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      2015 آيار/139العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 

  االنسانية والمشكالت النزوح اوضاع في
 طائل بدون االغاثية المساعدات يستجدي العاجز لبنان 

  ...االغاثي الملف حول الوزراء مجلس داخل وخالف 

 "تتفرج والدولة عكار في مدرسية افادات يمنح" السوري االئتالف  

  

  والبيئية القطاعيةو التنمية الكلية في 
 االميركية والوكالة" بيريتك" بين دوالر مليون 15 بـ استثماري صندوق 

 العادلة التجارة لشبكة لبنانية بلدات 10 انضمام 

 الريفية السياحة لتنشيط اللبناني الجبل درب 
 

  يةمواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعفي ال
 المعيشي المستوى في اقليمياً  واالدنى التقاعد مؤشر في دولياً  94 المرتبة في لبنان 

 العمال لحقوق اللبناني للمرصد الثالث التقرير  

 بشروط لكن ات/المعوقين لالشخاص الخاص الموقف بطاقة 

 العقلية الصحة خدمات توفر االونروا: تصدق ال او صدق  
 44 %عالمياً % 15و ةقيصري لبنان في الوالدات من 

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات  
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 جمعيات لثالث طالل بن الوليد من مساعدات  
 اهليتين لهيئتين اميركيتان مساعدتان  
 لبنان يف الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 اغاثة  

 زراعة 

 ثقافة  
  

 2015  نيسان شھرعلم وخبر 
  2015 نيسانشهر تأسيس جمعيات جديدة 

 2015 نيسانشهر للعلم والخبر  تعديل 

 2015 نيسانشهر  سحب علم وخبر 

 
  إنمائية حكومية أھلية ودولية برامج ومشاريع 

 

  االنسانية والمشكالت نزوحال وضاعا في
 

  طائل بدون االغاثية المساعدات يستجدي العاجز لبنان 

 الماضي، اذار شهر من 30 في الكويت، في عقد الذي ،"سوريا في اإلنساني الوضع لدعم" للمانحين الثالث الدولي المؤتمر خلص
 الخدماتي المستويين وبرفع دوالر مليارات 3.8 بـ تقدر ات/السوريين ات/للنازحين المضيفة للدول يةمال بمساعدات وعود تقديم الى

 العمل توجه في لفت وما. المتحدة األمم منظمات بها طالبت دوالر مليارات 8.4 أصل من لكن المضيفة، للمجتمعات والمعيشي
 خالل المعنية والجهات الدول مع بالتعاون بتنفيذها، االنمائي المتحدة االمم برنامج سيقوم تنموية مشاريع عن االعالن االغاثي،

 من ات/النازحين أزمة مع يتعامل الدولي المجتمع بأن السفير، لصحيفة وفقاً  اوحى، الذي االمر للتمديد، قابلة المقبلتين السنتين فترة
 التي "االستجابة خطة" من للبنان فان للمؤتمر، تابعةم مصادر عن ونقال ايضاً " السفير" وبحسب .االمد طويلة أنها على سوريا
 عدد وتراجع النزوح حجم لتخفيف الحكومة إجراءات بعد أنه إلى المصادر أشارت فيما ،%37 تبلغ حصة المتحدة، االمم أعدتها

 بعد وذلك بدقة، ن/عددهم دلتحدي ات/النازحين لكل شامل بإحصاء القيام االجتماعية الشؤون وزارة تنوي ات،/الوافدين ات/النازحين
 .الدولية المنظمة لدى ات/المسجلين ات/النازحين عدد حول الرسمية االرقام تضارب

 ان اذ الدولي، المجتمع تخاذل تؤكد الكويت مؤتمر في ُطرحت التي االرقام ان عن ،"السفير" صحيفة كشفت نفسه، االطار وفي
 شخص مليون 18 نحو إلغاثة مخصصة والتي دوالر، مليارات 8.4 نحو أي ية،بدا المتحدة األمم منظمات طلبتها التي االموال

 احتساب اساس على وضعت الفقراء، من المضيفة الدول سكان من وجزء خارجها، ة/والجئ السورية األراضي داخل ة/نازح بين
 الرغم وعلى" قائلة الصحيفة واردفت. غاثيةاال أوكسفام منظمة اوردته لما وفقاً  وذلك اليوم، في فرد لكل واحد دوالر من بقليل أكثر
 يوازي ما اي دوالر، مليارات 3.8 بـ وعوداً  حصدت اذ طلبته، ما على المنظمات تلك تحصل لم جداً  المتواضعة االرقام تلك من
   .محتاج فرد لكل أكثر ال اليوم في دوالر نصف نحو
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 اللبنانية الدولة لتمكين المانحة والهيئات الدول مساهمات تأتي أن يهف امل خطاباً  سالم تمام الحكومة رئيس القى المؤتمر، وخالل
 قدرت والمقبل، الحالي للعامين "لألزمة استجابة خطة" ات/المؤتمرين على طارحاً  النزوح، لملف" الهائلة األعباء" مواجهة من

 ما أي ة،/نازح مليون ونصف مليون نحو ومالي يستضيف لبنان" ان على سالم شدد كذلك دوالر، مليون ومئة بمليارين ميزانيتها
  . االحتمال على لبنان قدرة تخطى باتت المشكلة ان بالقول وخاتماً  ،"ات/المقيمين لبنان لسكان االجمالي العدد ثلث يوازي

  
  ...االغاثي الملف حول الوزراء مجلس داخل وخالف 

 في بينهما دار حاد نقاش اثر باسيل، جبران والمغتربين، ارجيةالخ ووزير درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير بين خالف وقع
 لالجئين السامية المفوضية من مالية هبات على الموافقة بند حول الماضي، نيسان 23 بتاريخ عقدت التي الوزراء مجلس جلسة
 طلب فقد. ات/السوريين ات/النازحين ملف لمعالجة وذلك ليرة، مليون ومئتي مليارات ثالثة قيمتها تبلغ االجتماعية، الشؤون لوزارة
 من الحدّ  بقرار المعنية واألجهزة الحكومة تقّيد بعدم تفيد معلومات تلقى انه الى الفتاً  النزوح، ملف كامل في البحث باسيل الوزير
 وحتى الماضي ايلول منذ انه تفيد معلومات باسيل قدم االعالمية، المصادر وبحسب .لبنان الى سوريا من ات/النازحين دخول
 ال أن وأكد األمر درباس الوزير استغرب جهته، من. رسمياً  ن/تسجيلهم تمّ  ة/نازح ألف خمسين نحو دخل الجلسة انعقاد تاريخ

 الموضوع طرح باسيل الوزير على كان: "قائالً  الوزير واردف يسكت، فلن ذلك صحّ  لو وأنه ن،/أدخلهم َمن يعلم وال لديه معطيات
 الهبات إقرار في المماطلة على واحتجّ  باسيل، طرحه بما الهبات على الموافقة ربط درباس رفض الختام، وفي ".اآلن قبل عليّ 

 .كبيرة التزامات تحملها النها لوزارته المالية
  
  "تتفرج والدولة عكار في مدرسية افادات يمنح" السوري االئتالف  

 التي تلك وتحديداً  عكار، في العاملة المرخصة غير الخاصة دارسالم موضوع في التجاذب استمرار عن" السفير" صحيفة كشفت
 الخاصة المدارس بإقفال بوصعب، الياس التربية، وزير عن صدر سابق قرار الى مشيرة ات،/السوريين ات/الطالب بتعليم تهتم

 واضافت .وتعديالته) الخاصة المدارس فتح نظام( 1436 رقم المرسوم بأحكام عمالً  وذلك المحافظة، في تراخيص بدون العاملة
 عكار في العاملة بالمدارس الئحة إعداد األمنية القوى من لبكي، عماد عكار، محافظ طلب ذلك، على بناء انه قائلة، الصحيفة
 تالمعلوما دقة عدم بحجة القرار، ذلك لتنظيم تتحرك لم األمنية القوى لكن إلغالقها، تمهيداً  المرّخصة، غير المدارس وتحديداً 
 الرسمية، المدارس في مستشريين وفساد سمسرة ثمة أن للسفير عكار في مطلعة تربوية مصادر افادت الموضوع، وحول. المتوفرة
 كل أن" المصادر تلك عن نقالً  الصحيفة واضافت. المراقبة عنصر غياب في وذلك المرخصة، غير الخاصة المدارس في وايضاً 

 لفتت اخيراً ". الممّولة والوكاالت الجمعيات مسؤولي من عدد مع باالتفاق وذلك عروفينم ألشخاص تنفيعات عن عبارة الموضوع
 وفقاً  ات/السوريين ات/الطالب لتدريس سورية جهات قبل من استخدامها يتم التي المدارس من عدد وجود إلى للسفير أمنية مصادر
 ".السوري الوطني ئتالفاال حكومة" عن تصدر إفادات ات/الطالب منح يتم لكن السوري، للمنهج

  

  والبيئية القطاعيةو  الكلية التنمية في
 

  االميركية والوكالة" بيريتك" بين دوالر مليون 15 بـ استثماري صندوق 

 تهدف والتي الدولية، للتنمية األميركية الوكالة من الممولة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقتي في لالستثمار مبادرة إطار في
 والنمو المستدامة االجتماعية التنمية وضمان العمل، فرص خلق في المساهمة المنطقة، في المرتفعة البطالة التمعد لتخفيف

 الجديد المشروع يسعى. المشتركة" كابيتال ماتش أند إنشور" مشروع" بيريتك"و الدولية للتنمية األميركية الوكالة أطلقت االقتصادي،
 محاور ثالثة نحو سنوات خمس فترة خالل دوالر، مليون 15 إلى قيمتها اجمالي يصل ربما التي االستثمارية المبادرات توجيه الى
 أوضح باالنطالق، االحتفال خالل القيت كلمة وفي. الفنية والمساعدة المساهمين، حقوق ضمان االستثمار، دعم: رئيسية عمل
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 في نقص هناك يزال ال األخيرة، السنوات في ُبذلت التي الكبيرة الجهود من الرغم وعلى أنه شّماس، مارون ،"بيريتك" رئيس
 مع التعاون أن الى شماس وأشار ن،/مشاريعهم في لالنطالق لبنان في األعمال ات/اصحاب اليها يحتاج التي األساسية المكونات
 القدرات وسيوفر عمل، رصف خلق الهجرة، من الحد اللبناني، االقتصاد إنعاش في سيساهم الدولية، للتنمية األميركية الوكالة

 لن البرنامج أن روحانا، نيكوال ،"كابيتال ماتش أند إنشور" مدير أكد جهته، من. ن/أعمالهم لتطوير ات/للمبادرين واإلمكانيات
 من وأكثر األعمال تطوير شبكات وانشاء والتوجيه، القدرات، لبناء مبادرات ايضاً  سيشمل بل التمويل فرص توفير على يقتصر
  .ذلك

  
  العادلة التجارة لشبكة لبنانية بلدات 10 انضمام 

 مع وبالتعاون فريج، دي نبيل االدارية، التنمية لشؤون الدولة وزير برعاية صحافياً  مؤتمراً  لبنان في العادلة التجارة جمعية عقدت
 تضم التي العادلة، التجارة شبكة الى لبنانية بلدات عشر اول انضمام عن لالعالن الصحافة، نقابة في االجتماعية الحركة جمعية
 عقد وقعت التي اللبنانية البلدات اما .العالم انحاء كافة في العادلة التجارة مفهوم ترويج على تعمل والتي العالم، حول بلدة 1700
 قضاء في راعب مرجعيون، قضاء في القليعة جبيل، بنت قضاء في ابل عين: فهي لبنان، في العادلة التجارة جمعية مع الشراكة
 في المحيدثة صيدا، قضاء في البيسارية المتن، قضاء في بسكنتا جزين، قضاء في صيدون النبطية، قضاء في تبنيت كفر صيدا،
 الشراكة تلك الى االنضمام فان جور لو لوريون جريدة وبحسب. عكار قضاء في ومنجز زحلة، قضاء في الفرزل راشيا، قضاء
% 30و 20 الـ تفوق باسعار البلدات، تلك ضمن العاملة التعاونيات منتجات بشراء العادلة التجارة عيةجم تقوم بان تقتضي العالمية

 لبنان، في العادلة التجارة جمعية رئيس افاد بالمناسبة، كلمته وفي. تصريفها وتسهيل المنتج، وبكفالة الفعلية، التكلفة اسعار من
 من. والبهارات عدس، الحمص، الزعتر، مثل لمنتجات كفالة شهادات صداراست على حالياً  تعمل جمعيته ان عضيمة، فيليب
 االعتبار في أخذ والى والمستهلك المنتج بين الوساطة في الخلل معالجة الى تهدف العادلة التجارة أن فريج دي الوزير قال جهته،

 التجارة بلدات لمشروع الوزارة دعم أن قائالً  فريج، دي أضاف كما. وحرفيين مزارعين من الصغار ات/للمنتجين الحقيقية الحاجات
 والنه الوطني، الدخل من المئة في ثالثين يغطي حيوي كمرفق التجاري التبادل القطاع أهمية أولها عدة، العتبارات يعود العادلة
 اعتماد على يقوم تجارية،ال األنشطة في حديث منظور من انطالقه فهو التالي االعتبار أما األخرى، القطاعات لتنمية رافعة يشكل
 وهيئاتها المحلية بسلطاتها المشروع على الموقعة البلدات فريج دي دعا أخيرًا،. عملية خطة اطار في ونشرها العادلة التجارة معايير
 الحرف وأصحاب الزراعية المواد ومصدري المزارعين صغار حقوق تضمن التي المستدامة التنمية تحقيق على للعمل الفاعلة

 . إستغالل أي عن بعيدا لتقليدية،ا
  
  الريفية السياحة لتنشيط اللبناني الجبل درب 

 وزير رعاه عندقت بلدية مع بالتعاون نّظم خاص احتفال في السابعة، للسنة السنوية رحلتها اللبناني الجبل درب جمعية أطلقت
 تحدث وبالمناسبة،. ات/والناشطين لشخصياتا من وجمع طعمة، ونضال حبيش هادي النائبين بحضور فرعون، ميشال السياحة
 في تساهم مسؤولة وسياحة اقتصادية حركة ايضاً  إنما وحسب، بيئياً  شأناً  ليست الجبل درب رحلة أن إلى فأشار فرعون الوزير
 انعاش في تساهم وان العامة، السياحة من% 20 تشكل ان يمكن لبنان في البيئية السياحة أن الى الفتاً  اللبنانية، المناطق تطوير

 مروراً  مختلفة، جنسية 13 من شخصاً  170 مع عندقت من كانت  الرحلة انطالقة. جديدة عمل فرص وتأمين اللبنانية المناطق
 التالي اليوم في االنطالق ليتم المبيت، حيث القبيات بلدة باتجاه الرحلة واستكملت البلدة، في والتنمية الحرجية الثروة حماية بمركز
 ان ايضاً  ذكره والجدير. مرجعيون – حاصبيا منطقة في تنتهي حتى ستستمر التي الرحلة مسار مراحل ولتتابع تاشع، بلدة باتجاه
 الرحالة مجموعة قضاء عنه نجم كيلومترًا، 470 طوله بلغ بمسار الماضي نيسان شهر طوال امتدت التي الجبل درب على الرحلة

 الف 50 مجموعه ما ستنفق الرحلة ان علماً  الدرب، طول على تقع للضيافة بيتاً  40 في االقامة لها حجزت ليلة 800 يقارب ما
 . المحلية المجتمعات في دوالر
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  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
  

  المعيشي المستوى في اقليمياً  واالدنى التقاعد مؤشر في دولياً  94 المرتبة في لبنان 

 في% 50 مقداره مؤشر مسّجالً  2015 للعام العالمي التقاعد مؤشر في دولياً  94و المنطقة في العاشـرة المرتبة في لبنان حلّ 
 للعام العالم في التقاعد حول" ناتيكسيس" شركة تقرير وفق وذلك اقليميًا، الصحة مؤشر في الثانية المرتبة وفي المذكور المؤشر
 على البالد بقدرة تتعلق إحصاءات يتضمن الذي التقرير وبحسب". العالم حول دالتقاع في الرعاية تقييم" عنوان حمل الذي ،2015
 العالم في 21 المرتبة واحتلت المنطقة، دول الئحة اقليميًا، قطر تصّدرت ات،/المتقاعدين وطموحات توقعات تلبي خدمات تقديم

 ودولة ،%69 بمؤشر عالميًا، 25 المرتبة وفي ليمياً اق الثانية المرتبة في المتحدة العربية اإلمارات تبعتها ،%70 بمؤشر مسجلة
  %.69 وبمؤشر عالمياً  26 مرتبة في الكويت
 ضرورة على مهنا، انطوان روك البروفسور الحكمة، جامعة في واالقتصاد االعمال ادارة كلّية عميد شدد التقرير على وتعليقا
 خدمات هي التي لبنان، في الصحية والخدمات العامة دماتالخ في للنقص نظراً  الشيخوخة، ضمان قانون اصدار في التسريع
 بيروت صنف ،2014 العام في  International EuroCost شركة اجرته مسح الى مهنا استند رأيه ولدعم. لمهنا وفقاً  أساسية
 ذلك ان مؤكداً  ات،الجنسي المتعددة الشركات ات/لموظفي المعيشية التكلفة حيث من األوسط الشرق في غالءً  األكثر المدينة
  .المعيشة غالء مشكلة سيواجه لبنان في سيتقاعد من ان على دليل المؤشر
 مؤشر في الثانية المرتبة لبنان احتالل من الرغم وعلى أنه الى حاصباني، غّسان والّتكنولوجيا، اإلقتصاد في الخبير اشار بدوره

 التقاعد حول التقرير وفق لبنان، سّجل اذ جدا، متدن لبنان في لمعيشيا المستوى ان اال أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في الصحة
 ان يعني المؤشر ذلك فان حاصباني وبحسب. المنطقة في معّدل أدنى وهو ،%34 بلغ الحياة نوعية مؤّشر في متدّنية نتيجة

 للشيخوخة لضمان ن/افتقارهم كذل الى يضاف عال، فقر مستوى ظل في كبيرة صعوبات ن/يواجهون ات/اللبنانيين ات/المواطنين
 اللبنانية الشبيبة على ثقيال حمال وسيشكلون فقرا، وأكثر أكثر ن/سيكونوا ات/المتقاعدين ان حاصباني استنتج وعليه،. التقاعد عند
 إلى تحتاج التقاعد معاشات اليوم: "وقائال الحلول، بعض مقترحاً  حاصباني وختم .نفسه الوقت في ن/أوالدهم وتعيل ن/تعيلهم التي

 ضمان تسديدات لتغذية عائداتها تعظيم بهدف فيها اإلستثمار يتم والشيخوخة، ات/المتقاعدين بتأمين متخصصة إستثمارية صناديق
  ". الشيخوخة

  
  العمال لحقوق اللبناني للمرصد الثالث التقرير  

االحتجاجات والتحركات العمالية في العام "نوان اطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، تقريره السنوي الثالث، تحت ع
، والذي وثق فيه التحركات العمالي خالل العام الماضي، فيما عرض منسق المرصد، احمد الديراني، ملخصًا عن ابرز ما "2014
 76مًا لمدة اعتصا 67تحركات توزعت على  109وافاد الديراني ان اجمالي عدد التحركات خالل السنة الماضية بلغ . جاء فيه
يوم، مضيفًا ان تلك التحركات شملت االدارات  200اضرابات مفتوحة استمرت اكثر من  8يومًا،  26إضرابًا لمدة  15يومًا، 

واشار الديراني انه بالرغم من ارتفاع معدالت . العامة والقطاع العام، في حين لم يشهد القطاع الخاص اي تحركات نقابية مهمة
" باك"ات شركة /تبدال العمالة اللبنانية باخرى غير لبنانية، فقد اقتصرت التحركات االربعة على موظفيالصرف التعسفي واس

ات في بعض /ات المصارف اعتصاما واحدا في مقر االتحاد احتجاجًا على صرف موظفين/لالنتاج، بينما نفذ اتحاد موظفي
المستأجرين سلسلة من التظاهرات واالعتصامات، بلغ مجموعها كذلك لفت التقرير الى تنفيذ لجان الدفاع عن حقوق . المصارف

وفي الختام، انتقد الديراني الدور . اعتصامات للمطالبة بقانون عادل لإليجارات واحتجاجًا على القانون الجديد 10تظاهرة و 18
تنسيبق النقابية وغياب قيادة االتحاد عن السلبي لالتحاد العمالي العام على صعيد العمل النقابي، وتقاعسه في تأييد تحركات هيئة ال

  : لمزيد حول التقرير الرجاء مراجعة الرابط التالي. قضية اإليجارات والسكن
http://www.charlesayoub.com/more/879033   
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  بشروط لكن ات/المعوقين لالشخاص الخاص الموقف بطاقة 

 الماضي، نيسان 15 بتاريخ ات/المعوقين لألشخاص الخاص الموقف بطاقات بإصدار البدء عن االجتماعية الشؤون وزارة أعلنت
 لحاملي حصراً  تمنح البطاقة تلك ان بيانها في الوزارة واوضحت  .الشخصية ة/المعوق بطاقة تصدر التي المراكز كل في وذلك
 أو نقال كرسي استخدام إلى أو آخر، شخص من دائمة ومرافقة مساعدة إلى ة/يحتاجون اتياللو /الذين الشخصية ة/المعوق بطاقة

 البطاقة تلك تتيح  .شخصية ة/معوق بطاقة حامل لكل وليس تعويضي، جهاز أو اصطناعي طرف أو تنقل جهاز أي أو عكازات،
 سواء القياس، او اللون اختلف مهما اشارة بموجب دةالمحد العامة األماكن في حصريا تنقله التي المركبة توقيف امكانية لحاملها
 المقصود، المكان من م100 نطاق في اشارة أي وجود عدم أو الموقف شغور عدم حال وفي . الفتة على او األرض، على رسمت
).  220/2000 القانون من 50 مادة( العامة للسالمة التعرض عدم من السائق يتأكد أن شرط ممنوعة، اماكن في التوقف يمكن
 المخصصة األماكن في معدودة، لدقائق حتى ها،/سيارته يركن ة/معوق غير شخص كل" ان بيانها في الوزارة ذكرت وقد

  ". مضاعفة ممنوعة، أماكن في بالتوقف المتعلقة الغرامة ويدفع السير لقانون مخالفا يعتبر ات،/للمعوقين
 
  قليةالع الصحة خدمات توفر االونروا: تصدق ال او صدق  

 مقاربة اعتماد على وتعمل االجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة خدمات استراتيجية بتعميم حالياً  تقوم انها االونروا اعلنت
 هذا وفي. ات/الفلسطينيين ات/لالجئين االجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة احتياجات لتلبية التخصصات ومتعددة شاملة

 خالل من األساسية األقسام جميع من ات/الميدانيين ات/الموظفين قدرات بتطوير لبنان في االقليمي ونروااأل مكتب يقوم االطار،
 وعليه،. األمر لزم إذا المؤهلة اإلحاالت وٕاجراء األساسي الدعم وتوفير االستراتجية تلك حاجات لتحديد مشتركة مقاربة اعتماد
 في معززة بقدرات الطبي الطاقم تزويد وسيتم النفسية، الصحة موضوع حول دريباً ت االقليمي لبنان مكتب في الصحة برنامج سينظم
 مراكز في المصممة الدوائية والتدخالت العقلية الصحة اضطرابات عن والكشف االجتماعي، النفسي والدعم العقلية الصحة مجال
  . المتخصصة غير الصحية الرعاية

  
  44 %لمياً عا% 15و قيصرية لبنان في الوالدات من 

 كونها تتعدى باتت الوالدات تلك أن إلى تشير العالمية األرقام ان الى القيصرية الوالدات حول تحقيق في االخبار صحيفة لفتت
 الحامل األم طلب على بناءً  تتم اجراءات األحيان بعض في أصبحت أنها بل متعسرة، والدة لتسيير الطبيب لها يلجأ طبية حاجة
 في أجريت التي الدراسات أشارت مثًال، لبنان في. موجبة اسباب دون مسبقاً  لها التخطيط ويتم المعاين لطبيبا يرتئيها تعليمات أو

 اللبنانية الصحة وزارة احصاءات آخر بحسب سّجلت حيث مستمر، تزايد في القيصرية الوالدات أن إلى األخيرة العشر السنوات
 الصحة منظمة تعتبره الذي الطبيعي المعدل ان إذ مقلق، الرقم ذلك ويعتبر. الوالدات مجمل من% 44 مقداره مرتفعاً  معدالً 

 الطبية الخدمات في نقص عن يعّبر% 5 عن يقل وما الطبية، الحاجة عن يزيد ذلك يتجاوز ما كل وأن ،%15 هو مقبول العالمية
  . نفسها اإلنجاب وعملية األمهات حياة على خطورة ويمثل

  
 األجنبية والدولية راصد المساعدات العربية 

  

  ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  
 ات/النازحين اغاثة جهود لدعم اميركي دوالر ألف 400: االجتماعية الشؤون لوزارة العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس -

  اللبنانية االراضي في ات/السوريين
   سيارتين: االجتماعية شؤونال لوزارة" اليونيسف" للطفولة المتحدة االمم منظمة -
  اميركي دوالر ألف 50 بحوالي قيمتهما تقدر سيارتين: العالي والتعليم التربية لوزارة" اليونيسف" للطفولة المتحدة االمم منظمة -
  ينالتحص وبرنامج االولية الصحية الرعاية لقسم سيارة: العامة الصحة لوزارة" اليونيسف" للطفولة المتحدة االمم منظمة -
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 في الزيتون زيت لتجميع مركز انشاء: لبنان جنوب في االقليمي التعاوني واالتحاد الجامعي التعاون لمكتب االوروبي االتحاد -
  3 افكار برنامج عبر وذلك صور قضاء طيرفلسيه بلدة
 تقدر الداخلي االمن لقوى العامة يريةللمد محمولة وكومبيترات ذكية ألواح: والبلديات الداخلية لوزارة الدانماركي االستشاري الفريق -

  اميركي دوالر ألف 42 بحوالي قميتها
  العامة المالية لمديرية مكتبية تجهيزات: المالية لوزارة الشعبية الصين جمهورية سفارة -
 عليه ةوالمحافظ علي ابو لنهر االنتهاكات من للحد" نهر صرخة" مشروع دعم: الصفدي لمؤسسة االوسط الشرق فورد مؤسسة -

  طرابلس لمدينة وتاريخي جمالي كإرث
  
  ومحلية رسمية لجهات متنوعة محلية مساعدات  
 الحساب سحب في فائزين طالب ستة على اميركي دوالر ألف 18 توزيع: مختلفة لبنانية جامعات من لطالب بيروت بنك -

  يالجامع U for Youth برنامج ضمن يندرج الذي 3D University Account  الجامعي
   الشفة مياه خط وتركيب للمياه خزان انشاء: زغرتا قضاء في مرياطة لبلدة معوض رينه مؤسسة -
 ألف 15 بحوالي قيمتها تقدر والرسوم الضرائب دفع مواعيد فيها تحدد ضريبية روزنامة ألف 20: المالية لوزارة OMT شركة -

  اميركي دوالر
 وتسجيالت اثرية كقطع للعرض صالحة العهد قديمة سينمائي مختبر تجهيزات: الثقافة لوزارة. ل.م.ش بعلبك ستوديو شركة -

  الثقافية للشؤون العامة للمديرية سينمائية وافالم صوتية
 
  جمعيات لثالث طالل بن الوليد من مساعدات  
 الخاصة اجاتاالحتي لذوي" اسيل" المبكر التدخل مركز وتجهيز استحداث: البراجنة برج في الصدر موسى االمام مؤسسات -

  المرامل منطقة في الواقع
  لها التابعين المسنين ونادي االجتماعي الطبي المركز تجهيز: صيدا قضاء في مغدوشة الربيع بيت جمعية -
  العائلي وضعهن لتحسين الشابات وتأهيل لتعليم وااللكتروني التفاعلي المختبر تجهيز: الشياح في المسيحيات الشابات جمعية -
 
  اهليتين لهيئتين اميركيتان مساعدتان  
 لمحمية السياحي البيئي المنتزه" مشروع النشاء اميركي دوالر ألف 159: معوض رينه لمؤسسة الدولية للتنمية االميركية الوكالة -

  جبيل في مشحالن منطقة في الواقعة" شل غرين بنتاعل،
  لبنان في نوعها من االولى" Spelling Bee" مسابقة دعم: والمناصر لالعالم" سنتر سمارت" لـ بيروت في االميركية السفارة -
 
  لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  
  صور في الخاصة االحتياجات لذوي" مصان" مركز لطالب مساعدات: االيطالية -
  جبيل بنت قضاء في قالويه بلدية الى مجهزة الحجر على حديثة مطحنة: االيطالية -
  صور في اللبنانية الجامعة لطالب االيطالية اللغة تعليم دورة تنظيم: اليةااليط -
  حاصبيا قضاء كوكبا بلدة في االجتماعي المركز وتأهيل تجهيز: االسبانية -
  مرجعيون قضاء في السقي ابل بلدة محيط في حرجية شتلة 2500 غرس: االسبانية -
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  مراسيم قروض وھبات مع جھات دولية
  

 اغاثة  
 بموجب المحدودة اليابانية ايجنتس كروان وشركة العالي والتعليم والتربية العامة الصحة وزارتي بين الموقعان التنسيق عقدا رماب -

 مليون 800 مقدارها اجمالية بقيمة مالية هبة والمتضمنان اللبنانية، الجمهورية وحكومة لبنان في اليابان سفارة بين الموقع االتفاق
 ين مليون 300 بقيمة االول جزئين، الى تتقسم ان على" السوريين الالجئين مواجهة في" الطوارئ تدابير" مشروع ذلتنفي ياباني ين

  .العامة الصحة وزارة لصالح ياباني ين مليون 500 بقيمة والثاني العالي والتعليم التربية وزارة لصالح ياباني
 

 زراعة 

 - المتوسط االبيض البحر لدول المتقدمة الزراعية للدراسات الدولي والمركز اللبنانية الدولة بين الموقعة الشراكة اتفاقية ابرمت -
 بين للتلف القابلة البستانية المنتجات تداول تعزيز" مشروع لتنفيذ يورو ألف 422 قيمتها البالغ العينية الهبة وقبلت) ايطاليا( باري
  " المتوسط االبيض البحر دول

  
 ثقافة  

 الجمهورية في الثقافة ووزارة اللبنانية الجمهورية في الثقافة وزارة بين 21/8/2013 بتاريخ الموقعة شراكةال اتفاقية ابرمت -
 هبة والمتضمنة ،"المدينية واالحواز االثرية المواقع الدارة النماذج استخدام الجودة، وادارة والتثمين الحماية" مشروع لتنفيذ االيطالية،

  . يورو ألف 375 بقيمة عينية
  

  2015  نيسان شھرعلم وخبر 
  

  أد /583علم وخبر رقم  -"Opéra Du Libanأوبرا لبنان، "جمعية باسم  -1
الطابق  -ملك سيمون بطرس األسمر -بناية اميلي كرم - 33القسم رقم  -838العقار رقم  - أوتوستراد ساحل علما - جونية: مركزها
  قضاء كسروان -الرابع

  : أهدافها
سانية خيرية غير حكومية، تعمل على تقديم المساعدة لمن يحتاج من الفنانين واإلعالميين الذين ساهموا الجمعية هي جمعية إن .1

  بفعل شهرتهم الفنيةعلى إرتقاء الفن اللبناني ونشره في الخارج
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - كلوديا الياس شمعون -جوزف فريد بوضاهر القسيس - عبد الرحمن محي الدين سالم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بشير سيمون األسمر

  جوزف فريد بوضاهر القسيس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /588علم وخبر رقم  -"FRرواد الحقوق "جمعية باسم  -2

  .م.م.شركة آلت سيتي ش -بناية مونتلایر -الحمرا -بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية
 ثقافة حقوق اإلنسان المكرسة في الشرائع الدولية والدستور اللبناني على المستوى الفردي والجماعيعزيز ت .1

 نهمصون الحقوق األساسية لألفراد والجماعات دون أّي تمييز خاصة للفئات المهمشة م .2
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قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف وٕاقامة  تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح
الندوات واللقاءات التوجيهية وٕاصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتقديم اإلرشادات وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات 

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

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

  علي نديم منصور جمال الدين -برناديت حنا حبيب - غيده سايد فرنجيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غيده سايد فرنجيه نسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /589علم وخبر رقم  -"CITOYEN Lجمعية "جمعية باسم  -3

  قضاء المتن - الطابق الثاني -ملك يوسف اديب طعمه -7القسم رقم  - 962العقار رقم  -شارع اديب طعمه -أنطلياس: مركزها
  : أهدافها

عرفة العمل على مكافحة الجهل واألمية ونشر المعرفة وٕاعطاء المواطن إمكانية متابعة حاجاته التربوية واإلستمرار في التعليم وم  .1
 وفهم أسباب وابعاد النقاشات العامة المتعلقة بكافة القضايا وال سيما اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية والفنية والثقافية التي تؤثر

تنظم هذه الجمعية برامج ... على حياته اليومية وعلى مستقبله ومستقبل األجيال القادمة وعلى  المجتمع الذي يعيش فيه
تربوية ومطبوعات تتناول فيها المفاهيم واآلليات والوقائع المتداولة في الحقل العام وعلى وسائل اإلعالم ومحاضرات وحلقات 

 وتعمل على تفسيرها بشكل مبسط وعلى متناول الجميع ةوالتي تشمل المفاهيم اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية والثقافية والفني

حقوق المرأة وال سيما حمايتها من  ك عبر مكافحة العنصرية والتمييز والفقر وحمايةالدفاع عن الحقوق المدنية واإلنسانية وذل  .2
  العنف األسري وحماية األحداث وتوعيتهم وٕاعطائهم المجال لكي يتأقلمو مع مقتضيات العصر
 ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم

رفيق اورى  - فيفيان حنا مراد -اديب يوسف طعمه - جين عزت كرم -بول يوسف كيروز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  وليد غريزي

  اديب يوسف طعمهالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
   أد/590علم وخبر رقم  -)"IPTEC-Ipt energy center( تي للطاقة مركز آي بي"جمعية باسم  -4

  قضاء جبيل -الطابق الثاني -IPTمبنى  -794العقار رقم  -األوتوستراد - عمشيت: مركزها
  : أهدافها

  :إن غاية وأهداف الجمعية هي
، وانتهاج سياسات فاعلة في التوجيه والنصح نمية المعرفة في ميدان فعالية واستدامة توريد الطاقة، وترشيد استخداماتها عامةت .1

 لها وحول تخفيف  انبعاثات الغاز والحد من تلوث الهواء وحول تشجيع استخدام حلول الطاقة المتجددةحول اإلستخدام الواعي 

إجراء األبحاث والدراسات والمشاريع وتنفيذ البرامج واألنشطة حول العناوين المذكورة أعاله، أما مباشرة، أو بالتعاون مع الجهات  .2
 والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة

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

جان مارون اسعد  - زخيا ميشال عيسى -طوني ميشال عيسى -رزق اهللا بديع رزق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جان مارك بول شارل روش - ضاهر زغيب

  طوني ميشال عيسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /591علم وخبر رقم  -"رابطة آل محفوظ"جمعية باسم  -5
ملك هاشم سهيل  -يبناية الفاروق، البراز  -A/18القسم رقم  -239العقار رقم  - شارع كنيعو متفرع من فردان -بيروت: مركزها
  الطابق السابع - محفوظ
  : أهدافها

 ظ بمناطقهم كافةيشمل جمع آل محفو : لقاء إجتماعي شمولي .1

 إنشاء مركز تربوي وثقافي مستقبالً  .2

 إنشاء مركز صحي ومركز تأهيل مستقبالً  .3

 مساعدات إجتماعية ثقافية وعلمية .4

  العمل على شراء مركزًا للمناسبات اإلجتماعية العائلية وإلجتماعات الهيئة اإلدارية والعامة .5
 نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واأل

عالء وليد  - ماهر منير محفوظ -سلطان عمر محفوظ -عبد القادر محمد محفوظ: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سهيل هاشم محفوظ -)الملقب بالحبال(محمد وليد محفوظ - )الملقب بالحبال(محفوظ

   )الملقب بالحبال(الء وليد محفوظ ع السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /602علم وخبر رقم  -"مؤسسة القديس اسطفان اإلجتماعية"جمعية باسم  -6

  قضاء البترون - ملك ابرشية البترون المارونية -268العقار رقم  -مراح شديد: مركزها
  : أهدافها

 خيري محض، وتعمل في حقل رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية الصعبة .1

 عتني بتربية األيتام تربية متينة على العقائد الدينية واآلداب الصحيحةت .2

  توفر لأليتام التعليم اإلبتدائي والتكميلي في المدارس التي تنشأها وٕاال في المدارس الرسمية المجاورة .3
 جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

شفيق  -الخوري بطرس خليل خليل الخوري خليل -منير طانيوس خيراهللا. المطران د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زانه شحاده شحاده جرجس فرح -خليل طانيوس خيراهللا - دومط الخوري مخايل ابي صالح
  لحشفيق دومط الخوري مخايل ابي صامحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /669علم وخبر رقم  -"مزرعة الشوف –جمعية سنا العطاء الخيرية "جمعية باسم  -7

  قضاء الشوف -بلدية مزرعة الشوف -4371العقار رقم  - مزرعة الشوف: مركزها
  : أهدافها

  :غاية الجمعية تحقيق األهداف اآلتية
مراكز مهنية وحرفية تتبع للجمعية وخلق فرص العمل  المساهمة في إستيعاب أكبر عدد ممكن من ابناء بلدة مزرعة الشوف في .1

 المناسبة لهم

المساهمة في إنشاء وحدات إنتاجية في البلدة وتشجيع اإلنتاج بمختلف الوسائل واإلمكانات ال سيما إنتاج وتصنيع الحليب  .2
 ومشتقاته

 المساهمة في توفير السلع التي تنتجها الجمعية بأسعار مناسبة .3

  المساعدات العينية والنقدية لألشخاص المحتاجين في البلدة المساهمة في تقديم .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 -ظ البعينيعياد محفو  - ايهاب فريد ذبيان -حمد سلمان بو كروم - يحي محمد بو كروم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اياد اديب عجب - زاهي يوسف ذبيان -مهى نجم البعيني

  يحي محمد بو كروم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /684علم وخبر رقم  -"Oxygeneجمعية أوكسجين، "جمعية باسم  -8

 - االحمدية) المعروف بعارف(لحمم ملك حنان -بناية فهد حاطوم - 14القسم رقم  -6314العقار رقم  - حي الكتانة - عاليه: مركزها
  الطابق الثالث

  : أهدافها
العمل على تعميم مفهوم التعاون اإلجتماعي ومكافحة األمراض وتقديم المساعدات الطبية وأعمال االغاثة وسائر األعمال  .1

 اإلنسانية

 أعمال اإلغاثة اإلجتماعية والصحية والتعليمية .2

دمان على المخدرات ومعالجة مرضى المخدرات وتقديم المساعدات الطبية العمل على نشر الوعي والثقافة لمكافحة اإل .3
 واإلرشادية

 اإلهتمام بالمواضيع البيئية والتشجيع على التشجير ونشر ثقافة اإلهتمام بالبيئة .4

) محو أمية، مستوصفات، دور للشيخوخة، دور حضانة، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية(إنشاء المشاريع اإلجتماعية .5
 )ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات تربوية(قافيةوالث

  ودوليًا من أجل تحقيق أهداف الجمعية عيات والحركات اإلجتماعية محلياً التعاون مع سئر الجم .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - رجى عارف غريزي - نزار عصام مرعي -ميسم عصام العريضي - ربيع عارف غريزي: السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون
  هيلدا اديب نصر -االحمدية) المعروف بعارف(حنان ملحم

  رجى عارف غريزي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /694علم وخبر رقم  -"Sehatonaصحتنا، "جمعية باسم  -9

  قضاء الشوف -الطابق األرضي - بناية جودت هاني -يسيه ناسيونالشارع الل -بقعاتا: مركزها
  : أهدافها

 )الرعاية المنتظمة السابقة للوالدة، الوالدة بمساعدة طبية، الرعاية بعد الوالدة( الرعاية الصحية المتكاملة لألم والطفل .1

 تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب .2

 التشجيع على تناول الغذاء الصحي .3

  اإللتزام بتمط وأساليب الحياة الصحية التشجيع على .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  رنا منير طربيه -جنى منير طربيه. د -عبير جودت هاني. د - زاهر جودت هاني. د: السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس
   كتورة جنى منير طربيهدال: ة تجاه الحكومةممثل الجمعي

  
  أد /720علم وخبر رقم  -"التيار المستقل"جمعية باسم  -10

  الطابق األرضي - ملك عصام نقوال ابو جمره - 6القسم رقم  -3098العقار رقم  - بعبدا: مركزها
  :أهدافها
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صعدة باتت الحاجة ملحة للحد الظلم والمآسي على كافة األ بعد أن شكلت النزاعات والحروب ثقًال على حياة اللبنانيين، وبعد انتشار
من اإلستئثار ولخلق حكم شفاف ومؤسسات قادرة على إنقاذ الوطن من أزمته وٕاعادة تصويب مساره لتحقيق السالم الدائم والحياة 

  .الهنيئة التي يستحقها اللبنانيون
  :إلى ة وجهد مؤسسيه والمنتسبين إليهيهدف التيار المستقل بإراد

العمل الوطني في سبيل لبنان سيد حر مستقل لتعزيز الوحدة الوطنية والوفاق الوطني بين مختلف مكوناته الشعبية وتحقيق  .1
 الحياة الطبيعية الهادئة الكريمة لكل مواطن لبناني

جابي واإلحترام المتبادل بين ترسيخ الديمقراطية في العمل السياسي وتعزيز المنافسة الشريفة وصون العيش المشترك بالتفاهم اإلي .2
 كافة اللبنانيين وهيئاتهم بصرف النظر عن تعدد اإلنتماءات

األمنية لضبط الحدود والحفاظ على األمن في الح المؤسسات الرسمية والخاصة والعمل على تقوية المؤسسات ذل الجهد إلصب .3
لداخلي والخارجي لعودة الالجئين الفلسطينيين والنازحين الداخل وتنظيم وجود غير اللبنانيين في لبنان، وبذل الجهد السياسي ا

 السوريين الى بالدهم ومحاربة الفساد وقمع المخالفات والمحافظة على أمن وسالمة المواطن واألرض والبيئة بالطرق القانونية

 ارراطية على اساس الكفاءة في اإلختيمحاربة اإلقطاع العائلي والمالي والسياسي وٕاعتماد الديمق .4

 إبعاد الدين عن السياسة تحقيقًا للدولة المدنية الموحدة .5

 تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيقها بالممارسة العادلة .6

 المساهمة في العمل لتطوير لبنان إجتماعيًا وثقافيًا وٕانمائيًا بتنفيذ الالمركزية اإلدارية .7

 عن المحاور اإلقليمية منعًا للتبعبة واإلرتهان اإلنفتاح على الخارج من خالل الدولة اللبنانية واإلبتعاد .8

إحترام وتطبيق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق واإلتفاقات الدولية بالسعي لتخفيف التفاوت اإلقتصادي واإلجتماعي  .9
 والثقافي وتحقيق المساواة إحالل العدالة والسالم

الم، والعمل على إشراكهم بالعمل السياسي من خالل المشاركة في اإلنتخابات توطيد العالقة مع اللبنانيين المنتشرين في الع .10
 النيابية في دوائر قيد نفوسهم في لبنان

 العمل على تحييد لبنان بإبقائه بعيدًا عن الصراعات اإلقليمية والدولية .11

  العمل الدائم وبالطرق القانونية إلنقاذ لبنان الوطن بتطبيق البنود الواردة أعاله .12
 ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل

سمير . د - اللواء المتقاعد شحاده عيد معلوف - اللواء المتقاعد عصام نقوال ابو جمره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
سمير محمد  -نجيب سليم زوين - جورج جان مرعب -لوسيان ايلي عون -روي انطون اغناطيوس ابي جوده. د - حكمت ناصيف

  زياد عادل حداد -فادي عصام ابو جمره -سامر سامي االبيطار -سليم
  سامر سامي االبيطار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /722علم وخبر رقم  -"جمعية سواعد العمل"جمعية باسم  -11

  الطابق األرضي -ملك ابراهيم نواف الطعيمه -59القسم رقم  -2639العقار رقم  - امالشارع الع - كفر زبد: مركزها
  : أهدافها

 مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام .1

ية والفنية رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد األكاديم .2
والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية بما في 

 ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب

 لألطفال إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي .3

 تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا وأكاديمياً المساهمة في  .4
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 إقامة دورات محو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة .5

 المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .6

 ، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامةإقامة دورات تعليم، خياطة .7

األسر الفقيرة المحتاجة والمساهمة في إنشاء دور للمعاقين وفقًا للقوانين المرعية  مالمساهمة في مواساة األرامل وتكفلهم ودع .8
 اإلجراء

  حصينها وتلبية إحتياجاتهماالمساهمة في اإلهتمام بالمرأة والطفل ورعاية حقوقها والسعي الجاد لت .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - كوثر احمد العيناتي -احمد علي الصالح -ابراهيم نواف الطعيمه - عيمههود نواف الط: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دنان عارف حسن مرعيع -مزهر يوسف يوسف

  عيمههود نواف الط السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /729علم وخبر رقم  -"الجمعية المركزية للتعاون والتعاضد"جمعية باسم  -12
 - الطابق األرضي -بناية بربر أبو جودة -7القسم رقم  -3293العقار رقم  -شارع مستشفى مار بطرس وبولس -البوشرية: مركزها

  ضاء المتنق
  : أهدافها

رفع المستوى الثقافي واإلجتماعي والصحي وذلك من خالل عقد الندوات وٕالقاء المحاضرات وتأمين ما أمكن من الخدمات  .1
 الدراسية للطالب والمساعدات العينية في المجال االجتماعي

 ت اللبنانية كافةتقديم الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية والصحية التي تفيد المجتمع وتساعد العائال .2

  ستشارات المهنيةدات مدرسية وٕاستشفائية وتقديم اإلالقيام بالنشاطات االجتماعية والخيرية كتاسيس برنامج مساع .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ديب محمد  -مروان ايلي شبلي شبلي - مي جاد الكريم عزبه -جبران اميل العازار :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فادي انطوان ابي عاد -حالوي

  ديب محمد حالوي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /730علم وخبر رقم  -"جمعية معًا لحماية حقوق المريض"جمعية باسم  -13
  قضاء المتن - ملك ميرالكو - 16القسم رقم  - 62العقار رقم  - شارع كنيسة مار يوحنا -البوشرية: مركزها
  : أهدافها

 تعزيز حماية حقوق المريض .1

 توعية المريض على حقوقه ومسؤولياته .2

 لتمكين المريض من إتخاذ قرارات مستنيرة بموضوع صحته" المعرفة الصحية"توعية  .3

 المتعلقة بالصحة تعزيز مشاركة المريض في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع .4

  تمكين المريض من المشاركة في صنع القرارات الصحية المتعلقة به .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ميترا  -فارونا بولس طوق -طوق بولس مخايل -غادة جرجي المتني -اميل لحود طوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بولس طوق

  اميل لحود طوق يالمحام: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /731علم وخبر رقم  -"جمعية آل الدر وأنسباؤهم"جمعية باسم  -14
  قضاء صيدا - ملك عباس جواد الدر - 673العقار رقم  -جانب البلدية القديمة - الساحة - الخرايب: مركزها
  : أهدافها

 ية ابناء العائلة االجتماعيةرعا .1

 توعية الجيل الناشىء واألهل ثقافياً  .2

 إقامة أنشطة وندوات ودورات .3

  نشر ثقافة الخير .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

احمد حسين  -علي محمود الدر -محمد علي الدر -علي قاسم الدر -حسين عباس الدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
عبد  - احمد علي الدر -جواد حسين الدر -حسان علي الدر - احمد محمود الدر -محمود علي الدر -علي حسين الدر - الدر

  علي محمود يوسف الدر - محمود الدر
  حسين عباس الدر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /732علم وخبر رقم  -"Unconditionalانكونديشنال، " جمعية باسم -15

   قضاء كسروان -من منطقة أدما العقارية 619عقار رقم  -10القسم رقم  -أدما :مركزها
  : أهدافها

المتصلة بالحياة الخاصة والتي يضمنها الدستور واالعالن العالمي لحقوق االنسان ومواثيق  ضمان احترام الحقوق والحريات .1
 المتحدة التي باتت جزءًا ال يتجزأ من الدستور، دون اي تمييز االمم

 فير الدعم المادي والمعنوي لتعليم المرأة، وتمكينها من بلوغ كل الرماكز المتاحة للرجلو ت .2

 دعم ومساعدة كل إمرأة مظلومة والعمل على تحقيق المواطنة الكاملة في الحقوق .3

يع النشاطات في اطار موضوعها بما فيها اعداد مشاريع قوانين والعمل على تحديث ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجم
القوانين عل نحو يضمن احترام الحقوق والحريات المبينة اعاله ومساعدة االشخاص الذين يواجهون مساسًا بهذه الحقوق أو الحريات 

ات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية، واصدار نشرات وتنظيم حمالت توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلق
ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتنسيق 

  مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس
 نود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق الب

  جورج توفيق خاطر -اليكا يورغو فالس -كريستينا ماريا جورج خاطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كريستينا ماريا جورج خاطرة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /745علم وخبر رقم  -"ولدي"جمعية باسم  -16

. ل.م.ملك شركة سيكوريتي للتأمين ش -3سنتر جدكو 6Aالقسم رقم  -13العقار رقم  -شارع الرئيس فؤاد شهاب - الدكوانة: مركزها
  قضاء المتن -الطابق الثاني

  : أهدافها
واألوالد وذلك بالتعاون مع الجهات مين سبيل عيش كريم وأفضل لألطفال على اإلهتمام بالطفل بشكل عام وتأتعمل الجمعية  .1

 المختصة

 المساعدة في تأمين وتسهيل العالج الطبي والخدمة اإلجتماعية لألطفال واألوالد المرضى .2
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  ماية األوالد من اإلنحرافحالسعي مع الجهات المختصة ل .3
 قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف

 - نقوال ايلي طبراوي - سمر اميل برتقش -فادي ميشال العيراني - جوزيف انطوان الخوام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ابي خير لما نقوال

  جوزيف انطوان الخوام السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /747علم وخبر رقم  -"NESRنسر، "جمعية باسم  -17
  قضاء المتن -ملك ريشار الياس حداد -1015العقار رقم  -شارع مار ماما -بسكنتا: امركزه
  : أهدافها

 :من خالل ي وذلكالحفاظ على تراث التنوع البيئي، النباتي والحيوان .1

  شجار وتأمين األغراس والعمل على التشجير، إصالح وترميم الغاباتالمحافظة على سالمة الغابات ومنع قطع األ -
 لحيوانات البرية والطيور وأعشاشها خالل فترة تكاثرها ومنع نزعها من أماكن تواجدهاحماية ا -

الحفاظ على الدورة االيكولوجية من خالل تطبيق كافة القوانين المتعلقة بالصيد على كافة أنواعه ال سيما منه الصيد  -
 العشوائي

 سالمة األحراج والثروة الحيوانية والطيورمعالجة فرص التنزه وذلك بتوجيهها من حيث النظافة، والحفاظ على  -

 وضع عالمات، غشارات إعالنات منسقة، إعالم مرئي ومسموع ألهداف حماية الثروة البيئية، وتحديد مدة وضعها -

 نشر التوعية والمعرفة بهدف المحافظة -

 :إدارة النفايات .2

  تطبيق القوانين -
 قامة الندواتإ ، دولبة، التوعية واإلرشادات، و تقليص اإلنتاج، إعادة اإلستعمال: تنظيم وٕادارة من خالل -

ها على البيئة من انبعاث الغازات السامة، جتحديد ودراسة لموقع وأنواع الردميات والمكبات وتجنب األضرار ووقاية نتائ -
 تلوث الينابيع واألنهر واألمراض الناتجة عنها

 هاعلى نظافة مجاري األنهر والينابيع والعمل على تنظيف ةالمحافظ -

 :حماية الموارد الطبيعية من مياه التربة، والهواء من خالل -

  تطبيق قوانين متعلقة بمياه الصرف الصحي، مراقبة ومعالجة البنى التحتية للصرف الصحي تكرير، معالجة
 وتطبيق القوانين المتعلقة بالنفايات

 حماية الهواء من التلوث الناتج عن النشاطات: الهواء -

خدام المواد واألدوية الزراعية والتشجيع على استخدام المواد الزراعية الصديقة المفيدة للتربة مراقبة است: التربة -
 والمنتوجات الزراعية، حماية التربة من المواد المحظور استعمالها لدى الجهات الرسمية

 اإلستعانة بمختبرات لفحص التربة والمياه -

 

 :تفعيل برامج التربية البيئية .3

  صدار كتب توجيهيةإ لى برامج التوعية البيئية، و تنظيم واإلشراف ع -
 إقامة الندوات الثقافية -

 إقامة المخيمات ونوادي بيئية -

 :تحديث القطاع السياحي المتعلق بالبيئة .4

 لتشجيع اإلنتاج المحليحرة قامة مهرجانات واسواق إتنظيمه، إدارة نظافته وتسويقه عبر  -
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ختلف األجهزة والمؤسسات والجمعيات واإلدارات والهيئات والمنظمات لتحقيق أهداف التنسيق والتعاون والتعاقد والتواصل مع م .5
  الجمعية

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

  فداء الياس بو حيدر - الرا الياس حداد - عصام الياس ابراهيم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الرا الياس حداد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /762علم وخبر رقم  -"Active Advocacyأكتيف أدفوكاسي، "جمعية باسم  -18

ملك انطوان  -الطابق الثاني - بناية كرم -شارع أديب اسحاق - A/15القسم رقم  - 3474العقار رقم  - األشرفية -بيروت: مركزها
  ار عبد الحقادو 

  : أهدافها
بناء السالم وتعميم مبادىء حقوق اإلنسان من خالل تمكين المواطنين والمواطنات اإلستثمار في مستقبلهم وتحسين الى  تسعى .1

 اسلوب حياتهم في لبنان

د ألحداث تعمل على تفعيل المجتمعات عبر تعزيز شبكة العالقات وتنمية المجموعات من خالل حمالت المناصرة وكسب التأيي .2
 التغيير اإليجابي

على المبادرات الفردية والجماعية وتنمية قدرات األفراد والمجموعات من  والحث التوعية على حقوق المرأة والدفاع عن األسرة .3
 خالل برامج التدريب، واإلشراف والتوجيه

 ح الحوافز وتنظيم المهرجاناتالترويج للنشاطات من خالل رفع مستوى الوعي وتنفيذ حمالت بيئية وعائلية وبرامج من .4

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

كلودين الياس ابو  - رندى مروان يسير -انغريد انطوان عبد الحق -بوال سعيد سروجان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جودة

  بوال سعيد سروجانكتورة دال: معية تجاه الحكومةممثل الج
  

 ASSOCIATIONمرض تصلب الجلد،  -الجمعية اللبنانية للسكليرودرما"جمعية باسم  -19

LIBANAISE POUR LA SCLERODERMIE"-  أد /763علم وخبر رقم  
  قضاء الكورة -ملك جورج موسى منصور - 6القسم رقم  -1022العقار رقم  -شارع ضهر القلعة -ددخ: مركزها
  : أهدافها

 المساعدة المالية والدعم المادي والمعنوي لمرضى السكليروودرما في لبنان .1

 بحاث حول العالجات لهذا المرض في العالم لالستفادة منهامتابعة ما توصلت إليه األ .2

  التوعية على العوارض األولى لهذا المرض إلمكانية الحد من تفاقم الحاالت والعالج المبكر له .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -هزار جورج منصور -سلمى زهير دعبوس -جورج ميالد صفير - ميسان جورج منصور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جان الياس هندي

  يسان جورج منصورة مالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /765م علم وخبر رق -"محمد باسم محمد توفيق ميقاتي الخيرية"جمعية باسم  -20
  مختبر زريق للتحاليل الطبية -الطابق الثاني -744/13العقار رقم  - شارع عزمي - طرابلس: مركزها
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  : أهدافها
 رفع المستوى المعيشي واإلنمائي والفكري .1

 فرص عمل للجميعتحقيق برنامج تنمية عام يؤمن  .2

...) مدارس، دور حضانة، مستوصفات خيرية، محو أمية، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية(إنشاء المشاريع اإلجتماعية  .3
 ...)ندوات، مؤتمرات، مكتبات، مسرحيات هادفة، لقاءات تربوية، تفاعل ثقافي بين مختلف الثقافات(والثقافية 

 ليًا من أجل تحقيق أهداف الجمعيةجتماعية محليًا ودو ت والحركات اإلالتعاون مع سائر الجمعيا .4

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

   روعه فوزي الرحيم االيوبي -ريقفاتن رهيف ز  -اء الدين نزير ناجيبه. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محامية روعة فوزي الرحيم االيوبيال: ل الجمعية تجاه الحكومةممث
  

  أد /766علم وخبر رقم  -"مجد الغد"جمعية باسم  -21
  الطابق األرضي - ملك جهاد بديع موسى -266العقار رقم  -شارع بسبينا - البترون: مركزها
  : أهدافها

الخيرية واإلجتماعية والتربوية  ن وتجنيد الطاقات لألهدافالعمل على نشر الثقافة والتوعية اإلجتماعية وٕانماء روح التعاو  .1
 والصحية، وتمتين العالقات األسرية المبنية على المحبة واإلحترام وتعزيز وتعميق أواصر اإلخوة واأللفة فيما بينها

ه نحو أهداف سليمة العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والعلمي والثقافي واإلقتصادي للشباب اللبناني وعلى تطوير فاعليت .2
وسامية، كما المساهمة في خلق فرص عمل لتفعيل وتنشيط الدورة اإلقتصادية مما يؤدي الى تثبيت هؤالء الشباب في وطنهم 

 والحد من الهجرة

والسياسي ومناقشة  ذهبيماءة بين الشباب بعيدًا عن التعصب الطائفي والعائلي والم الجمعية بإنشاء دورات حوارية بنتقو  .3
شكالت اإلقتصادية اإلجتماعية التي يعاني منها لبنان، كما القيام بكافة النشاطات اإلجتماعية والخيرية واإلنمائية والثقافية الم

 والبيئية التي تعود بالخير العام للشباب بشكل خاص وللوطن لبنان بشكل عام

الدراسات لنشر وتحقيق أهداف الجمعية بالتوعية أقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وٕاصدار النشرات والبيانات وٕاعداد  .4
 والحوار والتواصل الفكري والثقافي واإلجتماعي

الس تحقيقًا لغايات جزارات وٕادارات ومو التعاون مع الجمعيات التي لها نفس األهداف والعمل مع مؤسسات الدولة كافة من  .5
  وأهداف الجمعية

 وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للق

 - تريك نعمه بضعانبا -ا يوسف فهيممونسي - غدي جهاد موسى -انطوان وانيس جوزف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غمراويمانويال زياد  -جورج جميل انطونيوس -بديع جهاد موسى -فلایر عبداهللا الخوري -لؤي عبد الكريم مقدم

  جوزف انطوان وانيسمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /767علم وخبر رقم  -"جمعية رعاية المتفوق والمحتاج والمسن"جمعية باسم  -22
  قضاء عاليه -الطابق السفلي - ملك امين نعمان مطر -قرب النصب التذكاري -الشارع العام -مجدليا: مركزها
  : أهدافها

 ية وتعليم األطفال واأليتام والمسنين وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبةإنشاء دور لرعا .1

إنشاء مراكز تعليمية ومدارس أكاديمية وتدريب وتعليم مهني لذوي االحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية وكذلك حق  .2
  اإلشراف عليها
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 جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإل

هدى  -امين نعمان مطر -امين عبداهللا شيا -وفاء سعيد مطر - نعمان يوسف مطر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طالل بو رافع

  امين نعمان مطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /769 علم وخبر رقم -"ملتقى األديان والثقافات للتنمية والحوار"جمعية باسم  -23
 قضاء بعبدا -Bبلوك  -4القسم رقم  -4483العقار رقم  -الشياح: مركزها

  :أهدافها
مؤسسة فكرية أهلية تضم نخبة من العلماء والباحثين وٕاختصاصيين بالفضايا الدينية والفكرية بروح حوارية شفافة ومنفتحة بين 

م بين المواقع الدينية والفكرية والثقافية واإلجتماعية المتنوعة وتستند على قاعدة المسيحية واإلسالم، وتعمل علىبناء أواصر التفاه
مبادىء اإلحترام لآلخر والثقة المتبادلة، وتعمل على تنمية القيم المشتركة بين األديان وتهيئة مساحات التعاون المشتركة والعمل 

اإلستراتيجيات للعناية بالسلم  الصلة بقضايا الحوار، وتعمل على إيجادالجماعي الهادف الى إعداد البرامج والنهوض بالمبادرات ذات 
األهلي القائم على مفهوم المساواة في المواطنة في لبنان وتأكيد نواظم العيش المشترك على قاعدة المواطنة القائمة على اساس 

طابات الحقد والعنف والكراهية ونزاعات التطرف الديني الكرامة والعدالة والمساواة وجعلها القاعدة األساس لحل الخالفات بعيدًا عن خ
  .والمذهبي بجميع مستوياته وتعبيراته

المساهمة بخلق مناخات التفاعل اإليجابي بين المجتمعات الدينية والثقافية وتعزيز القيم المشتركة بينها والعمل على توسعة  .1
 ق المطلقة في الفكر والدينقواسمها ومجانية اإلكراهات المبنية على وهم إمتالك الحقائ

العمل على تبادل المعرفة الموضوعية والصحيحة في اإلتجاهات الحالية لألديان وحاالت التدين الراهنة في منهاج الملتقى  .2
 وضوابط أعماله

 ال ينضوي الملتقى تحت جناح اي جهة سياسية أو جهوية وعلى ذلك ينهض بمسؤولياته في ضوء التشاور بين أعضائه .3

يز على اعتبار القيم الدينية واألخالقية السامية قيمًا حاكمة لعمل الملتقى والمتعاونين معه وهي جزء اساس ال يتجزأ من الترك .4
 أخالقيات أعضائه

العمل من أجل حوار الحياة ومساندة المؤسسات والمبادرات واألنشطة التي تلتقي معه في الرؤية والرسالة واألهداف النبيلة  .5
  والسامية

 ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ

الشيخ محمد عبداهللا  -الشيخ سامي نايف ابي المنى -علي محمد حسين فضل اهللا السيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نعيم موريس القلعاني -رالسيد حسن حسين شاع -السيد اكرم رياض طليس - ابو زيد

  علي محمد حسين فضل اهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /770علم وخبر رقم  -"FoodBlessedفودبلسد، "جمعية باسم  -24
  قضاء عاليه -الطابق الثاني -بناية صعب -24القسم رقم  -1183العقار رقم  - الشارع الرئيسي - حي األمراء -الشويفات: مركزها

  : دافهاأه
من قرار األمم  12التخفيف والحد من نسبة الجوع في لبنان وتوفير األمن الغذائي للفئات المهمشة والفقيرة وذلك عمًال بالمادة  .1

 The. Right to Foodالمتحدة 

تربويا، إقتصاديا،  العمل على رفع مستوى الوعي تجاه الفقر والطعام المهدور والنفايات الغذائية عند األفراد إجتماعيًا، ثقافيًا، .2
 قانونيًا وحقوقياً 
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في الثقافة المجتمعية وثقافة الشركات  Social Responsibility" المسؤولية اإلجتماعية"إدماج مبادىء إنقاذ الطعام ومبدأ  .3
Corporte Social Responsibility  

 بعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و 

ناصر  -انجي طلعت غطاس - ميريه وحيد تروا - جواد يوسف كمال -مايا وحيد ترو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ماجد بلوط

  مايا وحيد ترو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

pour  rancophoneAssociation Fالجمعية الفرنكوفونية للمرضى النفسيين، "جمعية باسم  -25

les malades mentaux"-  أد /771علم وخبر رقم  
الطابق السفلي من المبنى الرئيسي في حرم  -كلية الطب -)Bâtiment-C(جامعة القديس يوسف - طريق الشام - بيروت: مركزها

  العلوم الطبية
  : أهدافها

ع ونشر الثقافة الموضوعية غير العلمية حول هذا المساهمة في تحسين صورة المرضى المصابين باألمراض النفسية في المجتم .1
 والجامعية الداء، من الناحية اإلجتماعية واإلنسانية

المساهمة في دعم األشخاص المصابين واألشخاص الذين يحيطون بهم، من النواحي النفسية واإلجتماعية والمعنوية والمالية  .2
 موالمدافعة عن حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين نوعية عيشه

 المساهمة في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة من أجل تحقيق أهداف الجمعية .3

  تعزيز الجانب الثقافي والفني في ميدان الطب النفسي .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

دوريس رينه  -داني حسان ثابت رفعت -رمزي سامي حداد. د -سامي جورج ريشا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ريتا انطون صعب -الشويفاتي

  دوريس رينه الشويفاتية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /779علم وخبر رقم  -"الحروف"جمعية باسم  -26
  قضاء جبيل -632العقار رقم  - حاالت: مركزها
  : أهدافها

التعاون والسعي والعمل مع الجهات واإلدارات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ال سيما من 
  :أجل

، في قضاء "ات، الكفر، كفون وتوابعهمداده، كفر مسحون، دملصا، بنتاعل، بحدي"دفع مسيرة إنماء بلدات وقرى منطقة الحروف  .1
 ع والنشاطات والدراسات ذات الطابع اإلنمائي، البيئي، الثقافي، اإلجتماعي، الفني والسياحيجبيل، وتحقيق المشاري

تأمين الدعم والمساعدات المطلوبة المطلوبة لتنفيذ مشاريع وأنشطة إنمائية وبيئية وتطويرية في قرى منطقة الحروف المشار إليها  .2
 أعاله

حروف ومحمية بنتاعل الطبيعية في سبيل تحقيق أنشطة تنموية، بيئية، تأمين روابط التعاون والتنسيق بين قرى منطقة ال .3
 إجتماعية، ثقافية، فنية وسياحية

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

ايلي  -ساره صقر صقر - طوبيا ايلي مرهج -د الخوريريمون فؤا - بسام جوزف كيرلس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يوسف سليمان متى -جاد جرجي فرح - حنا كيرلس
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  ايلي حنا كيرلس محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /780علم وخبر رقم  -"النجم"جمعية باسم  -27
 -بناية عدنان الجسر -46القسم رقم  -507العقار رقم  -مقابل صيدلية الولي - شارع العجم - ي الحدادينح - طرابلس: مركزها

  الطابق الثاني
  : أهدافها

المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على المحميات والثروات الحرجية والمائية واألثرية وعلى عناصرالبيئة األساسية المياه  .1
 والهواء والتربة والكائنات الحية

حياة ومعيشة سليمة بيئيًا واإلهتمام بنظافة المنازل والطرقات والبيئة  المساهمة في تثقيف الناس وتوعيتهم العتماد أساليب .2
 المحيطة وٕابعاد األخطار عنها

 المساهمة في معالجة مشاكل النفايات .3

وغيرها، وحمالت تشجير ونظافة وأنشطة ... تصوير فوتوغرافي ورسوم لألطفال(المسهمة في إقامة معارض ومسايقات فنية .4
 تربوية بيئية

 منتزهات وحدائق ومشاتل زراعية إنشاء من .5

 إنشاء المدارس والكليات الجامعية والمراكز والمختبرات المتخصصة بالبيئة .6

 المساهمة في تجميل الشوارع والطرقات .7

المساهمة في مكافحة التدخين واإلدمان على المخدرات والمسكرات وٕانشاء المستشفيات والمصحات والمراكز العالجية الخاصة  .8
 بذلك

 مة في تنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية بيئية لتحقيق أهداف الجمعيةالمساه .9

تطوير وتنمية التواصل اإلجتماعي والثقافي البيئي مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بذلك في لبنان وفي مختلف دول . 10
  العالم

ها لتحقيق أهداف الجمعية وتبيان دورها وما وصلت إليه إصدار المنشورات اإلعالمية بمختلف أساليبها الورقبة واإللكترونية وغير . 11
  من تطور في مسيرتها

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

  ليمان حسنعبد الحميد س - حكمت قزيحه شرفا. د - احمد خضر علوش. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد خضر علوش كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /796علم وخبر رقم  -"جمعية مستقبل عرسال الواعد الخيرية اإلجتماعية"جمعية باسم  -28

  قضاء بعلبك - ملك ثناء محمد الحجيري -ساحة الجمارك -عرسال: مركزها
  : أهدافها

 اعي والبيئي لبلدة عرسالتحسين الواقع اإلقتصادي والثقافي واإلجتم .1

 تنمية وتطوير الموارد البشرية في البلدة .2

 التعاون والنسيق مع المنظمات األهلية ومؤسسات الحكم المحلي واألهلي لما يخدم أولويات ومصالح البلدة .3

 :ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في مجال رؤيتها وموضوعها ومنها

 ش عمل وحوارات تنمويةتنظيم ندوات وور  .1

 تنظيم دورات تدريبية لتطوير القدرات الفنية والمهنية والعلمية .2
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 إصدار النشرات غير الدورية .3

 التواصل مع الجهات الرسمية المسؤولة والتعاون معها لتحسين مستوى الخدمات في البلدة .4

 إستعمال الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من وسائل التواصل .5

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

زهرية محمد  -نمر محمد الحجيري - خالد محمد علي الحجيري - زهير محمد الفليطي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طارق محمود الحجيري -فطوم محمد بحلق -البريدي

  زهرية محمد البريدية السيد: الحكومة ممثل الجمعية تجاه
  

 HABITAT  –COMMUNITY– فاينانس،  –هابيتات  –كوميونيتي "جمعية باسم  -29

FIANANCE (CHF)"- أد /797 علم وخبر رقم  
 ملك احمد عبداهللا -بناية الرحاب - 5القسم رقم  -4461العقار رقم  -قرب صيدلية سما فارم -شارع السفارات -الغبيري: مركزها

  قضاء بعبدا -الطابق السفلي األول
  : أهدافها

هي المساهمة في رفع " COMMUNITY- HABITAT- FINANCE (CHF)س، نهاينا -هابيتات -كوميونيتي"إن أهداف جمعية 
ات المستوى اإلجتماعي ومحاربة الفقر والعوز بشتى الطرق والوسائل من خالل تنفيذ مشاريع إنمائية بشكل مباشر وتقديم المساعد

  :للفقراء والمعوزين وٕايجاد فرص عمل للشباب على األراضي اللبنانية كافة هي تشتمل على النشاطات التالية
 تشجيع وٕانشاء ودعم المشاريع التي تحسن مداخيل الفرد  .1

 مل للشباب في شتى القطاعات اإلقتصادية على األراضي اللبنانيةريع تدر دخل وتؤمن فرص عتنفيذ مشا .2

لدعم المرأة الريفية وتأمين فرص عمل لها لزيادة مدخولها وتحسين ...) غذائية ةحرفية، صناع(إنتاجية متنوعة ريع تنفيذ مشا .3
 مستوى معيشتها وضمان دعمها في الريف والمساعدة في إيجاد أسواق لتصريف اإلنتاج

 إعداد الدراسات اإلحصائية واإلقتصادية وتنظيم دورات توعية إجتماعية .4

 فراد والجماعات من قبل خبراء مختصين عبر إقامة دورات تدريبية ومؤتمراتإعداد وتدريب األ .5

 الصغيرة المساهمة في مساعدة األشخاص واألعمال .6

 المساهمة في تطوير وتسهيل مشاريع صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير اإلقتصاد المحلي .7

 ار، ودورات تدريب على توضيب وتغليف الخضار والفاكهة بعد القطفتنظيم دورات تدريب على تربية الماشية واألبق .8

 المساهمة في مشاريع تحديث وتوسيع المدارس الرسمية وتجهيز المختبرات العلمية الموجودة فيها .9

ختلف المساهمة في إنشاء ودعم المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر العلم عبر إنشاء المدارس الخاصة التربوية لم .10
 األكاديمة منها والمهنية بما في ذلك التأهيل المهني والدروس الخصوصية) وثانوية -تكميلية -إبتدائية(المراحل التعليمية

 المساهمة في العمل على رفع المستوى الفكري والثقافي من خالل إقامة دورات تعليمية من أجل القضاء على األمية .11

المعارض والنشاطات الحرفية المتنوعة ودعم اللبناني والحفاظ عليه من خالل إقامة المساهمة في االهتمام بالتراث والفن  .12
 الجمعيات التي تعنى بذلك

  المساهمة في القيام بكل ما يخدم الجمعية .13
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ايمن خالد  -طالل علي الحاج ديب -ابراهيم بهيج منصور -ابتسام محمد الرفاعي: السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون
  محمد سعيد شحاده -عبداهللا

  ايمن خالد عبداهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /812علم وخبر رقم  -"عاليه -نادي روتاري"جمعية باسم  -30
  الطابق الثاني -ملك نادر شهيب -بناية االديكو -20القسم رقم  -301قار رقم الع -شارع البيسين -عاليه: مركزها
  : أهدافها

  :تشجيع المثل األعلى للخدمة ودعمه باعتباره اساسًا للعمل الشريق وباألخص
دمة مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات االجتماعية واالنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان والخارج في خ .1

 المحتاجين وذوي الدخل المحدود

 توسيع مدى التعارف التاحة الفرصة للخدمة .2

 التحلي بمستوى خلقي سام في األعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتسجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع .3

 تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية واالجتماعية .4

 عرى الصداقة والزمالة بين رجال األعمال والمهن الذي يجمعهم المثل األعلى للخدمة توثيق .5

وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري، اجتماعي، انساني، ثقافي وطبي من شأنه تأمين كرامة االنسان والعجزة والمرضى  .6
  ي بصورة مطلقةالمحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطالب دون توخي الربح الماد

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

 -كمال عجاج االحمديه -وجدي هاني ابو سعيد -زهير انيس جابر -جورج متر عازار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كمال وهبه الشوفي -نادر نبيه شهيب

  كمال عجاج االحمديهمحامي ال: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  

  أد /855علم وخبر رقم  -"جمعية روضات الجنان الخيرية"جمعية باسم  -31
  قضاء بعبدا -18القسم رقم  -1910العقار رقم  - شارع دكاش - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 واإلجتماعية واإلنسانية القيام باألعمال الخيرية .1

 م بالفقراء وبشؤونهم اإلجتماعية والصحية والثقافيةاإلهتما .2

 إنشاء مراكز ثقافية وصحية وٕاجتماعية خيرية .3

  تعمل الجمعية في مجاالت الخدمة العامة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد الباقر  -مسلم علي يوسف سلمان -حمزي محمد ناصر -محمد حسين محمد طالب: سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون
  احمد فؤاد الديراني -حسين فنيش

  مسلم علي يوسف سلمانسيد ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /891علم وخبر رقم  -"جمعية التربية واإلنماء الخيرية"جمعية باسم  -23

  قضاء عكار -ملك محمود حسين خضر -معهد الجومة -742العقار رقم  -لوطىشارع ا -عين يعقوب: مركزها
  : أهدافها

القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية الهادفة عبر القيام بدورات تثقيفية ومهنية ودورات محو امية والمساهمة في إنشاء مراكز  .1
 تربوية ومهنية لذلك

 يتام وكفالتهم وتأمين األدوية لمصابي األمراض المزمنة وللفقراءعوزين واألالرعاية اإلجتماعية والصحية للفقراء والم .2

 تفعيل دور المرأة والشباب في التنمية .3
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المساهمة في منع التمييز واإلهمال وزرع المحبة والتعايش للوصول الى مجتمع متكافىء ومتكامل على جميع أراضي وطننا  .4
  الحبيب لبنان

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

وسيم عبد  -عبد القادر محمد الزعبي - محمد عامر االحمد -بشير محمد عبد القادر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جمال عثمان عبد القادر -الرزاق الموري

  محمد عبد القادربشير  السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /899علم وخبر رقم  -"، يوسبيكUSPEAK"جمعية باسم  -33

  ملك عاطف ياغي - ساحة آل ياغي -بعلبك: مركزها
  : أهدافها
  :ديمقراطية في منطقة البقاع، وذلك من خالل ، إليجاد فسحة مدنيةUSPEAK تسعى

 مع في البقاعرفع مستوى الوعي الثقافي واإلجتماعي والمدني لكافة شرائح المجت .1

 المساهمة في تفعيل الحركة التنموية للمنطقة .2

 تنشيط العمل التطوعي لدى الشباب .3

 تمكين النساء للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني في البقاع .4

  إصدار النشرات التي تساهم في خلق مناخ ديمقراطي .5
 اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية

رانيه  -عبير طالل حيدر -ثروه محمد نزها -ندى علي الطفيلي -نسمه عاطف ياغي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رائده عصام ياغي -روان عاطف ياغي -عدنان مراد

  رانيه عدنان مرادة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 2015نيسان  شھر  للعلم والخبر تعديل 
  

لجنة «: للجمعية المسماة 9/3/2006أد، تاريخ /81لبيان العلم والخبر رقم  721 تعديل رقم -1
  »مهرجانات األرز

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » األرزلجنة مهرجانات «الجمعية المسماة اسم   الداخلية والبلديات علمًا بتعديل أخذت وزارة
  9/3/2006أد تاريخ /81

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »األرز الدولية لجنة مهرجانات«: هااسم

  »األرزلجنة مهرجانات «: بدًال من
  
: للجمعية المسماة 17/11/2011أد، تاريخ /1884لبيان العلم والخبر رقم  782 تعديل رقم -2
  »A Tout Coeurأتوت كير، «

الحائزة على بيان العلم والخبر » A Tout Coeurأتوت كير، «الجمعية المسماة  مركز  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  17/11/2011أد تاريخ /1884رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
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  قضاء المتن -8القسم رقم  - 948العقار رقم  -ت الشعاربي: مركزها
  ملك شوقي نادر -شارع الصناعة -الجعيتاوي -بيروت: بدًال من

  
: للجمعية المسماة 26/9/2009أد، تاريخ /1506لبيان العلم والخبر رقم  848 تعديل رقم -3
  »جمعية تالية الخيرية اإلجتماعية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية تالية الخيرية اإلجتماعبة«مركز الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  26/9/2009أد تاريخ /1506والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء بعبدا -ملك ذو الفقار عثمان -1227العقار رقم  -طريق المطار -بئر حسن: مركزها
  قضاء بعبدا -ملك احمد برغل - شارع عين السكة -برج البراجنة: بدًال من

  
 2015  نيسانر شھ للعلم والخبر سحب 

: المسماة المعطى بتأسيس الجمعية 24/4/9119أد تاريخ /66سحب بيان العلم والخبر رقم  -1
  »صندوق التعاضد اإلجتماعي الخيري«

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

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

  ،12/9/2008تاريخ  2008/إم/15وتعديله رقم  19/5/2006تاريخ  2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
صندوق التعاضد اإلجتماعي " :المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 24/4/1991أد تاريخ /66بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  قضاء الكورة، –قلحات : مركزها "الخيري
والمتعلق بطلب سحب بيان  9/10/2014تاريخ  15754تدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم بناء على الغس

  العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوًال،
  ،15/12/2014وز تاريخ //و/اع/11738بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  ير عام الشؤون السياسية والالجئين،مداقتراح على بناء 
  :يقرر ما يأتي
صندوق التعاضد ": المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 24/4/1991أد تاريخ /66سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  للسبب المبين أعاله،" اإلجتماعي الخيري
  

  .CRTD.Aلتدريب للعمل التنمويمجموعة األبحاث واتصدر 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

النشرة  كِ /د الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكفي هذه النشرة الرجاء إرسال بري كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى" التسجيل إلغاء”معنون بعبارة إليه مع 

 info@crtda.org.lb  
  )طاء تحصل بعض األحيانن األخإالتسجيل 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+  
  info@crtda.org.lb :بريد إلكتروني

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

  
 


