المشاريع التنموية الصحية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، القانونية، والبيئية، على كافة االراضي اللبنانية باإلشتراك 
 مع الهيئات المانحة الرسمية واألهلية والدولية، التي تعنى بنشر الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية للعائالت
واالفراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة ولها ان تخطط وتنفذ وتراقب هذه المشاريع منفردة او باالشتراك مع الهيئات 

  :المانحة ومنها على سبيل المثال
 :في مجال التنمية الصحية واإلجتماعية .1

  فتح مراكز صحية إجتماعية في كافة المناطق اللبنانية -
 طفال ودور للعجزةفتح دور للحضانة، رياض اال -

 إنشاء مؤسسات للخدمات االسرية، رعاية األسرة، االطفال، االيتام، والمبعدين عن أسرهم -

 إنشاء مؤسسات لرعاية مرضى االمراض النفسية والعقلية واصحاب االحتياجات الخاصة وتأهيلهم -

 إنشاء مؤسسات لعالج ضحايا اإلدمان على اختالف أنواعه -

 ديةفي مجال التنمية االقتصا .2

العمل على مساعدة المعوزين أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة عن طرق مساعدتهم على تطوير مهارتهم  -
 اليدوية والحرفية والصناعية ومحاولة إنشاء المشاريع الصغيرة المشتركة باإلشتراك مع الهيئات المانحة

 :في مجال التنمية الثقافية .3

   المتوسطة، الثانوية المجانية وغير المجانيةفتح مدارس للتعليم في المراحل االبتدائية، -
 فتح مدارس للتعليم المهني -

 فتح نواد ثقافية اجتماعية -

 معالجة موضوع التسرب المدرسي -

 :في مجال التنمية القانونية .4

نشر الوعي القانوني لدى جمهور العامة لتعزيز ثقافة احترام دولة المؤسسات والقانون ومواضيع حقوق  -
  والطفل، ورعاية األحداث وقانون السير وغيرهااإلنسان والمرأة،
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 :في مجال التنمية البيئية .5

  العمل على زيادة الوعي بموضوع حماية البيئة انطالقاً على المبادىء والمعايير الدولية -
العمل على تشجيع الزراعة لعالقتها الوثيقة بموضوع البيئة ونشر التوعية وإقامة ورش عمل تناقش  -

التوسع : قلة مساحة االراضي الزراعية نتيجة لـ( وعوائق تنميتها على سبيل المثال األضرار البيئية
العمراني، التصحر، ملوخة األرض، قلة موارد المياه مما يؤدي الى احداث التدهور في إنتاجية األرض، 

  )واقتراح الحلول مع اصحاب االختصاص وتنظيم ورش تشجير في كافة المناطق اللبنانية وغيرها
 ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل

 رياض - مأمون محمود عباس- عمار رياض أسوم- كمال احمد حلمي حلواني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايمن خالد طراد-خالد االحمد

   ايمن خالد طرادالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1927 علم وخبر رقم -"PARTNERSالشركاء، " جمعية باسم -5
   قضاء المتن-  ملك لينا السعد سمرا-1515 العقار رقم - شارع اوليفي- المنصورية: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تأمين الخدمات الطبية ضمن منطقة الشياح وضواحيها .1

 مة باإلشتراك مع بلدية الشياح أو مشاريع باالشتراك مع جمعيات أخرىالمساهمة في اعادة تأهيل اماكن عا .2

  المساهمة في تنظيم رحالت وحفالت يعود ريعها للجمعية بهدف تمويل المشاريع االخرى .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ربيع ديب - ساندي سيمون داوود- ميالد كميل الشماس-روالن رزق اهللا العبد: السيدات/سسات السادةالمؤ/المؤسسون
   جينيفر انطوان بو صنايع- باتريك جان فرح- عبداهللا راتب ضيا- غويندا جورج هيكل-المصري

   روالن رزق اهللا العبدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1928لم وخبر رقم  ع-"سوا ربينا" جمعية باسم -6
   ملك ماهر ياسر باكير-13 القسم رقم -2686 العقار رقم - شارع طينال-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 وضع الدراسات ضمن عملها سواء بمبادرة منها أو بطلب من الغير .1

منها او بطلب من القيام بأعمال التدريب التي تخدم تطبيق القانون والعدالة والتنمية االجتماعية سواء بمبادرة  .2
 الغير

عقد المؤتمرات وورشات العمل أو حلقات تدريس ضمن نطاق اختصاصها وذلك بمبادرة منها أو بطلب من  .3
 الغير

  عمل ارشادي أو توعية وذلك مجاناً وبدون مقابلأليالنشر على اإلنترنت للدراسات التي تقوم بها أو  .4

حوار بين مختلف االفرقاء واحترام مبادىء الديمقراطية العمل على نشر السالم والمحبة والحرية وإرساء ال .5
 وحقوق اإلنسان والحريات االساسية

 العمل وبشكل جاد على تطوير المجتمعات وتأمين التنمية البشرية .6
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 العمل على دعم وتطوير المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة .7

 العمل على رعاية وحماية البيئة ومكافحة قطع االشجار .8

على تعزيز دور النساء في المجتمع ودعم النشاطات النسائية وكل ما يعمل على تطوير المرأة حتى تتمكن العمل  .9
 من القيام بدورها الطبيعي بالمجتمع

العمل على رعاية االطفال ومكافحة عمالة االطفال وتأمين تعليمهم المجاني خصوصاً في المراحل االبتدائية  .10
 والتكميلية

 وااليتام وذوي االحتياجات الخاصة واالمراض العقلية والعمل على تأمين مراكز لهمدعم ورعاية المسنين  .11

 العمل على إنشاء مراكز سياحية وتنمية سياحية وخصوصاً السياحة البيئية .12

 العمل على التدريب والتطوير المهني والحرفي .13

 اًالعمل على تنمية وخدمة وتطوير المناطق الفقيرة والنامية واألسر األكثر فقر .14

 كل ما من شأنه النهوض اإلجتماعي والثقافي والتربوي والصحي والبيئي في المجتمع .15

  المشاركة في األعمال والمشاريع االقتصادية والتنموية التي تخدم المناطق .16
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - محمد احمد غازي القلموني- عبد الوهاب بشار خربوطلي-ماهر ياسر باكير: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
   عبداهللا المعتصم باهللا ميقاتي-هال محمد شعبان العالف

   ماهر ياسر باكير السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1929 علم وخبر رقم -"شباب وشابات عبيه" جمعية باسم -7
   قضاء عاليه- ملك منير وشادي وجالل حمزه-330 العقار رقم -عبيه: هامركز

  : أهدافها
رؤية الجمعية تكمن في جمع اهالي عبيه بنشاطات مشتركة لحث الجميع على بناء تعاون وتواصل يسمح بتطوير البلدة 

 تمكين قدراتهم على المساهمة وخلق تالقي واسع بنحو من التسامح بين كل االهل، كما تشجيع الشباب والشابات من خالل
الفعالة لبناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمع، ولتحقيق الرؤية والغاية للجمعية أن تقوم بالمهام اآلتية الواردة على سبيل المثال 

  .ال الحصر
 تحفيز االفراد والجماعات على المشاركة في الشأن العام .1

 تفعيل الحراك االجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي .2

 خلق مساحات للتفاعل .3

 تشجيع حرية التعبير والحوار والتواصل .4

  بناء عالقات ثقة وتشبيك مع جمعيات ومؤسسات مشابهة .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - ليال غالب حمزه- ادهم جميل ملحم حسن-ادي منير حمزه ش-نغم فارس جابر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سيف سليم ريدان

   شادي منير حمزهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1930 علم وخبر رقم -"EDUNATIONإدونايشن، " جمعية باسم -8
   قضاء كسروان-  الطابق الرابع-Galerie Varience بناية -22 القسم رقم -1620 العقار رقم -صربا: مركزها
  : أهدافها
 اإلسهام في تحسين األوضاع اإلنسانية في شتى المجاالت اإلجتماعية والصحية والثقافية وعيرها .1

 دعم وبناء وإنشاء المؤسسات الثقافية والتربوية والمهنية من مدارس ومعاهد على إختالف أنواعها ودرجاتها .2

 عية والتجهيزات التعليمية لألفراد والطالب والتالميذتقديم المساعدات التربوية والمنح المدرسية والجام .3

 تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين .4

 رعاية الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية وتقديم تعليمية لهم .5

 إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز المهنية  واألعمال الحرفية واليدوية والمشاغل .6

عاون مع المؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والحكومية والدولية ذات النشاطات التنسيق والت .7
 اإلنسانية المشابهة لنشاط الجمعية ومع جميع الهيئات واألفراد الذين يعملون في هذه المجاالت

ا من الجمعيات، إن إعداد وتنظيم الدورات التدريبية التي تخدم أهداف الجمعية وتحافظ على العالقات مع غيره .8
 في لبنان أو الخارج

تنظيم وتقديم النشاطات واألحداث والفعاليات واإلجتماعات والمعارض والمؤتمرات والندوات والمسابقات  .9
 والرعايات في المجاالت الفنية والتربوية وجميع األنشطة التي تكون مفيدة للجمعية لتحقيق أهدافها

حل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات نشر التربية والتعليم لمختلف المرا .10
 وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار اآلفات السيئة في المدارس

 ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة .11

 اإلهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة واقامة مخيمات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة .12

 مكافحة آفتي التدخين واإلدمان على المخدرات  وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية .13

 اصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات .14

 لقيم واألخالق الفاضلةالحث على اإللتزام با .15

 تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم .16

  إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني ويرقي الثقافة في لبنان .17
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - جوزف نسيب غصوب- غصوب نجا وديعه نسيب-دعد جورج المزوق رحمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جوي جوزف غصوب-كارل جوزف غصوب

  دعد جورج المزوق رحمه ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

ation forLebanese Organiz اللبنانية للموهبة واالبتكار واإلبداع، جمعية ال" جمعية باسم -9

Innovation and Creativity, Giftedness"- أد /1936 علم وخبر رقم  
   قضاء عاليه- الطابق االول- الشارع العام- ملك ناجي جابر-  قبر شمون-رمحاال: مركزها
  : أهدافها
 العمل علة تعزيز تربية الطالب الموهوبين في المدارس الخاصة والرسمية .1
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 الب الموهوبينالمساهمة بوضع برامج خاصة للط .2

 اجراء ورش عمل تدريبية لمدراء المدارس واالساتذة واألهل حول تربية الموهوبين .3

 بناء برامج تبادل خبرات مع مدارس وجهات عربية وعالمية تعنى بتربية الموهوبين .4

 التواصل مع وزارة التربية ومركز البحوث االنماء لوضع برامج خاصة للموهوبين في لبنان .5

 الب الموهوبين للمشاركة بمسابقات اقليمية وعالمية تبرز مواهبهم في مجاالت اهتماماتهمتأمين فرص للط .6

 العمل على الحصول على منح جامعية للطالب الموهوبين .7

  تقديم خدمات ارشادية للطالب الموهوبين .8
 مراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ال

   ناديا نبيه يحي-  رنده نبيه يحي- حسان نبيه يحي-حكمت شكيب البنى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رنده نبيه يحي ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1937 علم وخبر رقم -"اإلتقان للبر والبيان" جمعية باسم -10
   قضاء حاصبيا-  حمد حمد ملك جهاد- شاارع القاطع- شبعا: مركزها
  : أهدافها
 تحقيق التكافل اإلجتماعي والتنمية البشريةالمساهمة في  .1

 تقديم الخدمات اإلنسانية والخيرية والصحية للمحتاجين .2

 إقامة مشروعات ذات أغراض البر والنفع العام .3

 نشر العلم والوعي والثقافة الهادفة .4

 علميةبناء المدارس والمستوصفات الصحية والمؤسسات ال .5

  محاربة التفكك األسري والتسرب المدرسي .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 حسين - جهاد حمد حمد-  مريم محمد صعب- دالل محمد صعب-رندا احمد حمد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد زهره

  جهاد حمد حمد السيد: ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  

  أد /1940 علم وخبر رقم -"حقك تفرح" جمعية باسم -11
  ا ملك يوسف محمد كركب-5020قار رقم  الع-عفيف الطيبي شارع -  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 إقامة نشاطات ترفيهية وتربوية .1

 صة الفقراء منهمتقديم مساعدات على مختلف أنواعها للمواطنين وخا .2

 إحياء أجواء الفرح والطمأنينة في قلوب المواطنين .3

  إعانة المواطنين على مواجهة المشكالت الحياتية اليومية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 رحاب - مريم زكريا صفصوف- مرلين جبران حبيب-د شريف قرفليمحمو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - االميره لمى االمير محمد الحرفوش- طالل عبد المنعم صالح- ربيعه محمد حرب- سهيل احمد حالوي-كمال كرباج

  انعام محمد حرب
  انعام محمد حرب ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1941 علم وخبر رقم -"Bridge Of Hopeجسر الرجاء الخيرية، " جمعية باسم -12
   قضاء المتن- الطابق األول- ملك جهان جرجس الياس-  بناية السترا- شارع الميدان-الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين المساعدات المحلية والدوليةالمساهمة في  .1

  التربويالمساهمة في تاسيس المدارس والجامعات للتعليم .2

 المساهمة في تاسيس مدارس خاصة لألوالد المشردين .3

 المساهمة في تأسيس مأوى للعجزة .4

 المساهمة في تاسيس مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والكحول .5

 المساهمة في تاسيس المياتم .6

 المساهمة في تاسيس مراكز لمساعدة السيدات المعنفات .7

 عية والثقافيةالمساهمة في تنمية النشاطات اإلجتما .8

 المساهمة في تاسيس وتأهيل مراكز للعناية والمحافظة على البيئة .9

  المساهمة في تاسيس مستوصفات خيرية .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ابريل سيليست  -عمر سليم سالم.  د- توفيق سليم عازار-السباعيهاني ابراهيم  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   انطوان ميشال ضو-ريتشارد ستيفتر

  توفيق سليم عازار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1943 علم وخبر رقم -"جمعية أحباب الخير اإلجتماعية" جمعية باسم -13
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني-  خليفة ملك-  مفرق المدارس- شارع الجوهري-عرمون: مركزها
  : أهدافها
 تقديم الخدمات االجتماعية للفقراء والمحتاجين واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم .1

 برنامج للتنمية االجتماعية، دورات تعليم تربوي، تعليم كمبيوتر، صناعات منزلية غذائية .2

 األشغال الحرفية وإقامة معارض فنية ثقافية تربويةخدمات صحية وحمالت توعية وقائية وبيئية، ودورات في  .3

 إنشاء حضانة لألطفال، دورات تعليم مهن حرة معجلة لمن يحتاج له سوق العمل .4

 نشاطات ترفيهية ثقافية تربوية .5

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

 وفاء فاروق - سناء محمود طرابلسي- نادين نسيب صالح-هدى احمد الحمصي: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
   سناء احمد البرجاوي- ايمان محمود حمصي-قرانوح
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   وفاء فاروق قرانوحةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"a Peace To The worlddAl Mawadالمودة سالم للعالم، " جمعية باسم -14
  أد /1981رقم 

   مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك- شارع طريق الشام-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 العمل على بناء ثقافة السالم .1

 العمل على تنمية ثقافة تقبل اآلخر وإختالفاته .2

 اونالمساهمة في بناء الجسور بين المجتمعات والشعوب والحضارات والعمل على نشر روح التع .3

 العمل على القضاء على العنصرية والتعصب .4

 ودرجاته من تخويف وترهيب وتهويل تالف أنواعهنف المعنوي والجسدي على إخالعمل على الحد من الع .5
 وتهديد وضرب وإيذاء

توعية ورش العمل وتنفيذ برامج الوتحقق الجمعية أهدافها عبر التعاون مع المؤسسات التربوية وتنظيم المؤتمرات والندوات 
  .والتوجيه ال سيما لدى األجيال الصاعدة

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

   سوزن الياس خليل- نادين برناديت انطوان الحاج- المطران سلسم مخايل بسترس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
    سوزن الياس خليلةالسيد: لجمعية تجاه الحكومةممثل ا

  

  أد /2046 علم وخبر رقم -"عكار األفق" جمعية باسم -15
   ملك مصطفى السيد - منطقة حلبا العقارية-46 العقار رقم -حلبا: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في العمل االجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع .1

 ر إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائلالمساهمة في تطوي .2

 المساهمة في الدعم والمشاركة باالمكانات المتاحة .3

 المساهمة في التنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية وهيئات المجتمع المدني .4

بيئية ورفع مستوى  اعداد وتنفيذ مختلف االنشطة االجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والالمساهمة في .5
  الثقافة لدى الشباب

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

 نغم ديب - ايمان مصطفى السيد- منال محمد سرور-اكرم عبد الكريم الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حوريه عبداهللا الزعبي- عاصم مصطفى السيد-  رباب عبداهللا الزعبي- عبيده مصطفى السيد-و ايوب رنا عبد-األكومي

   ايمان مصطفى السيدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /2061وخبر رقم  علم -"المركز اللبناني للدراسات الدولية" جمعية باسم -16
   الطابق األول- بناية كبارة- السنترال شارع- شارع التل-  منطقة التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
إن الغرض من الجمعية هو ترويج وتطوير الدراسات واألبحاث في العالقات الدولية والقانون الدولي والعلوم  .1

السياسية، والمساهمة في تحسين مستوى التعليم فيها، وتعزيز دور هذه العلوم في السياسة الخارجية وفي 
 والخاصةالمؤسسات العامة 

 للدراسات الدولية نشاطه على كافة األراضي اللبنانية، ويستطيع قيق أهدافها يمارس المركز اللبنانيسعياً لتح .2
 :القيام بشكل غير حصري باألعمال التالية

  استخدام شخص أو أكثر بهدف مراقبة أو تنظيم أو القيام بأعمال الجمعية أو اإلهتمام بمشاريع محددة -
المتعلقة بالعالقات ... العروض والمحاضرات والحلقات الدراسية وورش العمل، الخورض اتنظيم المع -

 الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية

تشجيع دراسة العالقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية لدى طالب الجامعات عن طريق إقامة  -
 م وتقديم منح دراسيةالمسابقات، أو المشاركة بها، ومنح الجوائز، وتنظي

 .واجراء ونشر البحوث المتصلة بذلكالقيام بدراسات في العالقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية  -

تبادل الفكر في العالقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية والتعاون والتنسيق مع الجامعات  -
 كافة المهتمين بهذه العلوموالمنظمات والجمعيات االقليمية والدولية و

، التي تقام في خارج ...االشتراك في المؤتمرات الدولية واإلقليمية والحلقات العلمية وورشات العمل الخ -
 لبنان لمثل هذا الغرض

 إصدار ونشر مجلة علمية دورية وكذلك النشرات والمطبوعات والبحوث حسب القوانين المرعية اإلجراء -

المؤلفات العلمية والنشرات الدورية العربية واألجنبية والوثائق، وتكون هذه المكتبة تهيئة مكتبة وافية تضم  -
 مفتوحة لطالب المعرفة في هذا الميدان

   إنشاء وتأسيس المراكز والمؤسسات التربوية والجامعية المتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية -
 لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا

   رزق منصور زغيب- جان كلود خليل الخوري- ماري رنيه غنطوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ماري رنيه غنطوسمحاميةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /2062 علم وخبر رقم -"الثقافة تقاوم" جمعية باسم -17
   ملك امل اميل سعاده- الطابق الثاني-35 بناية سعادة - شارع السيدة- الغابي-شرفية اال-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 كافة النشاطات واقامةتهدف الجمعية الى تنظيم مهرجان سينمائي وفني وثقافي على االراضي اللبنانية، كما  .1

  مرالمروجة لهذا المهرجان في مختلف المؤسسات والجامعات والمدارس المعنية باأل
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وليد تحسين -االء علي منصور - دالل حرب حرب-جوسلين جوزف صعب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عوني
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  ة جوسلين جوزف صعبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Basma forجمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات اإلجتماعية، " جمعية باسم -18

Development and Social Services “BDSS”"- أد /2074 علم وخبر رقم  
 الطابق - C بلوك - 15 القسم رقم -33 العقار رقم - منطقة تحويطة الغدير العقارية- الشارع العام- المريجة: مركزها
   قضاء بعبدا-صالح فقيه ملك علي -الثالث
  : أهدافها
 التنمية االقتصادية واإلجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة .1

 دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطالب والمتفوقين .2

 تاجين خاصة في عوائل األيتام والمحواالقتصاديةنشر الثقافة كوسيلة للتنمية اإلجتماعية  .3

 تنمية ودعم المبادرات اإلبداعية للفئات المحتاجة .4

نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز األبحاث وإصدار  .5
 المجالت وإقامة المحاضرات والندوات

 ية والتربوية والبيئية واإلنمائيةالقيام باألعمال الخيرية واإلنسانية واإلجتماعية والثقافية والعلم .6

 التعاون مع اإلدارت العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإلقتصادية واإلجتماعية .7

  رعاية األيتام والفقراء والمحتاجين .8
  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع

   الياس نواف يزبك- علي صالح فقيه- سمر عبداهللا بشير- علي فايز دقدوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الياس نواف يزبك السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /2075 علم وخبر رقم -"طفولتي حرة" جمعية باسم -19
 ملك خليل -  الطابق الرابع- بلوك أ- سنتر منقاره-12القسم رقم  -877 العقار رقم - شارع مدام كوري-بيروت: مركزها

   قرب فندق البريستول-أحمد صاوي زنتوت
  : أهدافها
المساهمة في رعاية األطفال والعناية بهم واإلهتمام بشؤونهم وتحصيل حقوقهم والحفاظ عليها، والمساهمة في  .1

 تقديم العون لهم في مختلف الميادين

المساعدة والمساندة للجهات المعنية من أجل انتشال األطفال من الشوارع وتأهيلهم ومنع المساهمة في تأمين  .2
 إنحرافهم

المساهمة مع األجهزة الرسمية من أجل القضاء على ظاهرة استغالل األطفال والمتاجرة والتالعب بهم  .3
 والمساهمة في ترويج الوعي الالزم بهذا الخصوص

عادة تأهيل األطفال وتأمين المسكن لهم والمساهمة في انشاء مؤسسات المساهمة مع الجهات المختصة في إ .4
 تربوية وثقافية ومهنية وصحية لهم

والعلم والمعرفة لدى االطفال عن طريق تنظيم دورات دراسية والمساهمة في إنشاء المساهمة بنشر الوعي  .5
 تصريف إنتاجهاوإدارة دور الحضانة وروضات األطفال وفتح المدارس التعليمية والمهنية و
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  عن وضع األطفال في لبنان بهدف تطويره وتحسينه في شتى المجاالتوالبحثالمساهمة بالدراسات  .6

  المساهمة في دعم الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية التي تعنى باألطفال والتنسيق معها .7
 اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر

 دانا خليل - غاده فايز النويري- تمارا خليل زنتوت-خليل أحمد صاوي زنتوت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زينه سليمان وهبة- حلواني

  تمارا خليل زنتوتنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2076  علم وخبر رقم-"المسرح العالمي" جمعية باسم -20
 ملك نهال، رنا، هبه وسارة عبد -6 القسم رقم -4709 العقار رقم - شارع البستاني-  طريق الجديدة-بيروت: مركزها

   الطابق الثالث-الغني قليالت
  : أهدافها
المساهمة في تنظيم جميع المهرجانات السياحية والمعارض والنشاطات والحفالت على اختالف أنواعها  .1

 تبطة بهدف الجمعية وسائر المشاريع ذات الطابع االجتماعيومناسباتها المر

المساهمة في التدريب المسرحي ونشر الوعي الثقافي المسرحي والقيم والمفاهيم الصحيحة بكافة الوسائل  .2
 مسرحيات لألطفال والترفيه عنهم إضافة الى عروضات تقديمالممكنة، استديو لتسجيل النشاطات المسرحية، 

 ة والرقصات اإلستعراضية داخل لبنان وخارجهالدمى المتحرك

القيام بكافة النشاطات اإلجتماعية والثقافية والتربوية والفنية والخدماتية واإلرشادية والترفيهية والتزيينية وغيرها  .3
 بما يعود بالنفع المباشر على المجتمع

 واإلنترنت هذا باإلضافة الى تأليف ونشر المؤلفات والقصص التي تعنى بشؤون األطفال بواسطة المطبوعات .4
 تصميم وتنفيذ األزياء المسرحية لألطفال

 إقامة مسرح ونوادي تسلية ومعاهد لألطفال والحضانات من أجل المصلحة العامة .5

  األعمار لرفع المستوى الصحي فالجسم السليم في العقل السليمتأمين بيئة غذائية صحية مناسبة لكافة .6

 لمرتبطة بهدف الجمعية لدعم الطفل والمرأةإقامة الندوات والمحاضرات ا .7

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

 ميرنا جمال الدين حسين - حسامه رامز الضاروب-هبه عبد الغني قليالت. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فاتنه امين عميش-  فاتن يوسف حنينه- نهال عبد الغني قليالت- بد الغني قليالت ساره ع-الحاج

  نهال عبد الغني قليالت السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2077 علم وخبر رقم -" الخيريةهفرح. جورج غ" جمعية باسم -21
   الطابق الرابع- رينه نجار ملك ندي- بناية رينا- مقابل جسر الفيات- كورنيش النهر-بيروت: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في إكتشاف وتنمية المواهب لدى جيل الشباب والقيام بنشاطات ومشاريع إنمائية وإجتماعية وثقافية  .1

 وتعليمية وتربوية وأكاديمية وصحية ومشاريع مرتبطة بالشباب
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 على صقل مواهبه األدبية والفنية  للعملعهودفالمساهمة في تثقيف جيل الشباب وإشراكه في دورات تثقيفية  .2
 والموسيقية

المساهمة في تشجيع وإحياء النشاطات ال سيما المتعلقة بالشباب وتعزيز وتقوية قدراتهم وإنشاء مجموعات  .3
 داعمة لمواهبهم كافة

االت،  البرامج والفعاليات في هذه المجواقامةالمساهمة في نشر ونقل ثقافة اإلبداع واإلبتكار وريادة األعمال  .4
 وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة والمحاضرات وورش العمل وتقديم اإلستشارات والتوجيه

التعاون مع الجهات الحكومية والبلدية والمنظمات غير الحكومية الموجودة في لبنان والخارج من أجل إشراك  .5
 الشباب في دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية

عليمي والثقافي لدى الشباب، وإقامة الندوات والدورات والحلقات التدريبية المساهمة في رفع المستوى الت .6
  وورش العمل التقنية والثقافية والتعليمية للشباب والمواهب الجديدة لتحقيق غايات الجمعية

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

 سهى امال - جورج غالب فرحه- قيصر شاكر الفغالي- بريجيت هنري غنوم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندي رينه نجار-الحوراني

  ندي رينه نجارالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2078 علم وخبر رقم -"نادي رينو سبور اللبناني" جمعية باسم -22
   الطابق الثالث- بناية حلو- شارع العام-4668قم  عقار ر-بعبدا: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في تعريف النوادي األخرى على عادات رينو سبور .1

 المساهمة في تنظيم النشاطات واالحداث واللقاءات واالجتماعات والمؤتمرات .2

 الخاصة بهاالمساهمة في ترويج ونشر المعلومات حول سيارات رينو سبور واالبتكارات الميكانيكية  .3

 المساهمة في العمل على تنظيم العالقات بين مختلف مالكي سيارات رينو سبور .4

 المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات رينو سبور في مختلف المناسبات واألحداث .5

 التنسيق واقامة العالقات بين النادي ومختلف نوادي رينو سبور في العالم وذلك عن طريق الخبرات ومهارات القيادة .6

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

 شربل مارون - كارل روبير ايلي شلهوب- مروان كمال سعد-باتريك برنارد انطوان تاجر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الياس مارون غانم–غانم 

    الياس مارون غانمالسيد: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا
  

Association for Community and ،)ايس(جمعية المجتمع والبيئة " جمعية باسم -23

)ACE(Environment "- أد /2109 علم وخبر رقم  
   الطابق الثاني- ملك راجي خليل معاصري-147/3 العقار رقم - حي الكاثوليك-صور: مركزها
  : أهدافها
 اللبنانية دون تمييز من حيث االراضيحسين وحماية البيئة الطبيعية واإلجتماعية في جميع تنمية المجتمع وت .1

 العمر والجنس والدين والجنسية واإلنتماء السياسي وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقوية قدراتهم
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  غير األحفوريةدعم المؤسسات العامة والخاصة لدعم اإلنتاج النظيف وترشيد استعمال الطاقة البديلة .2

في مسائل التنمية المستدامة وحماية البيئة والترشيد الزراعي )  إتحادات البلديات- البلديات(دعم اإلدارات المحلية .3
 في مجال الثروة الطبيعية والمائية

 تقوية الحوكمة .4

 التخطيط االستراتيجي .5

بيعة، والزراعة المستدامة  على التعاطي الصحيح مع الثروة الطاالسماكدعم المزارعين ومربي وصيادي  .6
 والحافظة والعضوية والثروة البحرية

 بالثروة الطبيعية وباألخص بالثروات المتعلقةتدريب المجتع المحلي واإلدارات والجمعيات على المواضيع  .7
 الترابية، والصخرية، والحرجية، والمائية السطحية والباطنية

 داف الجمعيةالعمل والترشيد في مجال التوعية ضمن مجاالت أه .8

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

   ساره منذر جابر- حسين احمد صقر-راجي خليل معاصري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  راجي خليل معاصري السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /2110 علم وخبر رقم -"سيل العطاء" باسم  جمعية-24
 - الطابق الرابع- ملك عماد ديب فاعور- بناية الشيخ-2211 العقار رقم - شارع روتانا-  القبة العقارية-عرمون: مركزها

  قضاء عاليه
  : أهدافها
 " وذوي اإلحتياجات الخاصةوااليتاماألطفال "تقديم المساعدات اإلجتماعية للمحتاجين وخاصة  .1

 رعاية المرضى والمعوقين .2

 تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين من الناس .3

 إنشاء برامج توعية تثقيفية وبرامج توعية حول الرعاية الصحية وفي مجال الحياة اإلجتماعية بشكل عام .4

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

 عبد القادر - رويده غازي شاهين- طارق ابراهيم أدهم-عبد الحفيظ عماد فاعور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي محمد رعد-خضر عكاري

  عبد الحفيظ عماد فاعور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"س يوسفجمعية قدامى كلية العلوم اإلقتصادية في جامعة القدي" جمعية باسم -25
  أد /2111رقم 

في حرم اإلبتكار والتكنولوجيا " ب" المبنى - ملك جامعة القديس يوسف-4760 العقار رقم - طريق الشام-بيروت: مركزها
   الطابق السادس-في جامعة القديس يوسف

  : أهدافها
  :أهداف الجمعية محض إجتماعية، وال تتوخى الربح، وغايتها
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نية واإلنسانية واإلجتماعية والثقافية بين خريجي كلية العلوم اإلقتصادية في جامعة القديس تعزيز الروابط المه .1
يوسف، تشجيع النشاطات العلمية والثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية وتطويرها من خالل لقاءات ومؤتمرات 

ن خالل قدامى الكلية وندوات متعددة االوجه، تأمين التواصل مع مختلف الجهات والقطاعات اإلقتصادية م
الرائدين فيها، فضالً عن دعم أعضاء الجمعية والحرض على مصالحهم في مختلف الميادين العلمية والمهنية 

 واإلجتماعية التي ينشطون فيها والدفاع عن حقوق ومصالح الجمعية في شتى المواضيع المطروحة

  .العمل على تن
 لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً ل

 كميل جهاد -سهاد لطيف رزق اهللا.  د- البروفسور جوزيف خليل الجميل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بسكال جان الوتوات- شربل انطوان جمعه- الخوري

  بسكال جان الوتوات السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2113 علم وخبر رقم -"جمعية اصدقاء مستشفى دار الشفاء" جمعية باسم -26
   الطابق السادس- بناية الجباخنجي القديمة- مفرق الحلوة-  حي ابو سمرا-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة بتأمين تبرعات عينية ومالية للمستشفى .1

لصحي للمستشفى مع مختلف الهيئات والمؤسسات واصل اإلجتماعي والثقافي واتالمساهمة بتطوير وتنمية ال .2
 اإلنسانية والصحية واإلغاثية التي تعنى بذلك

 لتبيان دور المستشفى وما وصلت إليه من تطور –إصدار المنشورات اإلعالمية الورقية واإللكترونية وغيرها  .3
 في مسيرتها

 وغيرها من التي تدخل في أهداف اثيةكون الخبرة في األمور الصحية واإلغتنظيم روابط وعالقات مع من يمتل .4
 إلستعانة بهم وباسرع وفت عند حصول الكوارثلالجمعية، من خالل برامج متخصصة 

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

   شميسممحمد سعيد - عبد الحميد سليمان حسن-جيه مسيكهمحمد مقبل و. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبد الحميد سليمان حسنالمحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /2114 علم وخبر رقم -"كلنا لبعض" جمعية باسم -27
 - مان ملك هيرام جورج نع- سنتر ابو خليل-7 القسم -66 العقار رقم - منطقة المكلس العقارية- المنصورية: مركزها

  قضاء المتن
  : أهدافها
 تقديم الخدمات المادية والمعنوية واإلنسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات .1

  على مختلف االصعدةومساعدتهمانشاء مراكز وأندية تجمع الفقراء والعجزة بهدف ايوائهم  .2

 ا المجالالتوعية حول حقوق االنسان عامة وتقديم المشورة اإلجتماعية والقانونية في هذ .3

التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق االهداف المرجوة واالستفادة من جميع  .4
 الخبرات المتاحة
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 تلقي االعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها .5

 تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية واستقطاب عنصر المتطوعين .6

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

   يارا انطوان عون- ماكي بديع عون- سناء سعيد السبعلي-نجيب جوزف الصباغ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة ماكي بديع عونالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /2150 علم وخبر رقم -"DeirSiraj Al سراج الدير، " جمعية باسم -28
   قضاء الشوف- ملك عيسى زيدان- شارع سيدة التلة- دير القمر: مركزها
  : أهدافها

 القيام بأنشطة ترفيهية لألطفال من ألعاب ومسرحيات وأنشطة تربوية وتثقيفية .1

 االضطالع بأنشطة إنسانية وإجتماعية .2

 ات التثقيفة والتوجيهية بهدف إنماء البلدةإقامة األنشطة الفنية واللقاءات اإلجتماعية والندو .3

 السعي الى الحفاظ على البيئة .4

  تسليط الضوء على أهمية دير القمر من الناحيتين السياحية والتراثية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نسرين - اليز جوزف السكاف- كارمن ميشال صوان-دارين نزيه موسى ضو: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون
   غاده جوزاف طحيني-ريتا نعيم بارود.  د- فالفي جورج عواره جي- ناتالي نجيب الكك-امطانس شبلي

   فالفي جورج عواره جيمحاميةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2162لم وخبر رقم  ع-"جمعية نحن راشيا" جمعية باسم -29
   الطابق األرضي- ملك فادي مهنا- الشارع العام-  حي البيادر-راشيا: مركزها
  : أهدافها

  أهداف الجمعية محض إجتماعية، وال تتوخى الربح
إن الموضوع األساسي للجمعية هو العمل اإلجتماعي على أنواعه، والصحة الوقائية، واألنشطة : الموضوع .1

 نشاط السياحي والتنموي بصورة عامةالبيئية، وتنمية ال

  كما تعنى الجمعية باألنشطة التربوية على إختالف مستوياتها .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 فادي فايز - دياال عارف مهنا-ل غصن منى ميشا-ناصر نجيب ابو لطيف. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   غبريال توفيق المعلولي-مهنا

  فادي فايز مهنا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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:  للجمعية المسماة29/8/2006أد، تاريخ /391لبيان العلم والخبر رقم  1910  تعديل رقم-1
  »ريةجمعية العلى الخي«

الحائزة على بيان العلم » جمعية العلى الخيرية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة 
 29/8/2006أد تاريخ /391والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
   قضاء بعبدا-  ملك زين الخطيب- قرب افران االمراء- الشارع العام-صفير: مركزها

   قضاء عاليه- ملك حسين الكركي-  شارع البركات-الشويفات:  منبدالً
  :غايتها

) المادية والعينية(المساهمة في العمل على رفع المستوى اإلجتماعي من خالل تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين .1
 وإنشاء دور لأليتام والعجزة على كافة االراضي اللبنانية

بوية من أجل تعزيز التربية ونشر العلم والمعرفة عن طريق انشاء المدارس الخاصة المساهمة في إنشاء المؤسسات التر .2
االكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني ) االبتدائية والتكميلية والثانوية(التربوية لمختلف المراحل 

 والدروس الخصوصية وذلك بعد اإلستحصال على موافقة السلطات المختصة

 في العمل على رفع المستوى الفكري والثقافي من خالل اقامة دورات تعليمية من اجل القضاء على االمية في المساهمة .3
 لبنان

  المساهمة في اإلهتمام بالتراث اللبناني والحفاظ عليه من خالل إقامة المعارض والنشاطات الحرفية المتنوعة .4
  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل

  : بدال من
 مساعدة المعوزين وااليتام واالطفال .1

 إقامة مشاريع تنموية وتربوية وثقافية وإجتماعية .2

 القضاء على األمية عبر إقامة دورات لمحو األمية .3

 إقامة معارض حرفية للحفاظ على التراث اللبناني .4

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

وتعديله برقم  15/9/1970أد، تاريخ /817لبيان العلم والخبر رقم  1935رقم  تعديل -2
 ا
	�����د�«: للجمعية المسماة 25/8/1993أد تاريخ /319�
  »�	��� ���ن و��

 ا
	�����د�«المسماة وغاية الجمعية  علماً بتعديل إسم أخذت وزارة الداخلية والبلديات�
الحائزة على  »�	��� ���ن  ��
 25/8/1993أد تاريخ /319 وتعديله برقم 15/9/1970أد تاريخ /817بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »��MONTEVERDE’S LANDLORDS��� ا��
	���دي، «: اسمها
  »���ن و����� ا��
	���د������ «: بدالً من
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  :غايتها
  :إن هدف الجمعية هو

 إنماء منطقة المونتفردي .1

 العمل لمصلحة جميع مالكيها من أجل تسهيل إقامتهم .2

 العمل على تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة .3

 تشجيع النشاطات الرياضية والثقافية واإلجتماعية في المنطقة .4

 لكين وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشتركةتنمية اللحمة بين الما .5

إيجاد تفاعل إيجابي مع المؤسسات واالدارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على طابع  .6
 المنطقة ونظامها

ة أو دينية كما ال تشترك في أي  الجمعية ألي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أية صفة سياسيتنتميال  .7
 تجمع أو اجتماع له طابع حزبي أو سياسي او طائفي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدال من
 جميع سكانها من أجل تسهيل  الجمعية هو إنماء منطقة المونتفردي المحددة أعاله والعمل لمصلحةإن هدف .1

إقامتهم عن طريق تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات العامة وتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية 
واإلجتماعية في المنطقة لتنمية اللحمة بين السكان وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لما فيه تحقيق 

 مصالحهم المشتركة

 تفاعل إيجابي مع المؤسسات واإلدارات الرسمية وغيرها خاصة بلدية بيت مري للمحافظة على ايجاد ولهذه الغاية
 .طابع المنطقة ونظامها

ال تنتمي الجمعية ألي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها صفة سياسية أو دينية كما ال تشترك في أي  .2
  تجمع أو اجتماع له طابع حزبي أو سياسي أو طائفي

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

السياسية  للجمعية 29/9/2008أد، تاريخ /1175لبيان العلم والخبر رقم  2057 تعديل رقم -3
  »تجمع الوفاق الوطني«: المسماة

الحائزة على بيان العلم » تجمع الوفاق الوطني«المسماة السياسية إسم الجمعية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  29/9/2008أد تاريخ /1175والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »حزب الوفاق الوطني« :اسمها
  »تجمع الوفاق الوطني« :بدال من

  

 للجمعية 27/11/0820أد، تاريخ /1766لبيان العلم والخبر رقم  2058  تعديل رقم-4
  »الثقافية االجتماعية" يا صور"جمعية «: المسماة
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الحائزة على » الثقافية االجتماعية" يا صور"جمعية «غاية الجمعية المسماة الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
 27/11/2008أد تاريخ /1766بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  : غايتها
 النشاطات والندوات الثقافية والفكرية واالجتماعية وتأسيس مدرسة خاصة لدعم الطالب مدرسياً وتنمية إقامة .1

  تقوية المواد والمعلوماتية واللغات والموسيقى والرسمقدراتهم في مجاالت

اعداد الدراسات واالحصاءات واألبحاث عن كل ما يتعلق بمدينة صور ومن مختلف النواحي التاريخية  .2
جتماعية واالنمائية والحياتية والبيئية والسياحية، ونشر هذه الدراسات واالبحاث باستخدام وسائل االعالم واال

 المطبوعة وااللكترونية

 ورية بنشاطات الجمعية واحوال مدينة صوراصدار نشرة د .3

  متكامل عن مدينة صور يتناول تاريخها وحاضرها ومستقبلها اضافة الى ارشيف مصور ارشيفاعداد .4

 العمل للتعريف بقيمة مدينة صور التاريخية والحضارية .5

 القيام بحمالت توعية وارشاد للمواطنين لحثهم على المحافظة على أثار صور وبيئتها .6

" يا صور"تقوم الجمعية بتاسيس وإدارة واالشراف على موقع الكتروني يعنى بمدينة صور يحمل إسم الجمعية  .7
 رعية االجراء في هذا الشأنوذلك مع مراعاة كافة القوانين الم

  دعم وتشجيع النشاطات الترفيهية وانشاء اكاديمية خاصة لتدريب النشء العدادهم بدنياً .8
  : بدالً من
 اقامة النشاطات والندوات الثقافية والفكرية واالجتماعية االعالمية .1

احي التاريخية اعداد الدراسات واالحصاءات واألبحاث عن كل ما يتعلق بمدينة صور ومن مختلف النو .2
واالجتماعية واإلنمائية والحياتية والبيئية والسياحية، ونشر هذه الدراسات واالبحاث باستخدام وسائل االعالم 

 المطبوعة وااللكترونية

 اصدار نشرة دورية بنشاطات الجمعية واحوال مدينة صور .3

 افة الى ارشيف مصوراعداد ارشيف متكامل عن مدينة صور يتناول تاريخها وحاضرها ومستقبلها اض .4

 العمل للتعريف بقيمة مدينة صور التاريخية والحضارية .5

  صور وبيئتهااثارالقيام بحمالت توعية وارشاد للمواطنين لحثهم على المحافظة على  .6

" يا صور "اسم جمعيةتقوم الجمعية بتاسيس وإدارة واالشراف على موقع الكتروني يعنى بمدينة صور يحمل  .7
  افة القوانين المرعية االجراء في هذا الشأنوذلك مع مراعاة ك

  

 2110وتعديله برقم  18/3/1953أد، تاريخ /946لبيان العلم والخبر رقم  2068  تعديل رقم-5
  »حزب الكتلة الوطنية«: المسماةالسياسية للجمعية  16/11/2013تاريخ 

أد تاريخ /946ائزة على بيان العلم والخبر رقم الح» حزب الكتلة الوطنية«المسماة السياسية جمعية لل عدل النظام العام
 وقد اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه 16/11/2013 تاريخ 2110 وتعديله برقم 18/3/1953

  .الحزب المقترن بموافقة مجلس 21/2/2014الى ملف الجمعية االساسي وذلك استناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 
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:  للجمعية المسماة14/10/1993أد، تاريخ /391لبيان العلم والخبر رقم  2073  تعديل رقم-6
  » جبيل-مؤسسة لويس قرداحي «

الحائزة على »  جبيل-مؤسسة لويس قرداحي «الجمعية المسماة وغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم 
 14/10/1993أد تاريخ /391بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »LAU-Louis Cardahi Foundation«: إسمها
  » جبيل-مؤسسة لويس قردداحي «: بدال من
  : غايتها

 الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطالقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقدم المواطن وتطوير معرفته ةتعمل المؤسس
  : أما نشاطات المؤسسة فهيفي تاريخ جبيل على ممر العصور

 إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية واألجنبية عن مدينة جبيل األثرية .1

إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية المؤسسة ووضعها  .2
 بتصرف الزائرين والباحثين

  وأدبيةتطوير اإلنسان على اسس علمية إجتماعية .3

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

م المواطن وتطوير معرفته يتعمل المؤسس الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطالقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقد
وهي " غايات المؤسسة"صور أما نشاطات المؤسسة فهي واردة بوضوح في وثيقة عنوانها في تاريخ جبيل على ممر الع

  .ملحة بالنظام الحالي وتشكل بالتالي جزءاً وال يتجزأ منه
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

:  للجمعية المسماة7/5/2014أد، تاريخ /799ن العلم والخبر رقم لبيا 2112  تعديل رقم-7
  »Fair Childhoodالطفولة العادلة، «

الحائزة » Fair Childhoodالطفولة العادلة، «الجمعية المسماة ومركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم 
  7/5/2014أد تاريخ /799على بيان العلم والخبر رقم 

  :بحت على الشكل التاليوأص
  »Just Childhood الطفولة العادلة، «: إسمها
  »Fair Childhoodالطفولة العادلة، «: بدال من
 ملك سمير يوسف - الطابق األرضي-  بناية فرح-5 القسم رقم -987/7 العقار رقم - تلة السرور-النقاش: مركزها

   قضاء المتن-منصور فرح
 مكتب الحداد، بارود، - الطابق الثاني- ملك سعيد نخله- 118/8 العقار رقم - مونو شارع- الصيفي- بيروت:بدال من

  ضاهر للمحاماة
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:  للجمعية المسماة26/6/2014أد، تاريخ /1253لبيان العلم والخبر رقم  2141  تعديل رقم-8
Lebanese Association for الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر االلغام والكوارث الطبيعية،«

 LAMINDA-and Natural Disaster Action  Mines«   
الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر االلغام والكوارث « الجمعية المسماة غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

  26/6/2014أد تاريخ /1253الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الطبيعية

  :وأصبحت على الشكل التالي
لمساهمة في معالجة مشكلة االلغام والذخائر غير المنفجرة عبر إزالتها وتطهير االمكنة الملوثة بها والتوعية ا .1

 الطبيعية من المخاطر المترتبة على وجودها، كذلك تسعى الجمعية للتوعية والتدريب على مواجهة الكوارث
م المساعدة يه للمجتمعات، وتقدكافة اشكالهمة في اعمال التنمية والتطوير باوالحروب وتبعاتها وكذلك المس

نية والمعنوية الى الضحايا في الحالتين المذكورتين اعاله منها على سبيل المثال ال الحصر تقديم المساعدات العي
 الطبية والغذائية واإليواء

المنفجرة والكوارث المساهمة في التواصل والتعاون مع السلطات اللبنانية المعنية بمشكلة األلغام والذخائر غير  .2
الطبيعة بغية جمع المعلومات الضرورية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع محددة للتخلص منها بشكل آمن، كما 
تنظم مختلف النشاطات وتدرس وتنفذ المشاريع الهادفة وفق األحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد ال 

واإلدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع خلق روابط مع مختلف الجهات الرسمية : الحصر
نسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة وتنفيذها تداف المماثلة والتعاون والهالمدني االخرى والجمعيات ذات األ

للتطوير والتنمية، واقتراح مشاريع وخطوات تنفيذية في إطار التوعية من مخاطر األلغام والذخائر غير 
إزالتها ومساعدة ضحاياها ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب وتوفير كافة المنفجرة و

 الخدمات المتخصصة والحروب لمتضررين، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق االهداف المنشودة

النشاطات المتعلقة  ما خص متعلقة بااللغام فيطلب الحصول على شهادة اعتماد من المركز اللبناني لالعمال ال .3
 ...)ا،إزالة، توعية، مساعدة ضحاي(لغام بمكافحة اال

اخذ موافقة مسبقة من المركز المذكور اعاله قبل القيام بتنفيذ أي نشاط يتعلق بالعمليات االنسانية لنزع  .4
  ...)إزالة، توعية، مساعدة ضحايا،(االلغام

  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
  : بدال من
المساهمة في معالجة مشكلة االلغام والذخائر غير المنفجرة عبر إزالتها وتطهير االمكنة الملوثة بها والتوعية  .1

ية من المخاطر المترتبة على وجودها، كذلك تسعى الجمعية للتوعية والتدريب على مواجهة الكوارث الطبيع
 وتبعاتها وتقديم المساعدة العينية والمعنوية الى الضحايا في الحالتين

المساهمة في التواصل والتعاون مع السلطات اللبنانية المعنية بمشكلة األلغام والذخائر غير المنفجرة والكوارث  .2
آمن، كما الطبيعة بغية جمع المعلومات الضرورية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع محددة للتخلص منها بشكل 

على سبيل التعداد وتنظم مختلف النشاطات وتدرس وتنفذ المشاريع الهادفة وفق األحكام القانونية النافذة، ومنها 
خلق روابط مع مختلف الجهات الرسمية واإلدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع : ال الحصر

تعاون والتنسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة، المدني االخرى والجمعيات ذات األهداف المماثلة وال
واقتراح مشاريع وخطوات تنفيذية في إطار التوعية من مخاطر األلغام والذخائر غير المنفجرة وإزالتها 
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ومساعدة ضحاياها، وتوفير الخدمات المتخصصة لجميع المعنيين، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة 
ى أن يتم الحصول على شهادة اعتماد من المركز اللبناني لالعمال المتعلقة عل. لتحقيق االهداف المنشودة

، باالضافة الى )الخ...إزالة، توعية، مساعدة ضحايا، (كافحة االلغام ام في ما خص النشاطات المتعلقة بمبااللغ
إزالة، (ية لنزع االلغام أخذ موافقة مسبقة من المركز المذكور قبل القيام بتنفيذ اي نشاط يتعلق بالعمليات االنسان

  )الخ...توعية، مساعدة ضحايا،
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
�� ��ت  • 4 2014+%� /���. ا�ول  
 
: زها مرك»Back to Rootsالعودة للجذور، «: حل الجمعية المسماة 1909قرار رقم  -1

   قضاء كسروان وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيسها-غزير
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ،15/2/2014 تاريخ 11217بناء على المرسوم رقم 
  ،1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 

  ،9/10/1962 تاريخ 10830بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله  رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 

 Back toالعودة للجذور، «:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة10/2/2011 تاريخ 272بناء على بيان العلم والخبر رقم 

Roots «قضاء كسروان-غزير: مركزها   
 والمتعلق بطلب سحب 10/4/2014 تاريخ 6342جل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المس

   أصوالً،العامةة  للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئبيان العلم والخبر
  21/7/2014وز تاريخ /و/اع/4656بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  السياسية والالجئين،بناء على اقتراح مدير عام الشؤون 
  يقرر ما يأتي
 تاريخ 272وسحب بيان العلم والخبر رقم » Back to Rootsالعودة للجذور، «حلت الجمعية المسماة : المادة األولى

  . المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعاله2/10/2011

  
  .CRTD.Aالتنمويمجموعة األبحاث والتدريب للعمل تصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 

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

رغ من البريد االلكتروني الذي  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فاك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

  )األحيانن األخطاء تحصل بعض إ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
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  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت 165302. ب.ص
  +961-1-616751+ / 961-1-612924+ / 961-1-611079: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :نيبريد إلكترو

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

  

 
 
 


