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      2015 آذار/137العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 

  االنسانية والمشكالت النزوح اوضاع في
 ات/المسجلين ات/النازحين قوائم حول االممية والمفوضية الخارجية وزارة بين خالف  

 عداتالمسا في للتشدد ات/للنازحين شامالً  مسحاً  يقترح الشؤون وزير 

 ات/النازحين مع العاملة المنظمات في الفساد حول تحقيق  

 ولبنان سوريا من وطالبة طالباً  120 لـ زراعية شهادات 

  
  والبيئية القطاعيةو التنمية الكلية في 
 الريفية السياحة استراتيجية اطالق  
 االقليمي الفينيقيين طريق ومشروع السياحة الخالقيات مدونة  
 المعرفة اقتصاد لتطوير الثاني االستثماري "بيريتك" صندوق اطالق  

 الدكوانة في الغذاء وسالمة جودة لتأمين" ليبنور" تدريب مركز افتتاح 

 بيروت لروتاري بيئيان مشروعان   
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 المواليد لتسجيل وحملة القيد ة/المكتوم ة/اللبناني ة/الطفل يوم  

  ًاالطفال عمل لمكافحة كترونياً ال موقعا  
 اميركي بتمويل اقتصادياً  مرأةا 600 لتمكين مشروع  
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  ربية والشبابالت في
 والشابات الشّبان مشاريع لدعم" بياف" مبادرة  

 العمل سوق فيات /طالبال لدمج يوسف القديسة وجامع" ديسكوفوري وايلد" بين شراكة 

 
 ة راصد المساعدات العربية األجنبية والدولي

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  
 االلغام ولنزع الزراعة لتنمية  اميركيتان مساعدتان  
 خاصة لمستشفى طالل بن الوليد من مساعدة 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 بيئة  
  

 2015  شباطشھر علم وخبر 
  2015 شهر شباطتأسيس جمعيات جديدة 

 2015 شباطشهر للعلم والخبر  تعديل 

  2015مراسيم جمعيات شهر شباط 

  
 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
 

  االنسانية والمشكالت نزوحال وضاعا في
 

 ات/المسجلين ات/النازحين قوائم حول االممية والمفوضية الخارجية وزارة بين خالف  

 من للتهرب التسويف من بكثير اللبنانية الحكومة مع تتعامل الالجئين لشؤون المتحدة االمم مفوضية ان" االخبار" صحيفة افادت
 من االنسانية وباالعتبارات جهة نم بالسرية متذرعة لديها ات/المسجلين ات/السوريين ات/النازحين حول المتوافرة البيانات تسليم
 لدى بما ومقارنتها المعلومات تلك في التدقيق من لتتمكن اللبنانية للدولة سيادي حق ذلك ان من الرغم على وذلك اخرى، جهة

 ةحوز  في الموجودة المعلومات على للحصول سعت اللبنانية، الخارجية وزارة ان الى" االخبار" اشارت وقد. األمنية األجهزة
 ليست المفوضية الن ذلك رفضت الوزارة لكن ات،/النازحين بشأن تفاهم مذكرة توقيع طالبة المحاوالت تلك ردت التي المفوضية

 التي 1951 عام بالالجئين الخاصة جنيف اتفاقية يوّقع لم لبنان والن كان، ألي اللجوء أو النزوح صفة لمنح أصالً  صفة ذات
 رسمية خطابات تبادل يقضي تسوية اتفاق الى التوصل تم طويلة مفاوضات بعد انه الصحيفة افتواض. بموجبها المفوضية ُأنشئت

 الماضي األول كانون 11 في الخارجية وزارة تسّلمت االتفاق، ذلك اطار وفي. تفاهم مذكرة توقيع بدل الجانبين، بين الشأن ذلك في
 والمسموح المتاحة البيانات كافة" االجتماعية، الشؤون وزارة خالل من نية،اللبنا الحكومة ستزود أنها فيه تؤكد المفوضية من خطاباً 
 بند على االستمارات في ن/وّقعوا ممن فقط ة/نازح ألف 700 لنحو المعطيات بتسليم ستلتزم المفوضية ان يعني مما ،"تشاركها
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 نصف من أكثر عن معلومات من انيةاللبن الدولة حرمان الى يؤدي مما الشخصية، ن/معلوماتهم بتشارك للمفوضية يسمح
 والسرية األمنية الترتيبات كل باتخاذ االجتماعية الشؤون وزارة تقوم أن المفوضية اشترطت الختام، في. أراضيها على ات/النازحين
 الجةالمع أشكال من شكل أي من البيانات حماية وضمان ثالث لطرف المعلومات عن الكشف بعدم يتعلق ما في خاصة" الالزمة،

   .االتفاق بذلك العمل بوقف التهديد طائلة تحت ،"بها المصرح غير
  
 المساعدات في للتشدد ات/للنازحين شامالً  مسحاً  يقترح الشؤون وزير 

 لجميع شامل مسح إجراء الى يرمي جديداً  مشروعاً  اقترح درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير ان" النهار" صحيفة افادت
 المفوضية من بالمساعدات ات/مكتفين ن/كانوا اذا عما واالستقصاء اللبنانية، المناطق في ن/أقاموا أينما ات/سوريينال ات/النازحين

 المفوضية من المخصصة المساعدة ووقف ن/عنهم النزوح صفة لنزع وذلك اضافية، اخرى مهنة في ن/يعملون ن/انهم ام
 يقيم حيث الشامل المسح ذلك إلجراء وموظفة موظفاً  150 نحو تكليف سيتم انه الصحيفة واضافت. اليها ات/للمحتاجين وٕاعطائها
 الخلية على خطته طرح درباس ان" النهار" لـ وزاري مصدر وقال. الالجئين لشؤون العليا المفوضية مع بالتعاون وذلك ة،/النازح
 ينتظر انه علماً  منها، كامل بتأييد وحظي م،سال تمام الرئيس يرأسها التي ات/السوريين ات/النازحين بملف المخصصة الوزارية
 في اما. الوزراء مجلس على لطرحه تمهيدا المشروع ذلك لتنفيذ ليرة، مليارات 8 انفاق على خليل، حسن علي المال، وزير موافقة

 من 18 حتى بانه االلكتروني، موقعها على الالجئين لشؤون المتحدة االمم مفوضية فذكرت ات،/النازحين عدد باجمالي يتعلق ما
 . االنتظار قوائم على ن/يزالون ال ة/نازحاً  11353 فيما ة،/مسجالً  ة/نازحاً  1176054 على استقر الجاري، آذار

 
 ات/النازحين مع العاملة المنظمات في الفساد حول تحقيق  

 الحكومية غير والمنظمات ةالدولي المنظمات في المعشعش الفساد على الضوء به، قامت تحقيق في ،"االخبار" صحيفة سلطت
 استجابة دوالر مليون 794 السنة هذه لبنان إلى دخل انه الى الصحيفة ولفتت. ات/السوررين ات/النازحين مع العاملة المحلية
 التمويل من% 52 يتجاوز ال المال من مقدار وهو وشركائها، الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أطلقته الذي الموحد للنداء

 مدرسة في حصل ما الى زعمها في الصحيفة واستندت. ات/النازحين الى كلها تصل لم ربما االموال تلك ان مضيفة لمطلوب،ا
 من األموال جني حاولوا المدرسة أصحاب ان اذ الفساد، ذلك عن) صغيراً  ولو( نموذجاً  تشكل التي حصروت بلدة في" األمان"

 save the"" جمعية عبر األوسترالية   AusAidتمّوله" مجاني برنامج" إطار في وذلك ن،/أوالدهم لتسجيل ات/النازحين
children .على حافظت بل المدرسة، من تنسحب لم باألمر، االجنبية الجمعية معرفة من الرغم على: قائلة الصحيفة واردفت 

 حصروت في البرنامج تنفيذ تأخر في االساسي السبب الصحيفة وعزت. بعد تنفيذه يبدأ لم برنامجها بأن علماً  المدرسة، مع االتفاق
 تسوية عدم الى أيوب، بشير الجمعية، في المنطقة ومدير البرنامج مدير بحسب ،)شهراً  11 بأكمله المشروع مدة( أشهر 9 لفترة

  . التربية وزارة مع القانونية األمور
 اقر الذي التمويل مصير سيكون فما للبرنامج، المحددة المهلة تنتهي الزمن من شهرين بعد: "قائلة الصحيفة تساءلت الختام، في

 ماذا المهلة؟ تلك انتهاء بعد …والنقل المدرسة إيجار األساتذة، معاشات األطفال، كتب المدرسة، تجهيز: يشمل والذي للجمعية
  "حصروت؟ في المشروع بدء عدم إلى نظراً  ُتصرف لم أنها المفترض من التي لألموال سيحصل

  
 ولبنان سوريا من وطالبة طالباً  120 لـ راعيةز  شهادات 

 اإليطالي، بريو مينو ومعهد الدولية، الخدمة في المتطوعين مؤسسة األوروبي، االتحاد من كل مع بالتعاون الزراعة وزارة أقامت
 وزير وبرعاية الرسمية، الفنية الزراعية المدرسة في وذلك ات/الزراعيين ات/للعمال األولى الدورة متخرجي على شهادات توزيع حفل

 مختلف من اساتذة يد على ن/تدربوا وسورية، لبنانية جنسيات من وطالبة طالباً  120 الدورة ضمت وقد. شهيب أكرم الزراعة
 الدولية الخدمة في المتطوعين منظمة من لوفا، مولينو مارينا الدكتورة المشروع، مديرة اشارت االحتفال، وفي. الزراعية المدارس
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 ن/زمالءهم مع وتبادلوها الزراعي، المعرفي ن/تاريخم ن/معهم ن/حملوا ات/سوريين وطالبات طالب شملت االولى الدورة ان الى
 صمود لتحقيق االمكانات من المزيد ومنحها الزراعية المدارس وتقوية دعم للمشروع االوسع الهدف ان على وشددت ات،/اللبنانيين
 طريق تنير شمعة واعتبره المشروع، بإنجاز سعادته عن فيها أعرب كلمة شهيب الوزير ألقى ته،جه من. ارضها في المقبلة االجيال

 لبنان عن األعباء تخفيف في المساعدة على األوروبي االتحاد شاكراً  القاسية، الظروف ن/جمعتهم ة،/وسورياً  ة/لبنانياً  ة/طالباً  120
 . كثيرة مشاريع تنفيذ عبر

 

  والبيئية طاعيةالقو  الكلية التنمية في
 

 الريفية السياحة استراتيجية اطالق  
 أن مصرحاً  ،"لبنان في الريفية السياحة استراتيجية" الحكومي، السرايا في عقد مؤتمر في سالم، تمام الوزراء، مجلس رئيس أطلق

 وزراء من كل المؤتمر رحض". السياحة مجال في التقدم تحقيق لنا يتيح أشهر، عشرة منذ المناطق، في تحقق الذي االستقرار"
 المطلب عبد والرياضة، الشباب عريجي، روني الثقافة، المشنوق، محمد البيئة، جريج، رمزي اإلعالم، فرعون، ميشال السياحة،
 نمو أن فيها اعتبر كلمة فرعون، ميشال السياحة، وزير القى وقد. بلدية وهيئات وسياسية وديبلوماسية نيابية وشخصيات الحناوي،

 الريف من الهجرة المتوازن، اإلنماء: منها أساسية ملفات في الخوض إلى يحتاج %20 إلى% 5 بين يتراوح بمقدار الريفية احةالسي
 بها، والعناية المحلية الثروات تنمية الريفي، المجتمع وموارد البيئة على الحفاظ الريفية، المناطق تنمية الخارج، إلى ثم المدينة إلى

 إلى المشنوق، محمد البيئة، وزير دعا كذلك. االستثمارات جذب بهدف المغتربين لدى خصوصا والخارج، الداخل باتجاه وتسويقها
 وزير عرض جهته، من". قرانا بهجر وليس واألرض، اإلنسان بين العالقة توطيد إلى تهدف التي الريفية السياحة مفهوم تبني"

 على الريفية السياحة مأسسة الريفية، السياحة وتحسين تطوير: "التالية وهي يجية،لالسترات الرئيسية للعناوين جريج، رمزي اإلعالم،
 السياحة ثقافة تطوير وانظمته، وتشريعاته السياحة لقطاع العامة السياسات تحسين الثقافي، البيئي اإلرث حماية المحلي، المستوى
  ". المجال ذلك في الدولية العالقات وتطوير عامة،وال الخاصة المؤسسات بين العمل روابط تحسين الشباب، لدى الريفية

  
 االقليمي الفينيقيين طريق ومشروع السياحة الخالقيات مدونة  
 مجّمع في أقيم احتفال في وذلك ات،/اللبنانيين ات/للمغتربين الموّجهة" أنا" ومبادرة" العالمية السياحة أخالقيات" مدّونة لبنان وّقع

 طالب العالمية، للسياحة المتحدة األمم لمنظمة العام األمين زيارة مع وتزامناً  فرعون، ميشال احة،السي وزير من بدعوة ،"بيال"
 ،"الفينيقيين طريق" اسم يحمل الذي الدولي السياحي المشروع الحفل خالل المتحدة األمم منظمة أطلقت وقد .لبنان إلى الرفاعي،
 واالمنية العسكرية القيادات وممثلي النواب من وعدد شبطيني، أليس ن،المهجري وشؤون عريجي، روني الثقافة، وزيري بحضور

 أن يثبت ألنه مهم، المشروع ان على كلمته، في الرفاعي اكد وبالمناسبة،. وسياحية ونقابية واقتصادية ديبلوماسية وشخصيات
 أهميتها تقتصر وال المنطقة، في بلداً  18 من كثرأل مهمة المذكورة المبادرة" أن معتبراً  المبادرات، إطالق على قادراً  زال ما لبنان
 مشروع إنجاح من أهم هناك ليس انه فرعون رأى جهته، من". المنطقة دول من كبير عدد بين التواصل توفر فهي واحد، بلد على

 مضيفاً  صعيد، من كثرأ على الحركة تلك انعكاسات كل مع لبنان إلى ات/المغتربين زيارة تفعيل لضرورة نظراً  االغترابية السياحة
 المشروع  تبّني وفي ها،/حياته في مرة األقل على لبنان زيارة إلى حوافز عبر ة/مغترب كل حث في تكمن المشروع ذلك فلسفة ان"

 هو الثاني، المشروع" ان الى ايضاً  فرعون ولفت". االتجاه ذلك في مستدامة حركة تفعيل بغية معاً  األهلي والمجتمع الدولة قبل من
 استوجب مّما وتاريخه لبنان تراث صميم في يبقى إنما العالمية، للسياحة المنظمة إدارة إلى ويحتاج بمساحته لبنان يتجاوز مشروع
 استعدادها أبدت التي االونيسكو منظمة وايضاً  المشروع ذلك لتبنيها العالمية التجارة منظمة فرعون وشكر". لبنان من إعالنه

  .المشروع ذلك تطوير في المشاركة في حماساً  ابدت التي شقير محمد ورئيسها االوسطية البحر التجارة وغرف للمشاركة،
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 المعرفة اقتصاد لتطوير الثاني االستثماري" بيريتك" صندوق اطالق  

 من ات/ثلينمم بحضور لبنانياً  مصرفاً  18 تمويله في يساهم دوالر، مليون 51 بقيمة الثاني هو لالستثمار صندوقاً " بيريتك" اطلقت
 صندوق نشأ. ات/المعنيين من وحشد باسيل، فرنسوا الدكتور المصارف، جمعية ورئيس الكبرى، البنوك ومدراء لبنان مصرف

 اللبنانية للبنوك يتيح الذي 2013 العام في لبنان مصرف أطلقه قد كان الذي 331 الوسيط التعميم اطار في االستثمار
 من% 75 تبلغ بكفالة أعمالها تنمية على ومساعدتها المعرفة، قطاعات في ناشئة لبنانية مشاريع رسملة المالية والمؤسسات
 المبادرة تلك بإطالق نفتخر" شماس، مارون ،"بيريتك" ادارة مجلس رئيس قال وبالمناسبة. لبنان مصرف قبل من االستثمارات

 تلك ان شماس اوضح كما". بيريتك مبادرة اليها تهدف التي االساسية الغاية هي وهذه اللبناني المعرفة اقتصاد لدعم الجديدة
 البرمجة المعلوماتية، اإلتصاالت، قطاع: فروع عدة يشمل الذي المعرفة قطاع مجال في اإلستثمار مصلحة في تصب االموال

 دوالر مليون نصف ينب تتراوح الواحد االستثمار قيمة أن إلى شماس ولفت. والفكر اإلبداع على تقوم التي االعمال الى باإلضافة
 المبتدئة الشركات مشاريع تمويل في ستساهم األموال تلك ان على شدد كما مشروع، لكل أقصى كحد دوالر مليون 4 إلى

 الثالث السنوات خالل المشاريع تلك ستوفرها مباشرة عمل فرصة 500 ان عن" كاشفاً  دعم، إلى بحاجة هي التي والمتوسطة
  ".المقبلة

  
 الدكوانة في الغذاء وسالمة جودة لتأمين" ليبنور" دريبت مركز افتتاح 

 مقرّ  في وذلك ،"ليبنور" والمواصفات المقاييس بمؤسسة الخاص للتدريب مركزاً  حسن، الحاج حسين الدكتور الصناعة، وزير افتتح
 الجديد" http://www.libnor.gov.lb" االلكتروني الموقع إطالق ايضاً  شهد احتفال في وذلك الدكوانة، في يقع الذي المؤسسة
 والمسؤولية الغذاء وسالمة الجودة مجاالت في والخاص، العام القطاعين الى التدريب خدمات الجديد المركز يقّدم. للمركز

 في بذلوا المسؤولين أن حسن الحاج الوزير رأى بالمناسبة، كلمته وفي .الخدمات من وغيرها الطاقة استهالك وترشيد المجتمعية
 االلتزام على مبنية الغذاء سالمة من للتأكد األساسية القاعدة أن أعتبر لكنه الغذاء، سالمة بملف خاصاً  اهتماماً  األخيرة الفترة

 عدد تحويل على األخيرة اماألعو  في عملت" ليبنور" أن حسن، الحاج وشرح. ذلك تسهل التي الفنية القاعدة وبتوفر بالمواصفات،
 المواصفات بإعداد تقوم" ليبنور" أن أوضح كما الزامية، مواصفات إلى بالغذاء، المتعلقة اإللزامية غير المواصفات من كبير

 العامة المديرية تحدثت بدورها،. الجديد المركز افتتاح عبر التدريب مرحلة إلى انتقلت واليوم ونشرها، إقرارها ثم الضرورية
 صدر انه إلى مشيرة القطاعات، كل في الوطنية المواصفات إصدار على العمل ستواصل" ليبنور" أن فأكدت درغام لينا لمؤسسة،ل

 العلمي المرجع حالياً  تشكل" ليبنور" أن قائلة درغام وأضافت. القطاعات كل في وطنية مواصفة 2700 على يزيد ما اليوم حتى
 تقوم التي للمختبرات بالنسبة ومرجعية بها، تقوم التي والتفتيش الرقابة حمالت اطار في وزاراتال كافة عليه تستند الذي الرئيسي
 .   بالتحاليل

  
 بيروت لروتاري بيئيان مشروعان   

 مع بالتعاون وذلك" للبنان اشجار" والثاني" المياه تنقية" عنوان يحمل االول مشروعين متروبوليتان، بيروت الروتاري نادي أطلق
 في الشفة مياه تأمين على االطالق حفل خالل التركيز تم وقد. المشنوق محمد البيئة وزير وبحضور "باستور سانوفي" شركة

 المشروع يقضي. اخضراراً  أكثر لبنان ليصبح األشجار من مزيد زرع الى اضافة كافة، اللبنانية المناطق في الرسمية المدارس
 3 كل اجراؤها يتم للمياه وفحوصات دائمة صيانة يضمن كما المياه لتنقية الرسمية سالمدار  في وفالتر انابيب بتركيب االول،
 على أخرى، روتاري ونوادي المياه تنقية لجنة مع بالتعاون رسمية مدرسة 400 في فلتر 400 بتركيب فعالً  المشروع بدأ وقد. اشهر
 دوالر ونصف بمليون قيمته تقدر الذي الثاني روعالمش اما. رسمية مدرسة 1400 يشمل حتى سنتين مدة العملية تستمر ان

 ألف 200 زرع تم اليوم حتى أنه االشارة تجدر. البلديات مع بالتعاون لبنان أنحاء كافة في شجرة مليون زرع الى فيهدف أمريكي،
  .  عام كل شجرة ألف 50 إلى 40 بين ما زرع يتم ان على بعبدا روتاري نادي قبل من اليوم حتى شجرة
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  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 

 المواليد لتسجيل وحملة القيد ة/المكتوم ة/اللبناني ة/الطفل يوم  

 ة/المكتوم ة/اللبناني ة/الطفل يوم" عنوان تحت صحفي، مؤتمر خالل شباط، 25 في درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اعلن
 اطالق بمناسبة جاء درباس كالم. قريب وقت في العمل قيد ، على ان يكونالمسألة حول ساخن خط وضع الوزارة نية عن ،"القيد
 األوالد أوضاع معالجة لجنة بها تقوم اللبنانية، النفوس سجالت في ن/والدتهم فور المواليد تسجيل ضرورة حول للتوعية حملة

 البلديات فيها ستشارك التي للحملة، المّتبع البرنامج ز،كيرو  أليس اللجنة، رئيسة عرضت وقد .القيد ات/المكتومي ات/اللبنانيين
 والفتة اللبنانية، المناطق بمختلف مروراً  بيروت من ستنطلق انها الى مشيرة األهلية، والجمعيات واألهل الدينية والمراجع والمخاتير

 تعمل اللجنة ان الى كيروز كشفت وقد. ات/والفلسطينيين ات/السوريين األطفال تشمل وال ات/اللبنانيين فقط تستهدف انها إلى
 تنص التي 12 المادة لناحية خصوصاً  ،1951 عام الصادر الشخصية األحوال وثائق قيد قانون في تعديالت إدخال على حالياً 
 لجنةال ان كيروز اوضحت كذلك. قضائي قرار بمقتضى اال ة/المولود تسجيل يمكن ال الوالدة تاريخ على سنة انقضاء بعد انه على

 لتقديم ن/ويحتاجون ن/عمرهم من االولى السنة ن/تخطوا واللواتي الذين األطفال من القيد ات/مكتومي ألهالي عملياً  دليالً  ستطلق
 الف 31 من اكثر يوجد كما ات،/كمواطنين ن/بهم الدولة تعترف ال ة/لبناني الف 80 نحو لبنان، في ان ذكره والجدير. دعوى
  . رسمية والدة وثائق على الحصول من ن/يتمكنوا لم لبنان، في ن/ُولدوا ة/سوري ة/طفل

  
  ًاالطفال عمل لمكافحة الكترونياً  موقعا  

. للوزارة التابع لبنان في االطفال عمل مكافحة لوحدة االلكتروني الموقع صحافي، مؤتمر خالل قزي، سجعان العمل وزير أطلق
 الى العربي وبالعالم بنا أودى الذي الفكري االنحطاط عصر النهضة، قبل ام حالة نعيش" اننا الى باالشارة كالمه قزي استهل

 الحزن لمكافحة الجديدة االنطالقة من نوعا الموقع هذا يشكل" ان متمنيا ،"ومذهبي طائفي طابع فيها التي واالزمات والفتن الحروب
 العمل فهذا واحدة، مؤسسة أو وزارة على حكراً  يستل الشوارع في األطفال عمل مكافحة" ان قزي واوضح". االطفال لدى والتعاسة
 والداخلية العدل ووزارتي جهة، من أساسي، دور لها التي اإلجتماعية والشؤون العمل وزارتي بين وتعاون تضافر الى يحتاج

  ".اخرى جهة من األهلي، المجتمع ومنظمات األمنية واألجهزة
  
 يركيام بتمويل اقتصادياً  مرأةا 600 لتمكين مشروع  

 إلى يهدف الدولية، للتنمية األميركية الوكالة من مموالً  اقتصاديًا، المرأة لتمكين مشروعاً  اإلنسان وحقوق للتنمية بيروت مركز أطلق
 االقتصادية الحياة في المشاركة على تحفيزهن بغرض العاصمة عن النائية المناطق من امرأة 600 من أكثر وتدريب تأهيل

 المشروع أن" النهار"لـ الدين شمس أحمد المركز رئيس أوضح وقد. المعيشية مستوياتهن تحسينو  الرجال مع ويبالتسا واالجتماعية
 العائلة، دخل مستوى في ذلك وأثر االقتصادية الدورة في المرأة مشاركة أهمية على يشدد نظري، األول: قسمين إلى ينقسم الجديد
 الذي المشروع أن على الدين شمس أكد كذلك. حرة مهن على يتدربن لكي كاتللمشار  فرصة العملي الثاني القسم يوفر فيما

 قراها، في تثبيتها بهدف البعيدة القرى في العائالت لمساعدة جديدة اقتصادية فرص خلق على سيعمل كاملة سنة تنفيذه يستغرق
  .المنزل داخل هامزاولت من تمكنهن كبير، رأسمال إلى تحتاج ال لمهنة النساء تملك يستلزم ذلك وان
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  والشباب التربية في
  

 والشابات الشّبان مشاريع لدعم" بياف" مبادرة  

 اإلغاثة جمعية مع بالتعاون بيروت، وسط -"لوغراي" فندق في مؤتمراً " بياف" للتكريم الدولية بيروت مهرجانات جوائز لجنة عقدت
 بتحقيق ات/الراغبين والشابات الشباب دعم إلى المبادرة تلك تهدف ".أفضل لغدٍ  معاً : "بعنوان مبادرة خالله أطلقت النمسوية،
 من كلمات المؤتمر، خالل ألقيت. لتنفيذها الضروري المال بمقدار ن/تزويدهم خالل من ن/وتشجيعهم االجتماعية ن/مشاريعهم

 أبي كلوديا والدكتورة بوركهارت، ايديه النمسوية، اإلغاثة لجمعية التنفيذية والمديرة ضاهر، ميشال الدكتور المهرجان رئيس قبل
 عن اإلعالن تم بعدها،. طموحاتها لتحقيق فرصة الشبيبة منح الى تفضي والتي المبادرات لبرنامج الرئيسة الفكرة على ركزت نادر،
 في ات/مسّجلين ن/يكونوا وأن سنة، 30 والـ 20 الـ بين باإلشتراك ات/الراغبين أعمار يتراوح أن وهي البرنامج في االشتراك شروط
 واالجتماعية االقتصادية المواضيع فلك في المقترحة المشاريع فكرة تدور ان على لبنان، في يقمن او ويقيمون أكاديمية مؤسسة
 وثيقة وبوركهارت ضاهر من وتسلمت للبرنامج سفيرة نجيم، ريما اإلعالمية، ُعّينت المؤتمر، ختام وفي. وغيرها والتعليمية والبيئية

 هو احتفال ينظم أن على ات،/المكرمين بأسماء النهائية الالئحة لوضع" بياف" واجتمعت. االجتماعية للمبادرة رسمية سفيرة ينهاتعي
 . الجوائز بتوزيع للقيام وذلك ،"باي زيتونة" منطقة في بيروت شاطئ قبالة المقبل حزيران 12 في نوعه، من السادس

   
 العمل سوق في ات/طالب لدمج يوسف القديس عةوجام" ديسكوفوري وايلد" بين شراكة 

 مديرها بحضور يوسف، القّديس جامعة في اإلنسانّية والعلوم اآلداب كلّية مع شراكتها بموجبه جددت عقداً " ديسكوفوري وايلد" وّقعت
 مديرة بابكيان، كريستين ّية،الكل عميدة مدّور، جوني التواصل، مدير قّطار، ميراي البشرّية، الموارد مديرة سعادة، ساندرو العام،
 في ستنطلق الجديد االتفاق وبموجب .بركات ليليان الدائرة، في والثقافي السياحي التنظيم قسم ومديرة زعرور، ريتا الجغرافيا، دائرة
 والذي" مبيعاتال تدريب برنامج" اسم يحمل الذي التدريبي البرنامج من الثالثة للنسخة التنفيذية المرحلة ،2015 األول تشرين 13

 في الجدد ات/المتخرجين ودمج البشري الرأسمال تدريب بهدف الشركة اطلقتها التي بالمواطنّية المتعلقة المبادرات ضمن يندرج
 ات/طّالب ضم في الثالثة، النسخة جديد ويكمن .والنوعي الهادف التوظيف وتعزيز خاصة السياحي والقطاع عامة العمل سوق
 ،2015 شباط من ابتداءً  مدفوعة وتعّلم تدريب فترات تتضمن وهي" ديسكوفوري وايلد" اقسام مختلف في يوسف القّديس جامعة
 جامعة في الجغرافيا دائرة في والثقافي السياحي التنظيم لقسم التعليمية الحصص من أساسياً  جزءاً  تشكل كامل، او جزئي بدوام

    .توالياً  ارصدة 6و 3 وتعادلها يوسف، القديس
 

 د المساعدات العربية األجنبية والدولية راص
 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  
 االراضي في ات/السوريين ات/النازحين اغاثة الجهود لدعم عينية مساعدات: االجتماعية الشؤون لوزارة العربية مصر جمهورية -

  عرسال بلدة مخيمات في سيما ال اللبنانية،
 االمن قوى معهد الداخلي االمن لقوى العامة للمديرية مختلفة تجهيزات: والبلديات الداخلية لوزارة واستغالل نفع كفى منظمة -

  اميركي دوالر االف 10 بحوالي قيمتها تقدر عرمون في الداخلي
   ةومتطور  حديثة تطريز آلة: الخاصة االحتياجات لذوي االلهية العناية لجمعية زغرتا في" اينرويل" نادي -
 الفنية المتين مدرية – والتقني المهني للتعليم العامة للمديرية سيارة: العالي والتعليم التربية لوزارة للسيارات يونس رسامني شركة -

 سيارات ميكانيك اختصاص تعليم في الستعمالها
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 الزخرفة بفن يعنى الذي مشغلال لتطوير الضرورية والتجهيزات المادي الدعم تأمين: SOS االطفال قرى لجمعية ألفا شركة -
  والتطريز

  
 االلغام ولنزع الزراعة لتنمية  اميركيتان مساعدتان  
 المتعلقة لالعمال اللبناني للمركز آب بيك سيارتي: الوطني الدفاع لوزارة االميركية الخاريجية وزارة في االسلحة ازالة مكتب -

  المتفجرة غير والقنابل االلغام لنزع اللبنانية الوطنية المنظمة عبر تقدم اميركي دوالر ألف 36 بحوالي قيمتها تقدر بااللغام
 تطوير ضمن الميكانيكي الزيتون قطاف برنامج دعم: لبنان في االنتاجية القطاعات تنمية لبرنامج للتنمية االميركية الوكالة -

  الزيتون زيت انتازج
  
 خاصة لمستشفى طالل بن الوليد من مساعدة  
  فيها الفائقة العناية قسم وتجهيز تأهيل: زحلة في ةشيح تل مستشفى -
  
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
 الشؤون لوزارة التابع ليف بيت لمستوصف القلب وتخطيط الصوتي للتصوير الكترونية ومعدات طبية مستلزمات: االيطالية -

  جبيل بنت قضاء في االجتماعية
   صور قضاء في الحكومي قانا لمستشفى وادوية واسرة طبية وآالت اتتجهيز : االيطالية -
  جبيل بنت قضاء في القلعة بلديات التحاد مجهزة سيارة: االيطالية -
  صور قضاء في الرسمية القليلة متوسطة لطالب االيطالية اللغة تعليم دورة تنظيم: االيطالية -
  صور قضاء في الشبريحا بلدة في لالونروا ةالتابع قيساريا لمدرسة مدرسية لوزام: الكورية -
  صور قضاء في شبريحا بلدة في المعوزة لالسر كمساعدة اطفال ولوازم مالبس: الكورية -
  حاصبيا قضاء في كفرشوبا لبلدية كمبيوترات وثالث تصوير آلة: الفرنسية -
  حاصبيا قضاء في الهبارية لبلدة كهربائي مولد: اليونيفيل -
 واتحادات البيئة وزارة مع بالتعاون وذلك صنوبر شجرة ألف 300 بـ الليطاني جنوب منطقة في تشجير حملة اطالق: اليونيفيل -

  المنطقة في الخمسة البلديات

 
  مراسيم قروض وھبات مع جھات دولية

 

 بيئة 

 177 بقيمة مالية هبة والمتضمنة 3/9/2014 بتاريخ للبيئة المتحدة االمم وبرنامج البيئة وزارة بين الموقعة التعاون اتفاقية ابرمت
 خطة وتحديق مراجعة" مشروع لتنفيذ للبيئة المتحدة االمم برنامج عبر العالمي البيئة مرفق من مقدمة اميركي دوالر 500و ألف

  ".لبنان في الثابتة العضوية الملوثات بشأن ستكهولم التفاقية الوطنية التنفيذ
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  2015  شباطشھر علم وخبر 
  

، الجمعية الوطنية )مينا -أ(الشرق االوسط وشماال افريقيا -أسوا امبريزه"عية باسم جم -1
MIDDLE EAST AND NORTH  -MPRESE IASSOللمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، 

MENA), ASSOCIAZIONE INDUSTTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE -AFRICA (A
NAZIONALI"-  أد /108علم وخبر رقم  

  قضاء المتن -ملك جان نعيمة -بناية نعيمة -8و 5و 4القسم رقم  -934العقار رقم  -شارع قصر العدل - الفنار: امركزه
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
المساهمة في توطيد رابط الصداقة والتعاون وتعزيز ودعم تنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اللبنانية من  .1

 ية الصغيرة والمتوسطة اإليطالية واألوروبية من جهة أخرىجهة والمؤسسات الصناع

والهيئات المساهمة في تأمين الدعم والتنسيق والمساعدة من خالل الجمعيات اإليطالية المانحة واإلتحاد األوروبي  .2
من  المعنوية والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في نمو المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بكافة أنشطتها
 حرفية وزراعية وبيئية وثقافية وسينمائية وتلفزيونية وٕاعالمية وصحية وطبية ونفطية وتعزيزها على كافة المستويات

 المساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات والنقاشات الثقافية وتنظيم المعارض العلمية .3

الدراسية، وٕانشاء المكتبات، وطباعة المنشورات الثقافية وعرض المساهمة في إعداد الدراسات اإلستقصائية، والحلقات  .4
 األفالم والبرامج الوثائقية

 المساهمة في إعداد دورات خاصة في العلوم التقنية واإلقتصادية واإلجتماعية .5

 المساهمة في إنشاء لجان أو مجموعات متخصصة في الدراسات والبحوث .6

  واإلنسانية ركة في األنشطة االجتماعيةالمساهمة في ذات األهداف المماثلة والمشا .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - ريتا جان نعيمه - نهاد راجي راجي الحايك -رامز جان نعيمه -جورج شهيد الهاشم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عيمهجوزف جان ن

  رامز جان نعيمه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /109علم وخبر رقم  -"جمعية بحمدون التعليمية"جمعية باسم  -2

  قضاء عاليه -ملك خليل متى -1137العقار رقم  -1الشارع العام رقم  - بحمدون: مركزها
  : أهدافها
  استهمتقديم المساعدات ومنح التعليم ألبناء بحمدون لمتابعة در  .1

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

 - ناجي اميل بطرس - نديم عزيز مجاعص - روني ناصيف كرم - نجيب سمير خيراهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خليل فاضل متى. د

  خليل فاضل متىكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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علم وخبر  -"Tripoli entrepreneurs clubنادي طرابلس لرواد األعمال، "جمعية باسم  -3
  أد /110رقم 
 Bالبلوك -4القسم رقم  - 55العقار رقم  -14منطقة البساتين العقارية رقم  -الميناء - طرابلس: مركزها

  : أهدافها
 نة طرابلستقوية األسس االقتصادية واإلجتماعية لمدي .1

 تقوية أسس وقواعد اإلقتصاد المحلي الطرابلسي .2

 خلق البيئة االقتصادية والخدماتية الحاضنة للمؤسسات اإلقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم .3

 إستضافة وٕاحتضان األعمال والمشاريع قيد اإلنطالق والتأسيس .4

 تأمين خدمة مشرع األعمال .5

 امةالمساعدة على بناء مشاريع اقتصادية مستد .6

 دعم ومساعدة األفكار االقتصادية واإلجتماعية الخالقة .7

 تأمين الخدمات االستشارية والتدريب لألعمال والمشاريع قيد اإلنطالق والتاسيس .8

 تأمين خدمات البحث والتطوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .9

 المتوسطة الحجم مع الممولين والمستثمرينتشبيك المشاريع قيد اإلنطالق والتاسيس والمؤسسات اإلقتصادية الصغيرة و  .10

 خلق شبكة من العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية من أجل خدمة اإلقتصاد والمجتمع الطرابلسي .11

  ستضافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قيد التأسيساتأمين وتطوير عقارات متخصصة اإلحتضان و  .12
 وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للق

نجوى محمود  - ليلى محمد الزين -رشاد محمود بارودي -فادي احمد ميقاتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبد الرحمن ايمان ايوبي -السحمراني

  رشاد محمود بارودي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /129علم وخبر رقم  - "صيدا القيم"م جمعية باس -4

الطابق  - بناية قاسم بدير -حي الزهور -شارع فؤاد شهاب -34القسم رقم  -1505العقار رقم  - منطقة الدكرمان -صيدا: مركزها
  السادس
  : أهدافها
 نشر التوعية اإلسالمية والقيم اإلنسانية .1

 إقامة نشاطات شبابية إجتماعية ضمن المدينة .2

 قات الشباب الصيداوي عبر تطوير مهاراتهم وٕابداعاتهمإستثمار طا .3

 معالجة حاالت ومظاهر الفساد في المدينة عبر إيجاد البدائل .4

 سرة واإلهتمام بالناشئةبناء األ .5

  التنسيق مع الجهات والجمعيات والهيئات العاملة لخدمة مدينة صيدا .6
 المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة

منى محمد  - ر نزيه سعديهمع - جمال عبد الحكيم الحبال - عبداهللا محمد العجلوني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سوسن يوسف الموعد -العجلوني

  عبداهللا محمد العجلوني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /130علم وخبر رقم  -"لحياة اإلنسانية العالميةجمعية ا"جمعية باسم  -5
  قضاء عكار -الطابق األول - بناية محمد المصري - الشارع العام - 1081العقار رقم  -حي الدوره -برقايل: مركزها
  : أهدافها
المختصة محاربة األمية والجهل والحد من التسريب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات  .1

 في لبنان والخارج

 المساهمة في تشجيع األعمال واألشغال واإلبداعات اإلنسانية .2

 المساهمة في إقامة المعارض والمحاضرات والندوات لتحقيق األهداف .3

المشاركة في تقديم المساعدات العينية واإلغاثية للفقراء والمحتاجين واصحاب الحاالت الخاصة بالتعاون مع الجهات  .4
 في لبنان والخارجالمعنية 

تأهيل وتنمية القدرات الشبابية العلمية والعملية والمهنية وٕاقامة مركز لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في لبنان  .5
 والخارج

 إقامة مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية .6

 لتعاون مع الجهة المختصةيتام واللقطاء والمشردين بايواء األإ إقامة مركز لرعاية العجزة والمسنين و  .7

 ها على الفرد والمجتمع بالتعاون مع المختصينر تأهيل وعالج وتوعية الشباب من آفات المخدرات وخط .8

اإلهتمام  بالتنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني وحماية الثروة السمكية والتحذير من تلوث البحار بالتعاون مع  .9
 الجهات ذات العالقة

وتطوير الحرف والصناعات اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من  السعي بإحياء .10
  اإلنقراض

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

 - محمد علي علي. د -الشيخ عياش احمد احمد -ين قرحانيمحي الدين علي محي الد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  وهيب محمد سليمان

  محي الدين علي محي الدين قرحاني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /131علم وخبر رقم  -"Zeinab & Zahraaزينب وزهراء، "جمعية باسم  -6

ملك زينب  - Dالبلوك - SAIDPOUNمبنى  -10لقسم رقم ا -4350رقم  العقار - شارع السلطان ابراهيم - بئر حسن: مركزها
  قضاء بعبدا -الطابق الثالث -لزيناابراهيم 
  : أهدافها
 تقديم الخدمات والمساعدات في كافة ميادين العمل اإلجتماعي من أجل خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود .1

 عامةتقديم المساعدات والمساهمة في العمل اإلنمائي لما فيه المصلحة ال .2

 مساندة ودعم مشاريع الهيئات اإلعالمية واإلجتماعية والثقافية التي ترمي الى إنماء الحس المدني لدى المجتمع .3

وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وٕاجتماعي وٕانساني من شأنه رعاية األطفال والعجزة والمرضى المحتاجين وذوي  .4
 الدخل المحدود

سسة تملك العقارات في لبنان وخارجه شرط التقيد بأحكام القانون المتعلق بإكتساب غير وللغايات المذكورة أعاله يحق للمؤ 
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان واية أصول ثابتة ومتحركة مالية وغير مالية ألجل تحقيق المشاريع الخيرية واإلجتماعية 

  .ررتها وفقًا ألحكام نظامها الداخليواإلنسانية والثقافية التي تكون الهيئة اإلدارية قد ق
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  زهرة ابراهيم الزين -كرم لبيب الطويل - زينب ابراهيم الزين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  كرم لبيب الطويلسيد ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
Association  Columbia Alumniجمعية خريجي جامعة كولومبيا في لبنان، "جمعية باسم  -7

of Lebanon(CAAL)"-  أد /149علم وخبر رقم  
الطابق  -ملك شارل جوزيف عيروط - UCAبناية  - 9القسم رقم  - 5222العقار رقم  - جادة سامي الصلح - بيروت: مركزها
  الثامن
  :اأهدافه

  :إن اهداف الجمعية هي التالية
وخريجيها اللبنانيين وغير اللبنانيين ") الجامعة"المشار اليها فيما يلي بـ(المساهمة في تعزيز العالقة بين جامعة كولومبيا .1

 :، من خالل)حسب السياق" الخريجين"أو " الخريجون"المشار إليها فيما يلي بـ(المقيمين في لبنان

  ن سبل التواصل بين الجامعة والخريجينبناء العالقات وتأمي -
 تشجيع الخريجين على المشاركة في الحياة الجامعية وفي نشاطاتها وعلى دعم مهماتها -

 الخريجين من اإلسهام في الحياة الجامعية من خالل معرفتهم وخبراتهم وآفاقهم توفير الوسائل التي تمكن -

 :في تطوير مجموعة خريجين متنوعة ونشيطة وفعالة ومتجاوبة عبرالمساهمة في تعزيز العالقات فيما بين الخريجين و   .2

 تشجيع الطالب على تبادل معرفتهم ومواهبهم وعالقاتهم وقدراتهم -

توفير أطر وفرص للخريجين من أجل المحافظة على العالقات فيما بينهم وتعزيزها، عبر تنظيم نشاطات وبرامج  -
 تعليمية وثقافية وٕاجتماعية

ة الحاليين في دراساتهم وفي حياتهم المهنية المستقبلية، كما وفي تطوير مشاركتهم المستقبلية دعم طالب الجامع .3
 كخريجين فعالين

تشجيع الطالب اللبنانيين المتفوقين على اإلنتساب الى الجامعة، ومساعدتهم في إجراءات تقديم طلبات اإلنتساب وفي  .4
 الحصول على دعم مالي لدراستهم

صورة عامة إيجابية وقوية للجامعة في لبنان، من خالل تسويقها وتسويق الجمعية، ومن خالل المساهمة في تطوير  .5
 توطيد وتوسيع عالقاتهم في لبنان

 المساهمة في كافة النشاطات االنسانية واالجتماعية .6

أو /اللبنانية والتعاون مع كافة المنظمات غير الحكومية والجمعيات ووهيئات المجتمع المدني والدوائر الرسمية، الخ،  .7
 األجنبية، بغية تحقيق أهداف الجمعية

 القيام بجميع النشاطات التي يجيزها القانون اللبناني والتي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية .8

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

 - ندين ادوار دباس - حبيب هنري طربيه -مفيد يحي بيضون -سيرج شارل عيروط: السيدات/السادة المؤسسات/المؤسسون
  رلى ماريا سلمون -منى فؤاد طرزي

  محامي سيرج شارل عيروطال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /151علم وخبر رقم  -"جمعية الفرض للتنمية"جمعية باسم  -8

   قضاء عكار - الطابق األرضي - ملك دحام رشيد الشامي - بناية دحام الشامي -135عقار رقم ال -الشارع العام -الفرض :مركزها
  : أهدافها
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 حق توفير التعليم لألطفال وتحسين نوعية الخدمات التربوية .1

 تنمية قدرات الشباب وتمكينهم إقتصاديًا وٕاجتماعيًا وفكرياً  .2

  العمل على تعزيز التنمية المحلية الشاملة .3
 لبنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا

دحام رشيد  - حسن بري خلف - عارف جاسم الخلف - خالد عبد الناصر الشيحان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حسين خضر مرة - الشامي

  فعارف جاسم الخل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
 - "جمعية خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب واصدقاؤها في لبنان"جمعية باسم  -9

  أد /152علم وخبر رقم 
  قضاء عاليه - ملك عادل فايز مكارم -1141العقار رقم  - عيناب: مركزها
  : أهدافها
 التواصل بين الخريجين .1

 وبالتواصل بين الخريجين والجامعة الروسية للصداقة بين الشع .2

 إجتماعية –إقامة لقاءات ثقافية  .3

 تنظيم مؤتمرات علمية دورية .4

  تأمين المنح العلمية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حامد محي . د -غازي محمد الحلبي. د -احمد علي زرقط. د -غازي خالد الشعار. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الدين ابو ظهر

    غازي خالد الشعار كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /175علم وخبر رقم  -"L’Univers Spécialiséالعالم المتخصص، "جمعية باسم  -10
  قضاء المتن -ملك نادين جان النداف - 4القسم رقم -494العقار رقم  -حي البالطة -المنصورية: مركزها
  : أهدافها
 ة بجميع الوسائل الممكنةيتقوم الجمعية باألعمال الخيرية واإلجتماعية والصح .1

القيام بحمالت التوعية للنشىء الجديد الحترام األفراد ذوي الحاجات الخاصة ومساعدتهم واعتبارهم أعضاء فاعلين في  .2
 المجتمع

خاصة وٕاعادة تكوين شخصيتهم وتنمية المساواة فيهم بالنسبة لألطفال تقوم بالمساعدات النفسية لألطفال ذوي الحاجات ال .3
  األصحاء وتطوير أفكار األطفال ذوي الحاجات الخاصة لألفضل

  في الوطنمساواتهم باألطفال األصحاء لتعزيز حس اإلنتماء الوطني والنفسي لديهم ومساعدتهم  .4
 نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واأل

بيتر جوزف  -نادين عبده زيدان -سابين عبده زيدان -ساره جوزيف البيطار غانم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  البيطار غانم

  ساره جوزيف البيطار غانمنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /178علم وخبر رقم  -"راعب -سانت ايلي"جمعية باسم  -11
  قضاء صيدا -وقف مطرانية صيدا للروم الكاثوليك - الشارع العام -عبرا: مركزها
  :أهدافها
 دار للعجزة .1

 ستقبال ومساعدة ذوي الحاجات الخاصة والتدريب على السمع والنطقا .2

  مساعدات اجتماعية من التبرعات والهبات .3
 للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا 

األب  -ميشال جورج طعمه -األب شارل الياس نقوال -المطران ايلي بشاره الحداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  األب جهاد منير فرنسيس -سليمان يوسف وهبه

  األب سليمان يوسف وهبه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /179علم وخبر رقم  -"Rotary Sahel Metnروتاري ساحل متن، "جمعية باسم  -12
  قضاء المتن - ملك سيمون ايلي دانيال -31القسم رقم  - 200العقار رقم  - عوكر: مركزها
  : أهدافها

  :ة تشجيع ودعمتشجيع المثل األعلى للخدمة ودعمه بإعتباره اساسًا للعمل الشريف، وهي بخاص
 المساهمة في توسيع مدى التعرف إلتاحة الفرصة للخدمة .1

المساهمة في التحلي بمستوى خلقي سام في األعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله بإعتباره  .2
 وسيلة لخدمة المجتمع

 واإلجتماعيةالمساهمة في تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية  .3

  المساهمة في توثيق أواصر الزمالة بين رجال األعمال والمهن الذين يجمعهم المثل األعلى للخدمة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

دانيال رامز  -نسيب انطوان نصر -جواد اميل معوض -جيانبدروس ابراهيم كراجر : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يعقوب

  دانيال رامز يعقوب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /193علم وخبر رقم  -"جمعية العطاء لرعاية األطفال"جمعية باسم  -13
  قضاء المتن -الطابق األول - ملك انطوان عامر مشلب -10القسم رقم  - 912العقار رقم  - شارع الحكمة -الجديدة: مركزها
  : أهدافها
 المساعدة في معالجة األطفال .1

 مساعدة ذوي المرضى لدى اإلدارات الرسمية .2

المساعدة على نشر ثقافة ومفاهيم التعاون والشراكة والتضامن المجتمعي من خالل، حشد الطاقات وتأطيرها لخدمة  .3
 المجتمع

 شيةمساعدة األطفال وتأمين كافة إحتياجاتهم المعي .4

  المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة واسداء النصح واإلرشاد والتوجيه .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - نعيم لبيب عون - وزيف عونجومانا ج -نوال جرجس العدره - جهاد جوزيف عون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ماري فريد جعجع -عاصم علي زبيب

  جهاد جوزيف عون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /195علم وخبر رقم  -"الغوث االجتماعي والرحمة"جمعية باسم  -14
   قضاء بعبدا -يهملك محمد حسن فق - Aبلوك  -14القسم رقم  -369العقار رقم  -الشارع العام -برج البراجنة :مركزها
  : أهدافها

  :رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي والصحة من خالل
 تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة .1

 تنمية المنتديات الفكرية واإلقتصادية .2

 إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خالل برامج التعليم والتدريب .3

  سر المحتاجةم المحتاجين وذو اإلحتياجات وتقديم المساعدات لألدع .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - حسين حسن المقداد -سمير علي طالب -رنا علي سبيتي -محمد حسن فقيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مصطفى علي سبيتي

  مصطفى علي سبيتي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /214علم وخبر رقم  -"الطفولة المسعفة جمعية عمر خانجي لحماية"جمعية باسم  -15
  ملك أنور خانجي – Bبلوك - 11القسم رقم  - 999العقار رقم  - الحارة الجديدة -الميناء - طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 طفال ذوي االحتياجات الخاصةدعم األ .1

 إقامة الندوات الطبية والتثقيفية .2

 سات اإلجتماعية لحماية األطفالالتعاون مع البلديات والمؤس .3

  إصدار نشرة دورية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

انور عبد القادر  -عبداهللا مدحت مطر -امال مدحت مطر -فاطمة مدحت مطر: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون
  عمر مدحت مطر -خانجي

  انور عبد القادر خانجي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /231علم وخبر رقم  -"جمعية ضيافة"جمعية باسم  -16
   "لبنان - مكتب مؤسسة أنيرا  -الثالث الطابق -بناية فورست -شارع علم - بدارو -بيروت :مركزها
  : أهدافها
 في لبنان وخاصة في المناطق الريفية" بيوت الضيافة"السعي مع الجهات والخبراء المختصين لبناء وتطوير قطاع  .1

القيام بنشاطات بناء القدرات من خالل ورش العمل والندوات لتطوير هذا القطاع وخاصة الخدمات المقدمة والتسهيالت  .2
 توفرة للضيوفالم

 لبيوت الضيافة توفير إطار فعال من معايير الجودة والتعليمات .3
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 تسبين الى الجمعيةنوضع نظام مراقبة وتدقيق لتنفيذ معايير الجودة لألعضاء الم .4

 مساندة بيوت الضيافة في تسويق هذا القطاع وخاصة من ناحية الخدمات المتوفرة وأماكن تواجد هذه البيوت .5

ك مع الجهات المختصة والمؤسسات الرسمية والخاصة لمساعدة ودعم وتمويل مشاريع تطوير بيوت التعاون والتشبي .6
  الضيافة

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

مريم اميل  -رغده مصطفى معين جابر -الجلخ روني بطرس - أمين سامي الطياره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دنيا نبيه بارود - نصر

  محامي أمين سامي الطيارهال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /232علم وخبر رقم  -"قرية جيل اإلنجيل"جمعية باسم  -17
الطابق  - الخوري جوزف سويدملك  -4القسم رقم  -965العقار رقم  -قبل مأوى سيدة اآلالم -الشارع العام -الكفور :مركزها

   قضاء كسروان - األرضي
  : أهدافها

إعالن كلمة اهللا، والعمل على نشر المحبة واإلخاء والتعاون بين الجميع على اختالف طوائفهم وأديانهم عبر كل الوسائل المرئية 
  .والمسموعة والحسية
  :ال الحصر على سبيل المثال

 ...لمدارس الرسمية والخاصة والجامعات والجماعات الرسولية والرعاياإلقاء محاضرات وٕاعداد دورات تدريب في ا .1

 توعية الشبان على مخاطر المخدرات والكحول واإلباحية ليحيوا حياة كريمة .2

تربية إنسانية واخالقية تهدف الى ترسيخ القيم الوطنية واإلجتماعية لدى الشبان والعمل في سبيل المصلحة العامة التي  .3
 ى الجميعتؤول بالخير عل

 لقاءات رسولية تعمل على تجسيد القيم والفضائل لدى األطفال والشبيبة .4

 مساعدات اجتماعية للعجزة والمنبوذين ولكل من ضاقت في وجهه ظروف الحياة .5

 تأمين بعض المواد الغذائية تجسيدًا لروح التعليم المسيحي إلخوتنا األكثر فقراً  .6

 قيام بأعمال ترفيهية للمرضىزيارة المستشفيات في األعياد الكبرى وال .7

 مساعدة وٕارشاد المتزوجين في حل بعض المشاكل العائلية كي ال تؤدي الى عنف منزلي .8

 ودعمهم وحمايتهم قدر المستطاع.. الترفيه عن االطفال الذين يعانون الوحدة، والمشاكل اإلجتماعية .9

  ههمساعدة كل إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطي الصعاب التي تواج .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ايلي ادوار  - مايا جان البيروتي - ابراهيم مطانيوس عبداهللا -الخوري جوزف اندره سويد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غسان الياس محفوض - اسمر

  جوزف اندره سويد خوريال: اه الحكومةممثل الجمعية تج
  

  أد /235علم وخبر رقم  -"مؤسسة الخير واإلنماء"جمعية باسم  -18
الطابق  -بناية سليمان مارون زخيا الدويهي -2209العقار رقم  -شارع العقبة - زغرتا العقارية -منطقة مجدليا -زغرتا: مركزها
  قضاء زغرتا -ثالث

  : أهدافها
 لمعوزين والفقراء عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنويالسعي الى مساعدة ا .1
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 السعي الى مساعدة األسر المحتاجة بالمواد الغذائية .2

 السعي الى مساعدة األسر األكثر حاجة لترميم منازلهم بهدف تأمين سالمتهم الصحية ولتفادي األمراض .3

 ن طريق تأمين اللوازم المدرسيةالسعي الى مساعدة التالميذ المتفوقين والذين هم بحاجة للمساعدة ع .4

السعي الى مساعدة األفراد والمجموعات الفقيرة الذين لديهم طاقة لتعلم مهنة أو حرفة أو صنعة عن طريق تأمين  .5
 المعدات واآلالت باإلضافة الى إعداد دورات تدريب بهدف دعمهم للنهوض بمسؤولياتهم المادية

 هدف توعية األفراد والمجموعات على حقوقها واإللتزام بواجباتهاالسعي لتنظيم إحياء المحاضرات والندوات ب .6

  السعي للتعاون مع كافة الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية والخيرية واإلجتماعية والبيئية بما يحقق األهداف والغايات .7
 راجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة الم

جنرال سليمان زخيا  - بدوي يوسف قنيعر الدويهي - بيار سليمان مرقص الدويهي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كرم سليم كرم. د -سايد يوسف انطون. د - لنطوان يوسف يمين -يوسف صالح الدويهي -الدويهي

  مخايل سركيس الدويهي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /236علم وخبر رقم  -"جمعية النداء الخيري"جمعية باسم  -19
  قضاء بعلبك - ملك الدكتور احمد علي سلمان -حوش الرافقة: مركزها
  : أهدافها
 محارية الحرمان والجهل والفقر .1

 رفع الوعي الصحي واإلجتماعي والثقافي في أوساط المجتمع .2

 م للدمج في المجتمعتقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي اإلعاقة ومساعدته .3

 العمل على إنشاء دار للعجزة في منطقة البقاع .4

 إقامة دورات تدريبية لتعليم اللغات ودورات لإلسعاف األولي .5

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  دالل اسعد النجار -محمد علي سلمان. د - احمد علي سلمان .د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  احمد علي سلمان الدكتور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /237علم وخبر رقم  -"Stay Greenجمعية خليك أخضر، "جمعية باسم  -20
  الطابق األول - ملك الدكتور نافذ يونس - شارع قرطبون - جبيل: مركزها
  : أهدافها
ج والمشاريع اإلنمائية في كافة المناطق اللبنانية في المجاالت اإلجتماعية واإلقتصادية والتربوية والثقافية امر تنفيذ الب .1

 والصحية والبيئية والزراعية والسياحية

 تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات .2

 ليةإقامة حلقات التوجيه واإلرشاد وحمالت التوعية والدورات التدريبية والتأهي .3

 إصدار النشرات الدورية وغير الدورية .4

  توفير فرص العمل على كافة المستويات .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -نالي نجيب يونس -نافذ يونسروجيه  -سونيا سعيد بو شقرا -ليلى الياس لحود. د: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال
  انيتا بشاره رشدان
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  انيتا بشاره رشدان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /269علم وخبر رقم  -"الجمعية الحديثة لمجتمع أفضل"جمعية باسم  -12

الطابق  - محمد حمادهملك خالد  - 10القسم رقم  -1160العقار رقم  -شارع عبداهللا المشنوق -ساقية الجنزير -بيروت: مركزها
  التاسع
  : أهدافها
المساهمة في رفع المستوى االجتماعي والحياتي للمواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في ظل وضاع صعبة والمقيمين في  .1

 حياء وفي محيط المدنالقرى أو األالمناطق النائية وسائر 

 سكنية المدنية والريفية حيث تدعو الحاجةالمساهمة في تحسين الظروف البيئية والصحية في مختلف المناطق ال .2

 والمختصة في تطوير المحميات الطبيعية واستحداث محميات جديدة المساهمة مع الجهات المعنية .3

 تفعيل األنشطة اإلجتماعية والثقافية والبيئية بين القرى والمدن .4

 متوسطي المستوى العلمي المساهمة في تأهيل وتعزيز اليد العاملة وتطوير المعارف المهنية لدى الشباب .5

 المساهمة في تعزيز األوضاع المعيشية وفرض العمل لذوي االحتياجات الخاصة .6

فات ومدارس مجانية وغير مجانية، دور ايتام، مراكز تأهيل ورعاية لذوي مستوص: ل على انشاء وتجهيز ما يليالعم .7
ع إستثمارية يعود ريعها لنفس عمل الجمعية الحاجات الخاصة، دور للعجزة، معاهد فنية، مهنيات، وثقافية، مشاري

 وتمويلها

 تعزيز التواصل الثقافي واإلجتماعي بين سائر المكونات اإلجتماعية اللبنانية في مختلف المناطق .8

التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية والمحلية ضمن برامج وٕاتفاقيات من خالل القوانين المرعية  .9
 اإلجراء

ل على تأمين قروض دراسية وقروض لتنمية األعمال اليدوية، الصناعية والزراعية والمهن الحرة من خالل بناء العم .10
 المشاريع الصغرى

 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات األخرى ذات اإلهتمامات المشتركة .11

رد والعائلة في المجتمع اللبناني وٕاقتراح خطط وضع الدراسات المختلفة اآليلة الى رفع المستوى اإلجتماعي والمعيشي للف .12
 العمل والمشاريع لتحقيق ذلك

 تأمين التجهيزات المتخصصة لتعزيز القدرات على أنواعها لدى المجتمع األهلي .13

بخبرات محلية واستقدام خبرات أجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية والبيئيةوالصحية والمهنية لدى  اإلستعانة .14
  جتمع اللبناني بالتعاون مع اإلدارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدنيالم

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

سوازان رامز ابو  -طحينيجورج اميل . د -العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اميره صغير - رينه رامز يعقوب خليل الراسي -روال شاهين طربيه - شقرا

  العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /270علم وخبر رقم  -"درب العطاء"جمعية باسم  -22

  قضاء بعبدا - ملك خضر عالمة -الطابق الرابع -رعدبناية  - اوتوستراد السيد هادي نصراهللا -الغبيري: مركزها
  : أهدافها

  :إن اهداف الجمعية األساسية ترتكز على تعزيز القدرات ورفع المستوى الخدماتي والتوجه العام الى كل العائلة وذلك عبر
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مساعدته على إيجاد إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات ومجالس للحوار واإلهتمام بتدريب أفراد المجتمع المدني ل .1
راض المنزلية وااللكترونية والمدرسية المتنوعة وغيرها المتراكمة خالل األعوام السابقة والتي لم يعد حلول لتصريف األغ

 بحاجة اليها وتحويلها الى مادة منتجة ذات قيمة وايجاد طرق بديلة لمعالجتها وٕاعادة تدويرها بحلة جديدة

جل لتحقيق هذه االهداف كما ان هذه اللقاءات تسهم االلفة والتعاضد والتضامن بين صيرة ومتوسطة األقاقامة دورات  .2
 جميع المواطنين وحثهم على االندماج مع الفقير والشعور معه

اقامة تدريبات ميدانية وتنظيم مهرجانات ثقافية وتربوية بالتعاون والتنسيق مع المدارس والجمعيات واقامة معارض فنية  .3
 ت والمشاريع ذات الطابع االجتماعي الذي يعزز عندهم روح المشاركةوسائر النشاطا

األطفال هم الفئة األكثر استهدافًا في خططنا النهضوية ففيهم نستشرف المستقبل الواعد بتدريبهم على حب البيئة  .4
اعدة ذوي االحتياجات وٕاعطاء قيمة لقدراتهم بالتعزيز النفسي والتشجيع لمد يد الخير وانخراطهم بالمجتمع وحثهم على مس

 الخاصة والتنسيق مع المؤسسات من اجل المصلحة العامة

تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز والعمل  على انشاء مراكز اجتماعية وتطويير سياسة الوقاية الصحية  .5
 وتنظيم حمالت توعية

 واهمية الزراعات العضويةتأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية والتثقيف الزراعي الطبيعي  .6

رعاية صحية من طوارىء واسعاف وتطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمجمعات  العمل على تأمين .7
 الصحية والمساعدة في تأمين االدوية والقيام بحمالت صحية عالجية ووقائية ولقاحية

 شة رساالت واطروحاتالعمل على مساعدة الطالب المتفوقين من منح جامعية دراسية ومناق .8

المساهمة في إنشاء مراكز ومنتديات ادبية وامسيات شعرية وٕانشاء مجلة تعنى بالشؤون التربوية والثقافية والعلمية  .9
 والبحثية، وٕاقامة الدورات التدريبية المتخصصة الهادفة الى تعزيز التماسك واإلندماج اإلجتماعي والتفاعل الحضاري

اإلعالنية واإلهتمام بالمقابالت التلفزيونية واإلذاعية لبث الوعي في نفوس الناشئة والعمل  إصدار المطبوعات والنشرات .10
 على تأليف الكتب العلمية وعرضها في مكتبة عامة للجمعية

 الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة .11

لداخل والخارج التي تعنى بنفس العمل على االتصال بالجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ا .12
االهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة والتعاون مع كافة الجهات والمنظمات الدولية 

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

 -ايمان على الموسوي -نهى علي الموسوي -ساره خضر عالمه -الهام علي الموسوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الفت خليل الدرسا عبود عالمه
  ايمان على الموسوي ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /271علم وخبر رقم  -"جمعية دار البر اللبناني"جمعية باسم  -32

الطابق  - ملك نواف احمد عمار - D/1082القسم رقم  -4054العقار رقم  -شارع عدنان الحكيم - ئر حسنب - بيروت: مركزها
  الثاني
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى توثيق عرى االلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطين والمغتربين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام 
  :اعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية وال سيمابكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتم

تنظيم أو المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية  .1
 وسائر المشاريع ذات الطابع اإلجتماعي
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يوتر وسائر وسائل المكننة وٕاقامة دورات قصيرة ومتوسطة األجل لتحقيق هذه حة األمية وتعليم اللغات والكمبمكاف .2
 األهداف

إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل األطفال وتدريب األطفال على مهن بديلة من أجل  .3
 إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة

 خطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهمتنظيم حمالت توعية لدى الشباب حول أ .4

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .5

واألرامل ورعاية األسر وكفالة ومساعدة طالب العلم وتقديم منح تعليمية  تقديم األعمال الخيرية من مساعدات لأليتام .6
 ورعاية الموهوبين والمتفوقين

 حتياجات الخاصة من خالل القيام بنشاطات وبناء مراكز مخصصة لهمرعاية االطفال والمسنين وذوي اال .7

 القيام بخدمات طبية وٕانسانية وٕاجتماعية وٕانشاء مستوصفات ومستشفيات ومركز صحية .8

 إنشاء وادارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة وٕاصدار نشرات ودوريات ثقافية علمية عامة .9

 هاإنشاء دور للعبادة ومدافن وما يتضمن .10

 العمل على تعزيز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليًا وخارجياً  .11

تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي وال  .12
خل المحدود وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما يؤدي الى تقديم سيما لأليتام منهم أو لذوي الد

المساعدات على إختالف أنواعها وفي جميع المجاالت االجتماعية واإلنمائية والثقافية والتربوية عبر إنشاء وٕادارة مدارس 
ها، ومكافحة انتشار اآلفات السيئة في ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغير 

 المدارس

تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة  .13
على  والتدوات واإلجتماعات والعمل بكل الوسائل السالم وحقوق اإلنسان وروح المواطنية الصالحة وٕاقامة المحاضرات

ق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف بالقيم لتحقيق هذه األهداف الرامية الى خ
 الصالحة في مجتمعه

القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع األراضي اللبنانية والعمل مع  .14
 ى التحقيق العلي لإلنماء المتوازناألجهزة الحكومية عل

 تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي .15

 أو المشاركة بمشاريع إستثمارية لتنمية موارد الجمعية/القيام و .16

  أي أهداف أخرى تراها الهيئة العامة ضمن اإلطار العام الوارد بمواد هذا النظام .17
 للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 

سليم عبداهللا  -منى محي الدين ابو زينب -رويدا فوزات قانصوه -اس حمامغاده عب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ناجي محمد اسماعيل حبيب - الكجك

  اس حمامغاده عب ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /272علم وخبر رقم  -"جمعية شباب رأس المتن"معية باسم ج -42

  الطابق األول -بناية عماد ابو رسالن - 2185العقار رقم  -الطريق العام - بعبدا: مركزها
  : أهدافها
 :األهداف اإلنسانية .1

  تأمين الدواء والعالج الدائم لذوي الحاجات الخاصة وحاالت الفقر والعوز -
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 دية والمعنوية للمحتاجينتقديم كافة الخدمات الما -

 :األهداف البيئية .2

  تأهيل طرق الرجل والغابات التي تتعرض للحرائق وٕاعادة تحريشها -
 حماية البيئة ووقايتها من المخاطر -

  تنشيط السياحة البيئية وتأمين اسواق لمنتجات الغابة والمنتجات البلدية .3
 مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظ

مازن  -حكمت شوقي غزال -وائل شفيق صالحه -رائد نديم مكارم -حمزة فؤاد صالحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رجى عفيف ابو رسالن -عماد هاني

  رجى عفيف ابو رسالن السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /273علم وخبر رقم  -"Beirut Dialogueبيروت،  حوار"جمعية باسم  -52

ملك شركة إدارة المستقبل  -بناية مرج الزهور -8القسم رقم  - 651العقار رقم  -شارع دونا ماريا - رأس النبع -بيروت: مركزها
  الطابق األول -.ل.م.العقارية ش

  : أهدافها
  :طياف المجتمع اللبناني، االهداف التاليةنطالقًا من العاصمة بيروت الجامعة لكافة أيكون للجمعية، إ

المساهمة في تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين المواطنين ونشر الوعي حول أهمية الحوار وتشجيعه ونشر ثقافة  .1
 العيش المشترك واإلرشاد والتوجيه والتوعية على فكرة المواطنة والتعددية وتقبل اآلخر

ألبحاث وورشات عمل والتواصل مع اصحاب القرار للبحث بشأنها كما إعداد وٕاجراء المساهمة في إعداد الدراسات وا .2
دورات تدريبية وحلقات عمل وٕاقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والنشاطات الحوارية اإلقتصادية والثقافية والعلمية 

وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وٕاقليمية  واستضافة المحاضرين والمحللين وغيرهم من المهتمين بالشؤون اإلقليمية والدولية
 ودولية

  التعاون مع مؤسسات المجتمع األهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

هدى قاسم  - برنارد موريس بريدي -سابا قيصر زريق -فؤاد مصطفى مخزومي: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سامر صفوح الصفح - االسطه

  فؤاد مصطفى مخزومي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /274علم وخبر رقم  -"الملتقى اللبناني التركي"جمعية باسم  -62

  الطابق السادس - بلوك ب - بناية الحسن سيتي سنتر -2662العقار رقم  - كورنيش المزرعة -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز أواصر المحبة وخلق جسور من التالقي والتواصل بين الشعبين اللبناني والتركي .1

 المساهمة في العمل على جمع شمل األتراك ومحبيهم من اللبنانيين .2

 المساهمة في جمع الجمعيات اللبنانية والتركية في إطار واحد .3

 مة في النهوض االجتماعي والثقافي والتربوي والصحي بالمجتمعالمساه .4

  الرؤى بين مختلف الجمعيات اللبنانية والتركية العاملة في لبنانالمساهمة في تعزيز وتوحيد  .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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وعد  -منى حسين ياسين دياب -كولشان يوسف صغالم -سمر عبد الصمد أصالن: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون
محمد  -حليمه حسين ابراهيم -رنده محمود عيتاني -زينه عفيف فرحو - زينب رياض شعبو -نانسي ماهر نحولي - محمود غيه

حمزة  -دياب زكريا خميس - رامي عزيز محفوض -ياسر نوري جوشكون -نجدت عبد الحليم مجولي -ياسر عبد الرحمن الصبان
  محمود سهيل منيمنه -رياض حسين عيسى -صفوان خالد الضناوي -نور الدين تكين

  نجدت عبد الحليم مجولي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /280علم وخبر رقم  -"lieveeBبليف، "جمعية باسم  -72

  قضاء كسروان -.ل.م.ش) اندفكو(ملك شركة اإلنماء الصناعي -ارودسنتر ب - مستديرة جعيتا -جعيتا: مركزها
  : أهدافها
 القيم اإلنسانية واألخالقية، وعلى اإلبقاء على أدائهم وأعمالهم بما يتناسب مع قيمهم مساعدة الشباب على تبني .1

 مساعدة الشباب للحفاظ على عالقات صحية وٕايجابية داخل اسرهم ومع محيطهم .2

لى تنمية العقل النافذ والفكر التحليلي، وتطوير مهارات القيادة من أجل تعزيز مفكري ومبدعي مساعدة الشباب ع .3
 ومبتكري الجيل القادم

تزويد الشباب بالمهارات والقيم الالزمة لكي يساهموا بشكل إيجابي في مجتمعاتهم ويتصرفوا بمسؤولية بما يصب في  .4
 المطلحة العامة

من خالل تطوير اإللتزام بقيم اإلحترام والتسامح والديمقراطية والعدالة، باإلضافة الى تعزيز ثقافة المصالحة والسالم  .5
  تقدير التنوع والشراكة والتعاون

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

  روجه فرنسيس ناضر -تانيا يوسف تابت - شيد توماطانوس ر : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة تانيا يوسف تابتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
ERSHAD of Legal & Social جمعية اإلرشاد القانوني واإلجتماعي، "جمعية باسم  -82

Association"- أد /281علم وخبر رقم  
  السادسالطابق  -سنتر النجوم - كورنيش المزرعة -بيروت: مركزها
  : أهدافها
  تعميم ثقافة حقوق االنسان والديمقراطية والمواطنة .1
 تعزيز الحوار والتواصل اإلجتماعي بين مكونات المجتمع اللبناني .2

 نشر قيم المواطنة القائمة على شرعة حقوق اإلنسان .3

 التعاون والتشبيك مع مكونات المجتمع اللبناني من أجل بناء دولة مدنية .4

 قيمة إنسانية وكحاجة إجتماعية من أجل التضامن اإلنساني والتنمية اإلجتماعيةنشر مبدأ التطوع ك .5

 جانيةات القانونية المتقديم اإلرشاد .6

  تقديم المساعدات اإلجتماعية للمساجين داخل السجون اللبنانية .7
 اجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المر 

  سهيلة نوري خليل -محمد فاروق الزيات -نيفين خالد حبال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نيفين خالد حبالمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /284علم وخبر رقم  -"جمعية إنماء جرنايا"جمعية باسم  -92
  قضاء جزين - حصروني وجورج حصروني ملك السيد جوزف -1283العقار رقم  - جرنايا: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تنمية الفرد في المجتمع وتوجيه الشباب .1

 اإلهتمام بالنشاطات الشبابية واإلجتماعية واإلنمائية .2

 إقامة كافة األنشطة التي تساعد على تطوير وٕانماء البلدة .3

زازات والحساسيات التي تتفق مع النظام العام وليس عرات والحإثارة النال تقوم هذه الجمعية بأي عمل أو نشاط من شأنه  .4
  لها اي طابع سياسي أو طائفي

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

سليم طانيوس  - اد ابي نجمراجي فؤ  - وديع يوسف ابي نجم -جوزيف خطار حصروني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نجيب فرج اهللا عبود -الخوي

  محامي راجي فؤاد ابي نجمال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Centre of Awareness and Road Safety-مركز التوعية وسالمة المرور، "جمعية باسم  -30

CARS"-  أد /285علم وخبر رقم  
قضاء  - الطابق األرضي -ملك ايلي فريد شمعون - mountain viewبناية بعد  -878العقار رقم  -العيون -برمانا: مركزها
  المتن

  : أهدافها
 األبناء الذين يبكون أهلهم لسبب سخيف وهو حادث السير التخفيف من أعداد األمهات التي تبكي أوالدها، ومن .1

 نشر الوعي وثقافة أن قانون السير هو لحماية المواطن وليس لمعاقبته .2

عبر  وتعديل سلوك مستخدمي الطرق نحو فهم أفضل لقانون السير وخلق سلوكيات حميدة وذلك العمل على تغيير .3
ق تواصل وتفاعل فكري وٕانساني بين من يعد ويروج رسالة التوعية وبين المتلقي، إعالمية وتوعية مباشرة تخلحمالت 

 ياته، وحياة وصحة من يحبوقد يكون بين المواطن المدرك لخطورة المسألة والمواطن الذي ال يقدر قيمة ح

مساعدة السلطة المختصة على جعل مقرونية الطريق أكثر وضوحًا، والتعاون لبناء سياسات وخطط للسالمة المرورية  .4
 عبر جمع نخبة المجتمع المدني والرسمي

 تأمين المعدات التقنية واللوجستية للمراجع المختصة التي تساعدها على فرص قانون السير .5

سين مستوى السالمة العامة من خالل نشر ثقافة الوقاية التي هي خير من قنطار عالج واللجوء الى العمل على تح .6
 الفعل وليس ردة الفعل

تنظيم أدوات وحلقات دراسية : ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً 
، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع صدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دوريةومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإ 

لمختصة والنقابات والجمعيات الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ا استعمالالدراسات، و 
  صصة والجامعات ووسائل اإلعالمالمتخ

 اله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أع

يوال  - وليد كميل شمعون -ن سركيسراشد جا - ميراي فريد شمعون -شمعونايلي فريد : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميرا الياس ماضي -وسام كراكوار شقيه -سمير الشيباني

  ايلي فريد شمعون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /286علم وخبر رقم  -"سنابل الرحمة"جمعية باسم  -13
  طابق ثاني -ملك خديجة عبد الكريم زنتوت - شارع الراهبات -12القسم رقم  - 367العقار رقم  - صيدا: مركزها
  : أهدافها
 خيريةإغاثة المحتاجين وتقديم المساعدات ال .1

 ت اإلنسانيةكفالة ايتام وفقراء وتقديم المساعدا .2

 إنشاء محاضرات وندوات ثقافية .3

 القيام بمختلف أعمال البر والخير .4

  المساهمة بإنشاء مؤسسات إجتماعية وتعليمية وصحية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

منال  -الشيخ سعيد خالد وهبي - حسن عبد المجيد سعد -مال محمد محمود ابو النجاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حياة احمد نصار -يوسف وهبي

  الشيخ سعيد خالد وهبي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /289علم وخبر رقم  -"دار الياسمين"جمعية باسم  -23

  فضاء البترون - الطابق األرضي -اد توفيق كرمعم. ملك د -شارع مار الياس -897العقار رقم  -حامات: مركزها
  : أهدافها
 رعاية المسنين والمسنات وأنشطتهم كافة .1

 إقامة األنشطة الترفيهية والثقافية واإلجتماعية .2

  اإلهتمام بالحاالت الخاصة على اختالفها .3
 قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف

  رنده حليم صوايا - صباح الياس نصر -عماد توفيق كرم. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  صباح الياس نصر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /290علم وخبر رقم  -"الرؤية الوطنية"جمعية باسم  -33

  قضاء صور -فاملك قاسم ص -425العقار رقم  - برج رحال -صور: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية للمساهمة في البناء الحضاري للمجتمع وترسيخ القواعد الوطنية األساسية وتأمين التفاعل بين مختلف فئات 
  :المجتمع وٕارساء الروابط اإلجتماعية بين أفراده من خالل

 ومتنوعةالمساهمة في التعمق في العلوم الوطنية من خالل تقديم برامج وطنية مميزة  .1

المساهمة في وضع إستراتيجية لتنفيذ البرامج اإلجتماعية واإلقتصادية من خالل إقامة النشاطات اإلجتماعية التربوية  .2
 والثقافية الهادفة

المساهمة في تشجيع ودعم ومساعدة كافة الجهات الرامية الى تحقيق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية من هيئات وٕادارات  .3
ن وعمال ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، دون أي تمييز بين المستفيديبن من جميع األنشطة، على محلية ومواطني

 أن تقدم الجمعية المساعدة التقنية والدعم المالي في حال توافرها

ية المساهمة في كافة النشاطات الرامية الى بلورة الموارد البشرية المحلية، وفقًا لإلحتياجات المحلية واإلجتماع .4
  واإلقتصادية
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - قاسم صالح صفا - مالك قاسم صفا - ليلى حسن عزالدين - اكتمال حسن عزالدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  قاسم صفا محمد - خضر جميل غزال -علي يوسف قعفراني

  قاسم صالح صفا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 2015 شباط  شھر للعلم والخبر  تعديل 

  

اإلتحاد «: للجمعية المسماة 30/6/1997أد، تاريخ /78لبيان العلم والخبر رقم  127 تعديل رقم -1
  »اللبناني للكرمة وٕانتاجها من النبيذ

» اإلتحاد اللبناني للكرمة وٕانتاجه من النبيذ«الجمعية المسماة  اسم، مركز وغايةتعديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا ب
 30/6/1997أد تاريخ /78الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »اإلتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ« :هااسم

  »ذاإلتحاد اللبناني للكرمة وٕانتاجها من النبي«: بدًال من
  الطابق الرابع -2000ملك بدارو - بدارو -بيروت: مركزها
  ملك صراف -جادة االستقالل - االشرفية -بيروت: بدًال من
  :غايتها

 درس حاجات قطاع الكرمة المنتجة للنبيذ وقطاع النبيذ بشكل عام .1

 العمل على إنماء هذا القطاع وتطويره وتعزيز إمكاناته ودعمه .2

 والمنظمات ذات الصلة )OIV(اإلداري مع المكتب الدولي للكرمة والنبيذإقتراح اسس التعاون الفني و  .3

 بصورة عامة العمل على إقتراح وتفعيل كل مستلزمات إزدهار القطاع المذكور وتحديثه .4

 توفير الفرص المالئمة لألعضاء لإلشتراك في المعارض الدولية لترويج النبيذ اللبناني في العالم .5

 )oeno tourismeوالخمارات  متشجيع سياحة زيارة الكرو  .6

  التعاون مع الوزارات المختصة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ لما فيه مصلحة القطاع .7
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  :بدًال من
 ذدرس حاجات قطاع الكرمة وٕانتاجها من النبي .1

 إقتراح المالئم إلنماء هذا القطاع وتطويره وتعزيز إمكاناته ودعمه .2

 إقتراح اسس التعاون الفني واإلداري مع المكتب الدولي للنبيذ والكرمة .3

  بصورة عامة العمل على اقتراح كل مستلزمات إزدهار القطاع المذكور .4
  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرع
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: للجمعية المسماة 11/9/1970أد، تاريخ /809لبيان العلم والخبر رقم  133تعديل رقم  -2
  »في لبنان منظمة الشباب التقدمي«

 11/9/1970ريخ تاأد /809الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »منظمة الشباب التقدمي في لبنان«عدل نظام الجمعية المسماة 
وقد اعتمد بالنسبة لإلدارة النظام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية األساسي وذلك إستنادًا الى محضر الجلسة المؤرخ 

  .المقترن بموافقة المؤتمر العام 7/12/2014في 
  
تجمع «: للجمعية المسماة 6/2/2014أد، تاريخ /237لبيان العلم والخبر رقم  239تعديل رقم  -3

  »مرضى السرطان وأھلھم في لبنان
الحائزة على بيان  »تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان«الجمعية المسماة  اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 

  6/2/2014أد تاريخ /237العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »برباره نضار لدعم مرضى السرطان« :هااسم

  »تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان« :بدال من
  
: للجمعية المسماة 29/3/2010أد، تاريخ /454لبيان العلم والخبر رقم  288 تعديل رقم -4
  »جمعية منتدى الوحدة للتعاون اإلجتماعي«

الحائزة على بيان » اإلجتماعي جمعية منتدى الوحدة للتعاون«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم الجمعية المسماة 
 19/3/2010أد تاريخ /454العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جمعية منتدى الوحدة للتعاون اإلجتماعي الخيري«: اسمها
  »جمعية منتدى الوحدة للتعاون اإلجتماعي«: بدًال من

  
 2015  مراسيم  جمعيات شھر شباط 

  »مؤسسة محمود عباس«: معية األجنبية المسماةلجالترخيص ل 1390مرسوم رقم  -1
  إن مجس الوزراء،

  منه،62بناء على الدستور ال سيما المادة 
  بناًء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

  ،22/1/2015وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
  :يرسم ما يأتي
   فرع لها في لبنان بإنشاء» اسمؤسسة محمود عب«: رخص للجمعية االجنبية المسماة: المادة األولى

  )ماريوت سابقاً (- خلف فندق غولدن تيوليب - مبنى سفارة دولة فلسطين - شارع عدنان الحكيم -الجناح -بيروت: مركزها
  :غايتها

انسجامًا مع االهتمامات الرئيسية الثالث الواردة في الباب االول تحت بند التاسيس، فسوف توظف المؤسسة كل طاقاتها لتحقيق 
  :األهداف األساسية التالية

المساهمة في معالجة قضايا ذات طابع اجتماعي وٕانساني وتربوي في أوساط الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي  .1
 الشتات
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 اإلهتمام بقضايا المرأة والشباب والعمل على تنمية وتطوير القدرات وتمكينهم من أخذ الدور الذي يليق بهم .2

سسات البحث العلمي المتعلق بالشؤون الفلسطينية وبناء جسور الحوار والتواصل الفكري المساهمة في تنمية وتطوير مؤ  .3
 وتوفير المعرفة العامة ونشرها، من خالل تهيئة البيئة المالئمة لتفاعل المفكرين والعلماء والمثقفين والمتبرعين

 عهم وأفكارهمالفلسطينيين من اصحاب المشاريع الفكرية والعلمية، ومساعدتهم في ترجمة مشري

المساهمة في توفير فرص التعليم ألبناء الشعب الفلسطيني من داخل الوطن وخارجه لتمكنهم من مواصلة التعليم  .4
الجامعي والعالي عبر ما ستقدمه من منح دراسية للمحتاجين بشكل اساسي، اضافة الى ما يمكن أن تقدمه من 

 طلبةمساعدات أخرى وباشكال مختلفة للفئات األخرى من ال

 المساهمة في ربط فلسطينيي الشتات مع فلسطين في مجاالت عمل المؤسسة .5

نشاء إلغايات تحقيق اهداف المؤسسة في المجاالت المختلفة لعملها ونشاطها يجوز للمؤسسة وبقرار من الهيئة العامة،  .6
عاليات ذات العالقة بعمل متابعة كافة االنشطة والمهام والف مبادرات وصناديق متخصصة إن لزم، يناط بها مسؤولية

  المؤسسة بما يخدم ويساهم في تحقيق األهداف االساسية لها
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 السيد ماهر عبداهللا أحمد مشيعل :ممثل الفرع في لبنان

  
 2015  حل جمعيات شھر شباط 

مركزها بيروت وسحب بيان العلم والخبر » جمعية التطوير اإلنمائي«: جل الجمعية المسماة -1
  المعطى بتأسيسها

  ان وزير الداخلية والبلديات،
  ،15/2/2014تاريخ  11217بناًء على المرسوم رقم 

  ،1909آب  3بناًء على قانون الجمعيات الصادر في 
  ،9/10/1962تاريخ  10830النفيذ بالمرسوم رقم  بناًء على مشروع القانون الموضوع موضع

  ،12/9/2008تاريخ  2006/إم/15، وتعديله رقم 19/5/2006تاريخ  2006/إم/10بناًء على التعميم رقم 
 »جمعية التطوير اإلنمائي«: المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 15/11/2008تاريخ  1652بناًء على بيان العلم والخبر رقم 

  ت،بيرو : مركزها
والمتعلق بطلب سحب بيان  28/6/2014تاريخ  10814سجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم بناًء على االستدعاء الم

  العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوًال،
  ،2/9/2014وز تاريخ /اع/7517بناًء على كتاب  المديرية العامة لألمن العام رقم 

  على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين، بناءً 
  :يقرر ما يأتي
 15/11/2008تاريخ  1652وسحب بيان العلم والخبر رقم » جمعية التطوير اإلنمائي« :حلت الجمعية المسماة: المادة األولى

  .المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعاله
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  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكتعضو في الئحة التوزيع اال كِ /تتلقى هذه النشرة ألنك تِ /أنت

 info@crtda.org.lbالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 كِ /الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك في هذه النشرة كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى" التسجيل إلغاء“معنون بعبارة النشرة إليه مع 

 info@crtda.org.lb  
  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإكل يرضيك، التسجيل أو عدم التسجيل بش طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  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+  
  info@crtda.org.lb :بريد إلكتروني

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

  
 


