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   2015 آب/142العدد 
في هذا العدد 

 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 

 التنمية الكلية والقطاعية في
  للبنان وتوقعاته الدولي النقد صندوق توجيهات •

  لبنان في الكهرباء قطاع انهيار وراء الطائفية: الدولي البنك •

 البحر عبر الزراعية المنتجات تصدير دعم اقر الوزراء مجلس •
 

 والطوارىء النزوح مشكلة
  ات/النازحين والدات تسجيل رفضه الالجئين مفوضية يبلغ لبنان •

 لبنان واهمال سوريا تدمير مسؤولية والعالم العرب يحّمل حسن الحاج •

 العتداءات ن/تعرضوا% 25و باألمان ن/يشعرون ال بيروت في ات/النازحين ثلث •
 

 والبيئية المحلية التنميةفي 
  للوظائف اإللكترونية البوابة مشروع تطلق العمل وزارة •
 السياحة لتحفيز" األصيل الشوف "حملة إطالق •

 البيئي االقراض يدعم لبنان مصرف •
  " باي الزيتونة "في اليدوية للحرف" أفكار "معرض •

 
 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 والخبر العلم بيان لردها الداخلية على الدولة شورى امام دعوة •

 18 الـ سن قبل تزوجن اللبنانيات النساء من% 13 •

 اللبنانية المصارف اهتمامات صلب في االجتماعية المسؤولية •
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 عالميا االعلى من لبنان في التدين •
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات •

 اهلية لجمعية طالل بن الوليد من مساعدة •
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات •
 

 2015  تموزشهر علم وخبر 
 2015 شهر تموزتأسيس جمعيات جديدة  •

 2015تموز تعديل للعلم والخبر شهر  •

 2015تموز  للعلم والخبر شهر سحب •
 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 التنمية الكلية والقطاعية في
 

  للبنان وتوقعاته الدولي النقد صندوق توجيهات  •
 حال في العام وبدينه المالية، باستدامته اإلجتماعي، بنسيجه بإقتصاده، المحدقة المخاطر من لبنان الدولي النقد صندوق حّذر

 من مجموعة على الضوء خالله من القى الدولي، الصندوق أصدره تقرير في ذلك كل جاء. عليه هي ما على أوضاعه استمّرت
 بالنسبة المؤقت اإلرتياح من مساحة وّفر النفط سعر إنخفاض أن إلى التقرير أشار. لبنان يواجهها التي األساسية التحديات
 يعتمد يزال ال االقتصاد ان من نبه لكنه للقوة، مصدراً  شّكل لطالما الذي والدولة المصارف بين المتين اإلرتباط الى الفتاً  للمالية،

 تقلص الودائع نمو أن ايضاً  التقرير وذكر. الثقة لعامل تراجع أي تجاه حساساً  يبقى وهو الودائع، من متواصلة تدفقات على
 والخارجية، العامة التمويلية االحتياجات لتغطية كافية وبقيت ،%8و 7 بين تتراوح بقيت معدالته أن إال اآلخيرة، السنوات خالل
 تتطلبان مسالتين على الضوء مسلطاً  األجنبية، العمالت في االحتياط من  مرتفغ مستوى على االحتفاظ بسياسة نوه كما

 الصندوق ورأى. الكهرباء قطاع مشكلة معالجة والثانية، ،2015 لسنة العامة الموازنة مشروع اقرار األولى،: كأولوية المعالجة
 العهد الحديثة الشركات تعزيز خالل من المالية، األسواق تطوير في تساعد أن يمكن بيروت بورصة خصخصة أن تقريره في

 فرص لتعزيز ملحة حاجة تبقى الهيكلية اإلصالحات أن الحظ كذلك السلع، تداول أمام الباب وفتح أولية اكتتابات طرح على
 الخاص القانون: ومنها االستثمار، جذب بغرض التشريعات، من عدد القرار ايضاً  والحاجة لبنان، في االقتصادي النمو

 بين بالشراكة الخاص اإلطار وقانون والغاز، النفط عن والتنقيب باالستكشاف المتعلق االتفاق صيغة النفطية، بالضريبة
.  والخاص العام القطاعين

 ذاته الرقم وهو الحالي، العام خالل% 2 بحوالي نمواً  اللبناني اإلقتصاد يسجل أن الدولي النقد صندوق توقع متصل، سياق وفي
 أن إلى بلبنان، الخاص" الرابعة المادة بعثة "تقرير أنجز الذي للصندوق التنفيذي المجلس وخلص. الماضي العام تحقق الذي
 ات/النارحين عدد إجمالي أن وخصوصاً  لبنان، في اإلقتصادية األفق على يهيمن الخامس، عامه دخل الذي سوريا في النزاع

 والبطالة، الفقر اصالً  تعاني التي المحلية المجتمعات أجهدت النزوح أزمة أن إلى الفتاً  السكان، عدد ربع يناهز بات سوريا من
 النمو تقود التي التقليدية القطاعات أن التقرير ورأى. التحتية البنية وعلى الهشة، العامة والمالية اإلقتصاد على تضغط باتت كما
 إحتمال في شكك كما قريبًا، انتعاشاً  تسجل أن واستبعد موجعة، ضربة تلقت والبناء، العقاري والقطاع السياحة وهي لبنان، في



3 
 

 أسعار تراجع بسبب ،2014 عام حاد شكل في التضخم تراجع التقرير ورصد. 2019 عام بحلول% 4 من أعلى نمو تسجيل
 الصندوق أعتبر العامة، المالية صعيد وعلى. الحالية السنة نهاية في% 3 إلى مجدداً  يرتفع أن رجح لكنه أخرى، وعوامل النفط

 خطوات دون من لكن ،)االجمالي المحلي الناتج من% 2.5 (2014  عام أولي فائض بتكوين سمحت استثنائية عوامل أن
 العجز، إلى األولي الميزان يعود أن ومرجحاً  الحالي، العام خالل العامة المالية حال تردي يستمر ان متوقعاً  وحاسمة، عملية
 . االجمالي المحلي الناتج من% 132 الى حجمه ليصل العام، الَدين إرتفاع استمرار مع السنة نهاية بحلول وذلك% 1.25 بنحو

 

  لبنان في الكهرباء قطاع انهيار وراء الطائفية: الدولي البنك  •
 ،"2015 للبنان منهجي تشخيص - الرفاهّية في والمساواة الفقر من الحد "عنوان تحت مؤخراً  صدر الدولي للبنك تقرير اشار
 وقد. الكهرباء قطاع بازمة ذلك رابطاً  لبنان، في النمو معدالت في زيادة تحقيق دون تحول التي األساسية والقيود المعّوقات الى

 قطاع انهيار الى ادت التي الدولي، البنك بحسب االسباب، كأحد الطائفية، الى مشيرة المسألة، تلك على النهار صحيفة سلطت
 الطائفي، والنظام اإلدارة، وسوء الفساد إلى الكهرباء قطاع في المقدمة الخدمة نوعية رداءة الدولي، البنك تقرير عزا فقد. الكهرباء

 السياسية االنقسامات هو الكهرباء النهيار االهم السبب أن معتبراً  طوائفها، زعماء بحماية تحظى كوادر القطاع في تعمل اذ
 ذلك، وبسبب. سنة 30 من اكثر منذ البحث طاولة على موضوعة زالت ما التي اإلصالحات تحقيق دون تحول التي والطائفية

 التجارية األعمال ممارسة سهولة ومن للبنان التنافسية القدرة من حد الى ادى الذي االمر الضعيف، أدائها في المؤسسة تستمر
 استقصائية دراسة الى واستند الكهرباء، إمدادات نوعية حيث من العالم في مرتبة أسوأ ثاني احتل لبنان ان التقرير وافاد. فيه

 أمام رئيسياً  عائقاً  الكهرباء اعتبرت اللبنانية الشركات من% 55.1 ان الى لالشارة ،2013/2014 في الدولي البنك أجراها
 . التنافسية وقدرتها التجارية عملياتها

 االوسط الشرق لمنطقة الدولي البنك رئيس نائب اطلقه الذي الوعد ان تحقيق في النهار صحيفة قالت متصل، سياق وفي
 السنوات خالل لبنان في البنك استثمارات بمضاعفة الماضي، نيسان أواخر في للبنان، زيارته خالل غانم، حافظ أفريقيا، وشمال
 البنك، اتخذها التي الجديدة االجراءات بدليل طويًال، يصمد لم دوالر، مليون 300و المليارين حدود الى لترتفع المقبلة، األربع
 كل أي الرسمية السلطات من عليها المسبقة الموافقة على الحصول قبل لبنان في جديدة تنموية مشاريع التزام بعدم قضت والتي
 .حالياً  المعطلين النواب، ومجلس الحكومة من

 الدولي، البنك من قروض منها االجل، وطويلة ميسرة الدولية القروض من الكثير لخسارة عرضة لبنان ان الى االشارة وتجدر
 مع أجريت التي االتصاالت أن يبدو لكن. والجسور والسدود المياه لقطاع ومخصصة دوالر، المليار االجمالية قيمتها تناهز

 أي يوماً  180) دوالر مليون 474 وقيمته (بسري لسد المخصص القرض مدة تمديد الى أفضت الدولي البنك في المسؤولين
 الغاء تمّ  إذ مدارس، لبناء تمويل على لبنان في المحرومة المناطق حصول فرص تعثرت المقابل، في الحالية، الـسنة نهاية حتى

 مجلس في التشريع غياب تنيجة وذلك دوالر، مليون 25 وبقيمة الغاية لتلك (ADF) للتنمية الفرنسية الوكالة من مقدم قرض
. النواب

 

 البحر عبر الزراعية المنتجات تصدير دعم اقر الوزراء مجلس  •
 البرية، المعابر جميع إقفال بسبب الزراعية، الصادرات السيما اللبنانية، الصادرات شهدتها التي الجمود حالة من يوماً  92 بعد

 لفارق المالية والتغطية بحراً  الزراعية الصادرات دعم الوزراء مجلس اقر المتضررة، االقتصادية للجهات الكثيرة للتحركات ونتيجة
 المنتجات تصدير لدعم أميركي، دوالر مليون 21 تخصيص تقرر ذلك، على وبناء. والبحري البري التصديرين بين ما التكلفة

 إيدال مؤسسة تضعها آللية وفقا شهريا االموال تسدد ان على أشهر، سبعة لفترة وذلك العربية، الدول الى والصناعية الزراعية
 .الزراعة وزير مع بالتنسيق

 عن كاشفاً  السعيدة، خواتيمه الملف ذلك لبلوغ سعادته عن ترشيشي، إبراهيم البقاع، في المزارعين تجمع رئيس اعرب جهته، من
 ومؤسسة والتصدير المالحة شركات من الملف، في المعنية األطراف مختلف يضم الزراعة، وزير له سيدعو طارئ إجتماع



4 
 

 بروز قبل فوراً  التصدير عملية تبدأ أن ترشيشي تمنى اخيراً . الخطة بتنفيذ للبدء وذلك الزراعي، القطاع عن ات/وممثلين إيدال
 . الصفر نقطة إلى الملف تعيد جديدة عراقيل

 

 والطوارىء النزوح مشكلة
 

  ات/النازحين والدات تسجيل رفضه الالجئين مفوضية يبلغ لبنان  •
 وزارته رفض جيرار، ميراي الالجئين، لشؤون العليا المفوضية مكتب ممثلة باسيل، جبران والمغتربين، الخارجية وزير أبلغ

 أنّ  ومؤكداً  السورية، السلطات اختصاص من األمر ذلك معتبراً  لبنان، في ات/السوريين ات/النازحين والدات تسجيل إجراءات
 نفسه، السياق وفي  .تبادلها تمّ  وثائق أي في أو برلين مؤتمر في ال خطوة هكذا مثل على توافق لم والمغتربين الخارجية وزارة
 وقف فيها طلب غوتيريس، أنطونيو لالجئين، المتحدة لألمم السامي المفوض إلى موجهة رسالة جيرار باسيل الوزير سلم

 باسيل وّجه كذلك  .تدهورها إلى يؤدي قد وضع ألي وتداركاً  المفوضية، مع الجيدة لبنان عالقات على حفاظاً  التسجيل إجراءات
 وطالباً  الموضوع إلى نظرهما الفتاً  درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون ووزير سالم، تمام الحكومة، رئيس من كلّ  إلى رسائل

 سياسة يخالف والذي المستجد األمر بذلك إلبالغه بري نبيه النواب مجلس رئيس إلى وكذلك اإلجراءات، تلك لوقف تدخلهما
 توطيني واقع لفرض عملية بداية هو يحصل ما أن رسائله، في باسيل اعتبر فيما السوري، النزوح موضوع في الرسمية لبنان

 .لبنان في ات/السوريين ات/للنازحين
 سياسة بتنفيذ تقوم الوزارة أنّ : "قائالً  اذاعي حديث عبر باسيل على درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير ردّ  جهته، من

 سياسة وضعت التي المصغرة الوزارية اللجنة في عضو باسيل "ان الى الفتاً  ،"ات/السوريين ات/الالجئين ملف في الحكومة
 ان علماً  بخصوصه، مالحظات أي تأتني ولم اللجنة عمل حول تقريراً  أعددت شهرين منذ وأنا بدقة ننفذها ونحن الحكومة أقرتها

 ". ات/السوريين ات/النازحين المواليد تسجيل على المفوضية اشراف الى اشار التقرير
 

 لبنان واهمال سوريا تدمير مسؤولية والعالم العرب يحّمل حسن الحاج  •
 للتنمية المتحدة االمم ومنظمة الصناعة وزارة عقدته الذي الصحافي المؤتمر خالل حسن، الحاج حسين الصناعة، وزير صرح

 في ات/السوريين ات/الالجئين بتدفق المتأثرة لبنان في المضيفة المجتمعات دعم مشروع نتائج لعرض ،"يونيدو "الصناعية
 من أكثر بتخصيص ونيويورك، باريس روما، الكويت، في عقدت عديدة مؤتمرات في وعد الدولي المجتمع ان البقاع، منطقة
 لم فيما السوري، النزوح عن الناجمة واالجتماعية االقتصادية والضغوط اآلثار تخطي على لبنان لمساعدة دوالر مليارات سبعة
 ن/باتوا ات/السوريين ات/النازحين ان الى ايضاً  حسن الحاج واضاف. تقريبا دوالر مليون 700 إال اآلن حتى منها يصل

 من وللمزيد للتدمير سوريا في تنفق لكن االزمة تلك تخطي على لمساعدته تدفع ال االموال وان لبنان، سكان عدد ثلث ن/يمثلون
.  واقتصاده لحمه من العربية والدول الدولي المجتمع اخطاء ثمن يسدد لبنان ان الى بالقول خالصاً  التهجير،

 

 العتداءات ن/تعرضوا% 25و باألمان ن/يشعرون ال بيروت في ات/النازحين ثلث  •
 ات/السوريين ات/الالجئين احساس مدى "عنوان تحت يوسف، القديس جامعة في السياسية العلوم معهد أعّدها دراسة كشفت
 لبنانية، وبلدة قرية 120 في ات/موزعين ات/لسوريين استمارة 1200و ات،/للبنانيين استمارة 600 شملت ،"لبنان في باالمان

 من% 34 ان الدراسة بينت وقد. المناطقي ن/لتوزعهم وفقاً  ات/السوريين ات/النازحين بين االوضاع في تفاوت وجود عن
 في% 13و لبنان جبل في% 18 البقاع، في% 27 الشمال، في% 30 مقابل األمان، بعدم ن/يشعرون بيروت في ات/النازحين
 لفتت كذلك. بيروت ثم وعرسال طرابلس في انخفض فيما الجنوب، في سجل األعلى األمان مستوى ان واضافت الجنوب،
 ن/يقوموا لم%) 69 (ن/نصفهم من أكثر لكن لبنان، في للمشاكل عرضة ات/السوريين ات/النازحين من% 46 ان الى الدراسة
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 شخص، 1200 شملت عّينة ضمن من عائلة، أو شخص على اعتداء حالة 293 ايضاً  الدراسة واحصت ذلك، حيال شيء بأي
 االكبر الحجم شهدت وبعلبك، اللبوة، عرسال، طرابلس، بيروت، ان مشيرة لالعتداء، ن/تعرض ات/النازحين من% 25 ان اي
 يواجهن وهن الرجال، من) طفيف بشكل ولو (أكثر أمان بـ يشعرن النساء ان الدراسة بينتها التي والمفارقة. االعتداءات من

 صعوبة ووجود القانونية، األوراق امتالك عدم أن الدراسة على القيمون لحظ اخيرًا،  .بالرجال مقارنة الحواجز، على أقلّ  مشاكل
 . فقدانه او باألمان ات/النازحين شعور في يؤثران الخدمات، على الحصول في
 

 والبيئية المحلية التنمية في
 

  للوظائف اإللكترونية البوابة مشروع تطلق العمل وزارة  •
 بين وقعت التي للوظائف، اإللكترونية البوابة انشاء حول التفاهم بمذكرة العمل إلطالق احتفاالً  قزي، سجعان العمل، وزير رعى

 على لإلطالع االلكتروني الموقع ذلك ولوج من العمل طالبي ستمكن والتي ،"مايكروسوفت "وشركة لالستخدام الوطنية المؤسسة
 مشروع أن للمناسبة عقده الذي الصحافي المؤتمر خالل قزي اوضح وقد. الوظائف تطلب التي الجهة ومعرفة السوق حاجة

 لإلستخدام، الوطنية المؤسسة خالل من السنة هذه العمل وزارة تطلقه التي الثالث المشروع هو" للوظائف اإللكترونية البوابة"
 4800 لنحو عمل فرص إيجاد في سيساهم والذي ليرة، مليارات 10 قيمته تبلغ الذي للشباب األولى الفرصة مشروع بعد ويأتي
 خط تحت ن/يعيشون اللواتي/الذين ات/اللبنانيين عدد مجموع أن الى قزي ولفت. المقبلة األربع السنوات مدى على وشابة شاب
 من "أن على مشدداً  اللبناني، الشعب ثلث أي ة،/لبناني ألف وسبعين ومئة مليون نحو يبلغ يوميًا، دوالرات 4 من بأقل أي الفقر،

 الوطنية المؤسسة من طلبت الوزارة أن قزي كشف كذلك". يتوالها من تجد لم بأعمال يشتغل أن يريد ممن الكثير هؤالء بين
 المدير تحدث بدوره،. العمل عن ات/العاطلين إلستهداف وذلك الفقيرة، المناطق كل في تنتشر مؤسسة إلى تتحول أن لإلستخدام

 ضمن الجميع مع البوابة تلك في للتعاون مفتوح المجال أن "على مؤكداً  فاضل، أبي جان لإلستخدام، الوطنية للمؤسسة العام
 العمل فرص حول باشعارات التقدم عبر المؤسسة، مع التعاون من المزيد الخاص القطاع على ومتمنياً  ،"القانونية األصول
 . لديه المتاحة

 

 السياحة لتحفيز" األصيل الشوف "حملة إطالق  •
 وجمعية الدين، بيت مهرجانات لجنة الشوف، تجار جمعية اإلمتياز، لتراخيص اللبنانية الجمعية من لكل مشتركة مبادرة في

 وموقعها الدعائية حملتها" األصيل الشوف "حملة أطلقت واإلقتصاد، السياحة وزارتي مع وبالتعاون الشوف، أرز محمية
 في اإلقتصادية الحركة تنشيط الى الجديدة المبادرة تلك تهدف. http//www.authenticshouf.com :الجديد االلكتروني

 والتاريخية البيئية المقومات من العديد على واإلضاءة األصيل جانبها إظهار خالل من فيها، السياحة وتحفيز الشوف منطقة
 في اإلطالق إحتفال أقيم. بينهما ما في والدينية التراثية المعالم بأهم ومروراً  األرز، إلى وصوالً  الشوف، بساحل بدءاً  والثقافية،

 أهمية على فيها ركز كلمة عربيد، شارل اإلمتياز، لترخيص اللبنانية الجمعية رئيس خالله ألقى الدين، بيت في أمين المير قصر
 والخدمات السلع على نوضع جودة وعالمة الشوفية، والخدمات السلع تمّيز فارقة عالمة الى" الشوف "شعار يتحول أن

 الى المنطقة منتجات تصدير أمام المجال تفسح التي الدولية الثقة معايير مع يتماشى بما المحلية، والصناعات والمنتجات
 من أساسياً  جزءاً  تشكل تزال ال الزراعة أن على شهّيب، أكرم الشوف، أرز جمعية رئيس ونائب الزراعة وزير أّكد بدوره،. الخارج
 يساهم والريفية، البيئية وخاصة السياحية الحركة نمو ان مضيفاً  الشوفية، العائالت مئات معيشة عليها وتعتمد الشوف، إقتصاد

 . المحلية السوق في الزراعية المنتجات تسويق في
 
 

http://www.authenticshouf.com/�
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 البيئي االقراض يدعم لبنان مصرف  •
" لبنان في البيئي التلوث لمكافحة ميسرة قروض "عنوان حملت عمل ورشة خالل سالمة، رياض لبنان، مصرف حاكم أعلن

 لتعزيز البيئة وزارة مع بالتعاون لبنان مصرف سعي المصرف، في واالعداد التدريب معهد من بدعوة لبنان مصرف في وعقدت
 القطاع "لدعم الالزم التمويل توفير عملياً  يعني مما الطاقة، قروض دعم في المعتمدة للمنهجية وفقاً  البيئي االقراض سبل

 والبنك البيئة ووزارة لبنان مصرف بين المشتركة LEPAP مبادرة أن "سالمة اعتبر كذلك. المستدامة التنمية وتعزيز" األخضر
 الصناعي القطاع عمل لتطوير أساسية خطوة تمثل ألنها إلنجاحها المستطاع كل عمل من بدّ  وال جديدًا، تحدياً  تمثل الدولي
  مبادرة "نجاح الى سالمة اشار وقد". االجتماعية الشركات مسؤولية في ركناً  تشكل التي البيئي االلتزام بشروط وللتقيد

LEPAP، دوالر مليون 380 اآلن حتى بلغت متراكمة بقيمة الطاقة، مجال في قرضاً  260 من اكثر تقديم عنها نتج التي 
". جديدة عمل فرصة 6000 وخلق

 

  " باي الزيتونة "في اليدوية للحرف" أفكار "معرض  •
 ات/المصممين تشجيع إلى خالله من تهدف الذي ،"باي الزيتونة "في" افكار "معرض االجتماعية للتنمية بيروت جمعية افتتحت

 اللبنانية الصناعة نحو واألجانب   العرب السياح وجذب جهة، من لها والترويج  الحرفية ن/منتجاتهم عرض على   ات/والحرفيين
  وأثاث فنية  رسومات من الحرف، متنوعاً  جناحاً  85 الحريري، سعد الرئيس رعاه الذي   المعرض ضم   . ثانية  جهة من المميزة

 وتنمية تشجيع على تعمل التي الجمعيات بعض  أيضاً  فيه وشارك مزخرفة، خشب وقطع ومالبس ومجوهرات والمكاتب للمنازل 
  اإلجتماعي، التواصل وسائل على صفحاتها عبر جدد ات/فنانين استقطاب إلى تهدف التي    " تالينت ليبانيز"    جمعية مثل الحرف،

 أدوات وتطوير وصنع والتطريز   الخياطة مثل اليدوية الحرف على متعلمين غير أوالد بتدريب تهتم التي" الحرفية   العزم مدرسة"و
    . عمل فرص تأمين على ن/لمساعدتهم وغيرها، وٕاكسسوارات أثاث وقطع منزلية

 

 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 

 والخبر العلم بيان لردها الداخلية على الدولة شورى امام دعوة  •
 جمعية ومنها الجمعيات من لعدد والخبر العلم اقرار الداخلية وزارة رفض على الضوء فيه سلطت مقاالً  االخبار صحيفة نشرت

 الداخلية وزارة رفض قضية تحريك اعادة قرر العياش أجود البيئي الناشط بان الصحيفة افادت السياق، هذا وفي". االم الطبيعة"
 على وبناء. الناعمة ومطمر النفايات قضية متابعة بهدف بعورتا، قريته من اثنين مع أسسها التي للجمعية، والخبر العلم بيان
 اوضح فيما الدولة، شورى مجلس أمام دعوى برفع صاغية، نزار المحامي القانونية، للمفكرة التنفيذي المدير العياش أوكل ذلك،

 في والجمعيات والالجئين السياسة مديرية إلى والخبر العلم ببيان تقدم قد العياش وكان  .األخير النفس حتى القضية سيتابع انه
: خبر راجع (القرية أهل بين نزاعات خلق إلى ستؤدي الجمعية أنّ  بحجة ُردّ  الطلب أنّ  إّال  ،5/11/2013 في الداخلية وزارة

http://www.lkdg.org/ar/node/12802  .(النواب ومجلس الحكومة وقت في أّنه المفارقة: "قائلة الصحيفة واضافت 
 دون من النقابي التنظيم حق الثانية مادتها في تكّرس التي 87 الدولية االتفاقية وتطبيق الجمعيات انشاء حقوق بحماية مطالبان
 عام في الصادر العثماني الجمعيات لقانون خالفاً  وذلك الترخيص يشبه ما إلى بالممارسة والخبر العلم تحول مسبق، ترخيص
 أوراقها بإيداع الدولة تجاه قائمة وتصبح مؤسسيها مشيئة التقاء بمجرد الجمعية تنشأ بموجبه اذ اليوم، حتى به والمعمول 1909

  .الداخلية وزارة لدى
 ان على نص والذي للداخلية وزيراً  كان عندما اصدره الذي التعميم ان بارود، زياد االسبق، الداخلية وزير اكد الموضوع، وحول

 نشاطات كافة عن واالستعالم الالزمة التحقيقات إلجراء العام لألمن العامة المديرية إلى توقيعه فور والخبر العلم بيان ُيحال"
 تودعه وال صدوره بعد والخبر العلم عن نسخة تبلغه إنما العام لألمن المسبق بالرأي تأخذ ان الوزارة يلزم ال ومؤسسيها، الجمعية
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 في العام االمن دور ينحصر وبالتالي سياسية، وليست أمنية نشاطات لها جمعيات هناك تكون قد أّنه وخصوصاً  الجمعية، ملف
 حاالت خمس الى القانونية المفكرة اشارت اذ الوحيدة ليست العياش جمعية حالة ان ذكره، والجدير". غير ال فقط االمني الجانب
 ان يشأ لم الجمعيات تلك اصحاب من اياً  لكن والخبر، العلم على الموافقة بعدم عنها االستقصاء بعد العام االمن اوصى اخرى،
 . ما تسوية بانتظار التريث وفضل عامة، قضية الى قضيته يحول

 

 18 الـ سن قبل تزوجن اللبنانيات النساء من% 13  •
 الدراسة نتائج هوفالن، – اإلجتماعية العلوم حرم في نظمها ندوة خالل يوسف القديس جامعة في السياسية العلوم معهد عرض

 اإلستحصال تم الدراسة، سياق وفي. بيروت في الكندية السفارة بتمويلها قامت والتي المبكر، الزواج عن بها قام التي اإلحصائية
 المتحدة األمم لمفوضية التابعة المعلومات قاعدة ومن ات،/اللبنانيين ات/للمواطنين اإلنتخابية اللوائح من البيانات قاعدة على

 السياسية العلوم معهد ات/طالب به قام ميداني إحصاء اجري كذلك ات،/السوريين ات/بالالجئين يتعلق ما في الالجئين لشؤون
 خاللها عرضت التي عيتاني، هال الدكتورة المعهد، ألستاذة كلمة وفي. والجنوب وبيروت لبنان وجبل والبقاع الشمال من كل في

 قبل تزوجن لبنان في النسوة من% 13 أن إلى عيتاني أشارت عليها، الحصول تم التي األرقام تحليل خالل من البحث نتائج
 والدرزية ،%)12 (والشيعية%) 13 (السنية الطائفة تلتها ،%)16 (معدل أعلى العلوية الطائفة سجلت فيما ،18 الـ سن

 وبقية الكاثوليك الروم ولدى ،%7 األرثوذكس والروم الموارنة لدى المعدل بلغ فقد المسيحية، للطوائف بالنسبة أما %).10(
 المعدل سجل إذ عيتاني، بحسب مناطقية، تباينات الدراسة أظهرت الطائفية، اإلختالفات جانب وٕالى%. 6 المسيحية الطوائف
 بين تتراوحت بأرقام وعكار طرابلس حاصبيا، صور، الضنية، المنية مناطق وتبعتها ،%16 بحدود الهرمل منطقة في األعلى

 ،%7و% 5 بين تراوحت التي النتائج أدنى والشوف جبيل كسروان بعبدا، المتن، جزين، البترون، سجلت بينما ،%15و% 14
 مفوضية من عليها الحصول تم التي المعطيات أظهرت السوريات، بالالجئات يتعلق ما في%. 8 المعدل فبلغ بيروت في أما

.  عاماً  18 الـ بلوغهن قبل تزوجن لبنان في السوريات من% 23 أن ات/الالجئين
 

 اللبنانية المصارف اهتمامات صلب في االجتماعية المسؤولية  •
" االجتماعية المسؤولية "ان الى ،2014 العام في المصرفي القطاع واقع عن لبنان مصارف جمعية اجرتها حديثة دراسة اشارت
 الميثاق الى المصارف من عدد انضمام 2014 العام جديد. لبنان في العاملة المصارف اهتمامات صلب في واكثر اكثر باتت

 ومحاربة والبيئة العمل ومعايير االنسان حقوق مجال في القيم من مجموعة يعتمد الذي الموضوع حول المتحدة لالمم العالمي
 ان الدراسة افادت ذلك، على وبناء. وعالقاته وعملياته المصرف سلوك في االجتماعية المسؤولية دمج يعني ما الفساد،

 المصارف ان الى الدراسة واضافت. وسالمته ة/المواطن ولصحة للبيئة صديقة مصرفية خدمات باطالق قامت المصارف
 من هام جزء توفير خالل من الوطني، باالقتصاد النهوض في محوري دور لعب في استمرت لبنان في العاملة التجارية
 الالزمة السيولة وامنت والوافية، المطلوبة باالحجام الخاص القطاع مؤسسات فاقرضت النمو، لتحفيز الالزمة التمويلية الحاجات
 من االيرادات من مهما جزءا العام للقطاع وفر المصرفي القطاع ان ايضاً  الدراسة وبينت. العام القطاع وكذلك االفراد الستهالك

 رفع على ودأبت اللبناني للشباب جديدة عمل فرص امنت وكذلك ضرائب، من عليها يتوجب ما دفع في مساهماتها خالل
 ات/الجامعيين ان "حيث مؤهالتها، وزيادة لديها العاملة البشرية الموارد كفاءات تحسين خالل من المصرفي االداء مستوى

  ."اللبناني المصرفي القطاع في ات/العاملين من% 74 من اكثر يمثلون ن/باتوا
 المالية العمليات تسهل العالم حول مدينة 88 في مصرفاً  161 مع مراسلة عالقات اللبنانية للمصارف ان ايضاً  الدراسة وقالت

 اجمالي بلغ نفسها الدراسة وبحسب .العالم في بلداً  33 في حالياً  لبنانيا مصرفاً  17 تواجد الى مشيرة وبالعكس، الدول باقي مع
 بينما لالعمال، مصرفا 16و تجاريا مصرفاً  55 بين انقسم 2014 العام نهاية في مصرفا 71 لبنان في العاملة المصارف عدد
.  االقتصادي النشاط لدرجة وفقاً  اللبنانية المناطق كافة على تتوزع فرعاً  1041 المصارف تلك فروع عدد اجمالي بلغ
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 عالميا االعلى من لبنان في التدين  •
 ،)بلد كل في شخص 1000 نحو أي (بلداً  65 في شخصاً  63898 شملت العالم في التدين عن عالمية ميدانية دراسة بينت
 بالدراسات المتخصصة" ريتش "شركة لبنان في انجازها في ساهمت والتي العالميةWIN/GIA  مجموعة نشرتها التي

 كذلك ،%63 البالغ العالمي المعدل متجاوزاً  ،%80 الى ويصل مرتفع لبنان في التدين مستوى ان واالستشارات، واالحصاءات
 انه قائلة الدراسة واضافت .الدينية بالقيادات ن/يثقون ال الدارسة، ن/شملتهم اللواتي/الذين االشخاص من% 53 ان الى اشارت

  .عالميا 21 المرتبة في يقع فلبنان ارتفاعًا، االكثر ليس انه اال لبنان في نسبياً  المرتفع التدين مستوى من الرغم على
 وعلى جغرافيا موزعة المرتفعة فاالرقام الجغرافي، موقعه او للبلد الديني االنتماء يفرضه ال التدين درجة ان الدراسة وتقول

 34 سن تحت (فالشبيبة السن،  :منها تأثيرا اشد اخرى عوامل ثمة ان الدراسة بينت وبالمقارنة  .للبلدان الدينية االصول اختالف
 المدرسة ن/يدخلوا لم اللواتي/فالذين بارزًا، دوراً  العلمي المستوى يلعب كذلك. السن كبار من%) 66 (تديناً  أكثر هي) عاماً 
 ان الى الدراسة فاشارت الدخل، مستوى لناحية اما%). 60 (بالتعليم ن/التحقوا اللواتي/الذين من ،%)80 (تديناً  اكثر ن/هم

%).  70 (مدخوالً  االدنى من%) 50 (تديناً  اقل هم العليا الوسطى والمستويات الدخل من العليا المستويات اصحاب

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  •
 وكفرعقا بعشتار دار دده، من لكل النفايات لجمع سيارات ثالث: الكورة في بلديات لثالث اليابانية الحكومة- 
 للمطبخ كهربائية وتجهيزات فرشة 50: خازن بربر ثكنة في النساء لسجن بيروت روتاري نادي- 
 انشاء لدعم اميركي دوالر ألف 100: والجوار صيدا في االدمان لمكافحة االهلي للمجلس الكويت في الغانم صناعات شركة- 

 صيدا في دائم تأهيل معهد
 جزين في والطوارئ االسعاف لمركز اسعاف سيارة: االحمر للصليب debutantes des international bal لجنة- 
 

 اهلية لجمعية طالل بن الوليد من مساعدة  •
 لها التابع للمسنين االكارم دار تجهيز: طرابلس في االسالمية االخالق مكارم جمعية- 
 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  •
 صور في الحكومي ولمستشفى اللبناني االحمر للصليب بيروت، في العسكري للمستشفى وجلوكوز مصل زجاجات: االيطالية- 
 صور بلدية شرطة عناصر من لعدد االولية االسعافات في تدريبية دورة تنظيم: االيطالية- 
 مرجعيون قضاء في بالط لبلدة الشمسية الطاقة على انارة عامود 20 تقديم: االسبانية- 

 
 2015شهر تموز علم وخبر 

 

U1 ،جمعية باسم "جمعية اإلستشارات والدعم التربوي لذوي االحتياجات الخاصة -Consultancy 
and Advocacy for Remedial Education أد 1277"- علم وخبر رقم/ 

 - الطابق األرضي1- القسم رقم 708: ساقية المسك- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي:
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 اإلهتمام بذوي الحاجات الخاصة بعاهتهم الذاتية وبتحصيلهم التربوي والعلمي .1

 المساهمة بتدريب ذوي االحتياجات الخاصة ودفعهم على االنخراط في المجتمع .2

 المساهمة في تعديل البرامج التربوية واإلمتحانات المدرسية لتتالءم وذوي اإلحتياجات الخاصة .3

 المساهمة في إيجاد فرص عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة .4

 المساهمة في اعداد دورات لتوعية وتدريب المعلمين واألهل والمجموعات .5

وبصورة عامة، القيام بجميع النشاطات التدريبية التربوية والثقافية والترفيهة واإلجتماعية لمصلحة ذوي اإلحتياجات  .6
 الخاصة

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

فيوليت جان نخله- سهى اميل صوايا- دجي ملحم بو حمد- رنا اميل صوايا- ميشلين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 نقوال قسطنطين- ايرابل فيليب طعمه

 سهى اميل صوايا السيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U2 أد 1312- جمعية باسم "رابطة مختاري الشفت- عكار"- علم وخبر رقم/ 
 : حلبا- حي بيت الشيخ- شارع السرايا- ملك عبداهللا توفيق جريج- قضاء عكارمركزها
 : أهدافها
 العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة .1

 رفع مستوى المختار على كافة األصعدة .2

 المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف .3

المحافظة على صالحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ  .4
  وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيًال للمعامالت27/11/1947

 معاونة األجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق األحكام .5

 ال تتدخل الرابطة بالسياسة وال بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية .6

 التعاون بكافة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق األهداف المشتركة .7

 العمل على إنشاء فرع في طرابلس لـ"الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان" .8

 السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها .9

 القيام بمختلف النشاطات الثقافية- اإلجتماعية- الخيرية- اإلنمائية- الصحية- العلمية .10

القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو باإلشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات  .11
 أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه

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

غسان حنا حنا النشار- مطانيوس مارون يوسف- عصام هاني مطر- أشواق عبد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الرجمن حموضه- خالد جميل حسين حمود- صالح الياس النبوت- حميد الياس اسكندر نعمة الياس نعمة- كاسر وهيب 

 سليمان- حليم اباهيم سليم شلهوب
  كاسر وهيب سليمانالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U3 أد 1340- جمعية باسم "نلتقي لنرتقي"- علم وخبر رقم/ 
- بناية احمد دندشلي- B- بلوك 4- القسم رقم 6636: طرابلس- جبل محسن- شارع جبل محسن العالي- العقار رقم مركزها

 الطابق األرضي
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 : أهدافها
إنشاء مركز تدريبي يتولى تأهيل وتمكين االشخاص الناشطين في القطاع العام و/أو الخاص بما في ذلك اصحاب  .1

المهن الحرة والطالب وجميع االشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجاالت اإلجتماعية والثقافية والتربوية 
 اإلقتصادية والتجارية والصناعية.

 وذلك سواء هؤالء االشخاص المذكورين لبنانيين أو غير لبنانيين ويمكن إنشاء مراكز مشابهة في سائر المناطق اللبنانية

مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها الى االشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنيًا وٕاكسابهم  .2
 مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني والثقافي والتريوي

 إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وخارج لبنان .3

التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات األكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في  .4
لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها ان تقوم 
بمختلف االنشطة واألعمال اإلجتماعية والثقافية والتربوية والقانونية واإلقتصادية والصناعية بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر توقيع كافة المستندات والعقود واالتفاقات وجمع التبرعات وغيرها من األعمال التي تخدم اهداف 

 الجمعية

 تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعم والتربية .5

 مساعدة المحتاجين واالرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم .6

 التواصل مع كافة هيئات المجتمع المدني في طرابلس ولبنان والخارج .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عرين محمد حسن- نارمين سلمان سليمان- نوار زهير سلوم- عادل احمد عثمان- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 نداء بدر عليشه- محمد سلمان سليمان- ايك محمد حسن- ميرنا زهير سلوم- ليلى احمد المندراوي- روسام مالك ديب

  عرين محمد حسنالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U4 ،جمعية باسم "مركز مايند تو موشين -Center Mind to Motion أد 1341"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك حسان أمين غنام- قضاء الشوف757: كفرحيم- العقار رقممركزها
 : أهدافها
إنشاء مركز تأهيلي لتأمين مستوى عالجي متطور لذوي الحاجات الخاصة ومساعدتهم على تخطي صعوباتهم على  .1

 كافة األصعدة

 التنمية االجتماعية .2

 التنمية التربوية- الثقافية .3

 التنمية الشبابية .4

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

لينا رياض يحي- ايمان نايف ريدان- فائزه فؤاد ابو حسن- ناديا وجيه صعب- ميساء المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 حسان غنام

  ناديا وجيه صعباآلنسةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U5 ،جمعية باسم "هيدا بيتك -HAYDA BAYTAK أد 1342"- علم وخبر رقم/ 
- بناية القزي- ملك انطوان جرجس القزي 2642: بيروت- االشرفية- منطقة العدلية- شارع الياس المدور- العقار رقم مركزها

 وكمال جرجس القزي- الطابق األرضي
 : أهدافها

 إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
مساعدة الطالب الذين ليس لديهم وسائل اخرى لدفع التكاليف الدراسية الخاصة بهم، وخاصة الذين فقدوا أحد الوالدين  .1

او كليهما او المعيل لهم، من خالل توفير هذه المصاريف لهم أو غيرها من المتطلبات األكاديمية، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر: الدروس الخصوصية، والنقليات من وٕالى المدرسة والكتب وغيرها من المعدات، والزي 

 المدرسي، القرطاسية الخ.

 تأمين لهؤالء الطالب في متابعة تربوية/نفسية كلما دعت الحاجة .2
مساعدة هؤالء الطالب في مشاكلهم النفسية واإلجتماعية في إتخاذ أي قرار يتعلق بالمسار التعليمي بما في ذلك على  .3

 سبيل المثال ال الحصر: اختيار الدراسات الجامعية، وٕاختيار الجامعة وٕاختيار األنشطة الالمنهجية، الخ...

 القيام بحمالت توعية حول مختلف المشاكل اإلنسانية واإلجتماعية وطرق المساهمة بحلها. .4

 ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية ب:

جمع األموال من خالل النشاطات المختلفة التي تقوم بها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: التمويل  −
بالتبرعات الجماعية عبر االنترنت، والحفالت السنوية، ومختلف مناسبات جمع التبرعات والمساهمات الفردية، 

 والهبات، والمساهمات الشهرية/السنوية، ومنظمات التمويل الدولية/المحلية، ورسوم االنتساب العضوية

 التنسيق مع مكاتب المساعدات المالية في مختلف المدارس في لبنان −

تشكيل لجان داخل الجمعية وتوكيل كل منها بمهام محددة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: قبول طلبات  −
 االنتساب، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة العالقات العامة، لجنة الخدمات الطالبية الخ...

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

جوزف ايلي الباشا- أنطوني جورج عيد- هال جوي الهبر- جاكلين حنا الياس- زينه المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 انطوان القزي- ماهر سيمون عون- الرا جورج عيد- ايلي نزيه نبأ- مارك بسام سمعان

  زينه انطوان القزيالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U6 أد 1344 جمعية باسم "جمعية زيرة وشاطىء صيدا"- علم وخبر رقم/ 
 : صيدا- البوليفار الشرقي- سامكو تاور- الطابق الثالثمركزها
 : أهدافها

 :إن األهداف الرئيسية للجمعية هي
اإلهتمام المباشر بزيرة صيدا وشواطئها ابتداًء من نظافتهما وصوًال الى المحافظة على رونقهما وتسهيل وسائل  .1

 اإلستفادة منهما وخاصة الراحة واآلمان للزورا

 العمل على تحويل جزيرة صيدا الى محمية أثرية طبيعية ومركز سياحي .2

 المساعدة في تأمين اإلنقاذ والسالمة العامة للزوار مع الخدمات ولوازم البنى التحتية .3

تشجيع السياحة واألنشطة البحرية بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلدارات الرسمية والمحلية والخارجية لجمعيات  .4
 المجتمع المدني وغيرهم

 العمل على تجهيز جزيرة صيدا وشواطئها باإلنارة والماء .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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نسرين محمود الغزاوي- رامي رفيق بشاشه- طارق حسين ابو زينب- محمد عباس المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
السارجي- محمد حسن البابا- كامل عبد الكريم كزبر- معروف اسامه سعد الصري- ابراهيم احمد الحريري- ربيع احمد 

 العوجي- فضل اسامه ابو ظهر- مصطفى خضر حبلي
 فضل اسامه ابو ظهرالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U7 أد 1350- جمعية باسم "جمعية التصميم واإلرادة الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
- ملك احمد علي مصطفى العلي- الطابق B- سنتر مسعود- بلوك 7- القسم رقم 242: حلبا- الساحة- العقار رقم مركزها

 االرضي- قضاء عكار
 : أهدافها

 مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام .1

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

 إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي لألطفال .3

 المساهمة في تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا وأكاديماً  .4

 اقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية الخاصة .5

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

 إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 خالد فوزي المرعبي- محمد عبد الفتاح الخضري- طالل محمد زياد المصطفى المحمدالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  خالد فوزي المرعبيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U8 أد 1352- جمعية باسم "طالئع العطاء الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 - سنتر مدينة- ملك فاضل عباس علوش- الطابق الثاني20: النبطية- النبطية التحتا- حي الميدان- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 :الرعاية وتقديم الخدمات اإلجتماعية واإلنسانية والصحية والثقافية
 القيام بدراسات علمية وٕاحصائيات ميدانية للوقوف على حاجات األفراد في المجتمع .1

 تنمية روح التعاون التطوعي بين أبناء المجتمع في كافة المناطق اللبنانية .2

األخذ بأيدي الفئات اإلجتماعية الفقيرة والمحتاجة من خالل إعادة تأهيلها وتدريبها إلكسابها مهارات تساعدها على ممارسة  .3
 نشاطات انتاجية لتحقيق ولو جزء من العدالة اإلجتماعية

 رعاية األطفال المشردين والتشديد على التنشئة الصالحة .4

 مكافحة التسرب المدرسي وسائر اآلفات اإلجتماعية .5

مكافحة الفقر وتحقيق الرعاية لأليتام والعجزة والمسنين والعمل على تأمين المساعدات للمرضى المصابين بأمراض مزمنة  .6
 وخبيثة والمساهمة في نفقات عالجهم

 الدفاع عن حقوق اإلنسان واإلهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة .7

 العمل على تحقيق وٕانشاء وتجهيز مأوى للعجزة نظرًا للحاجة الملحة اليه .8
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إجراء دورات وندوات علمية وثقافية وحرفية يشرف عليها ذوي اإلختصاصات في التقوية المدرسية، التحليل النفسي  .9
الجماعي، اللغات األجنبية، الكمبيوتر، الخياطة، األشغال اليدوية والحرفية، صناعة الشمع، صناعة الصابون وٕاعادة تدوير 

 اإلستهالكات

 حماية المرأة من العنف األسري وتعزيز دورها في العطاءات اإلجتماعية وفي مختلف المجاالت .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

نهال احمد بدر الدين- فاطمة طارق بدر الدين- منال علي حاريصي- علي راسخ المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 بعلبكي- محمد محمود موزي

  نهال احمد بدر الدينالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U9 ،جمعية باسم "جمعية رابطة اإلبتكار والتطوير- اينوديف -INNOVATION AND 
DEVELOPMENT ASSOCIATION - INNODEV أد 1355"- علم وخبر رقم/ 

 - سنتر ستراند- الطابق الثالث351: بيروت- رأس بيروت- شارع الحمرا- الرئيسي- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 المساهمة في العمل على حل المشاكل البيئية واإلجتماعية والثقافية .1

 المساهمة في مساعدة ودعم الناشطين البيئيين واإلجتماعيين والثقافيين .2

 المساهمة في تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات األهلية .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

أيال محمد نعمه- موسى محمد بشير- علي محمد بشير- لمى علي غدار- جانين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 وديع نوفل

 المحامي علي محمد بشيرممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U10 ،جمعية باسم "مرصد المدن حول المتوسط -Mediterranean Urban Observatory علم -"
 /أد 1362وخبر رقم 

  المدرسة المركزية- ملك مي زوين- قضاء كسروان–: غدير مركزها
 : أهدافها
التفكير حول مستقبل المدن: دورها، الرؤية على المدى المتوسط والطويل، والتحديات والفرص واإلمكانيات المتوفرة  .1

 لتكوين اسس ثابتة إلستراتيجيات وخطط تنمية مدنية شاملة أو جزئية وضمان التناسق فيما بينها
الحث على تطوير سياسات واستراتيجيات مدنية لتعزيز هوية وخصوصية المدن: مسابقات دولية،"التسويق االقليمي"،  .2

حفظ وٕادارات التراث غير المادي(الموسيقى والفولكلور، فن األكل، الخ...) والتراث المادي(علم اآلثار، الهندسة 
 المعمارية والمدنية، والمتاحف، الخ)، التعليم والبرامج الثقافية وتفاعلها مع المشروع المدني الشامل

مالحظة تطور الهندسة المعمارية والمورفولوجيا والوظائف في المدن الجوانب المظهرية والوظيفية للحياة المدنية بما  .3
 يمكن أن يكون له آثار ايجابية على التطور التاريخي وحيوية/ديناميكية المدينة

إدارة المناطق التراثية: تطور اآلليات التشريعية، هياكل الحوكمة المحلية والقيم واألهداف الكامنة وٕادماجها في خطط  .4
اإلدارة والتنمية المدنية: السياحة، والتجارة واألنشطة االقتصادية، النقل، الحفاظ على البيئة، سياسات اإلسكان، 

 السياسات الثقافية والسياسات االقتصادية، الخ...
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إعادة إدماج أطراف المدن التي غالبًا ما يتم تجاهلها بسبب سيطرة فكرة المركزية والمناطق أو األحياء التاريخية في  .5
 رؤية واستراتيجيات شاملة

 تفعيل دور إقتصاد المعرفة واإلبداع في التجدد المدني .6

 تفعيل دور السياحة كأداة للنمو االقتصادي وشروط التكامل المتناغم مع اقتصاد المكان .7

دراسة التفاعل بين مختلف الجهات والحوكمة كمصدر اإلستراتيجية المدنية واإلقليمية المختلفة المذكورة أعاله: تطور  .8
 دور القطاع العام، الشراكات والخريطة المؤسسية، الديمقراطية التشاركية والتعاون عبر الجدود الخ...

 إنتاج ونشر تقارير، دراسات وأبحاث عن المدن .9

 تنظيم ندوات، محاضرات ودورات تدريبية قصيرة حول إدارة تراث وٕاقتصاد المدن .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

شركة غاية التراث ش.م.ل. ممثلة بـ: د.جورج سيمون زوين- ماريا رياض منذر- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 مروان جورج زوين- شريف جورج زوين- لتيسيا لوبيز دو سانتياغو

  جورج سيمون زوينالدكتورممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U11 ،جمعية باسم "مؤسسة بطرس ولبيبة الشولي -Boutros and Labibe Sholy 
Foundation أد 1363"- علم وخبر رقم/ 

 الصيفي- ملك المحامي سليم بدري المعوشي والشركة اللبنانية لتطوير وٕاعادة وسط 315/2 شارع سليم تقال- 3: بيروت- مركزها
 مدينة ش.م.ل.

 : أهدافها
 العمل باحتراف ومهنية عالية .1

 إعتماد الشفافية في كل ما تتعاطى به الجمعية .2

 ال تعتمد التفرقة السياسية والعرقية والمذهبية أو الجنس عند إختيار أهداف الجمعية أو أي من المسؤولين فيها .3

إستقالل الجمعية إستقالًال تامًا في توجهاتها وخياراتها عن أي مرجع سياسي أو ديني وعن األشخاص الذين يقدمون  .4
 المأكوالت أو المساعدات المالية

تأمين األثر الدائم لترويج أهداف الجمعية والعلم على نشر أفضل نهج وٕاظهار القدرة على التكيف المستمر والعمل مع  .5
 مجموعة واسعة من المنظمات حسب الحاجة، طالما أن ذلك يخدم في تحقيق أهداف الجمعية

تأمين المساعدات اإلجتماعية والصحية للمرضى والمعوزين والمحتاجين والعجزة واأليتام واألرامل وذوي الحاجات  .6
الخاصة والمعوقين كما وتأمين المساعدات الوقائية واإلنمائية على أنواعها ورعاية األسر واألشخاص الذين  يعيشون 

دون مستوى الفقر كما هو محدد من قبل المؤسسات العالمية المختصة، والعمل على إرشادهم ورعايتهم وتأمين ما 
 يلزم لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي

 السعي مع الجهات المختصة إلعداد برامج تثقيفية لألوالد وبرامج ترفيهية .7

 العمل كصلة وصل بين المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية من اجل تأمين المساعدات .8
 القيام بأعمال اإلغاثة وقائيًا وعالجيًا وٕانمائيًا داخل األراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية .9

 تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وٕاعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية .10

وبصورة عامة، تقديم المساعدات واألعمال الخيرية والرعائية على أنواعها للمساعدة وتأمين مستوى معيشي وعلمي  .11
 واجتماعي أفضل لألفراد واألسر

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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بيتر خليل الشولي- شاديه سليم المعوشي- جوال الياس خاطر- خليل بطرس الشولي- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 بطرس خليل الشولي

 جوال الياس خاطرالمحامية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U12 ،جمعية باسم "مؤسسة لي فوالييه -FONDATION LES VOILIERS علم وخبر رقم -"
 /أد 1365
 - الطابق الثامن5087: بيروت- األشرفية- مقابل أوتيل ديو- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 تقديم الخدمات اإلجتماعية واصحية والمهنية والتربوية على كافة الصعد .1

اإلستعانة بكافة الخبرات واصحاب المهن في تقديم الخدمات ال سيما اإلستعانة بالممرضات والمربيات وأطباء  .2
 أخصائيين

إنشاء وٕادارة وتسيير المؤسسات التربوية والصحية واإلستشفائية على أنواعها من مدارس ومعاهد ودور حضانة  .3
 ومستشفيات

 دعم المؤسسات التي تتعاطى في تلك المجاالت .4

 تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات .5

 إنشاء النوادي ال سيما الشبابية والتربوية والترفيهية .6

 إنشاء المشاغل اليدوية وغير يدوية والمشاريع الزراعية ومشاريع تربية الدواجن وٕاقامة دورات تدريبية في حقل عملهم .7

إنشاء وتجهيز المساكن والبيوت إلستقبال وٕايواء األشخاص المعاقين أو المحتاجين ضمن بيئة يعيش بجانبهم اشخاص  .8
 يرغبون في تقديم محبتهم وصداقتهم وعونهم لهم

 تكوين بنوك معلومات في حقل أهدافها .9

 المشاركة في اإلصالح أو التطوير التشريعي .10

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز ال سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجاالت .11

 تقديم الدعم والمشورة على أنواعه الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز ال سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجاالت .12

 تقديم الخدمات على أنواعها الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز ال سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجاالت .13
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. سامي جورج ريشا- دنيز توفيق ملحم حجار حجار- روالن شكري تمرز- جيلبير المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ليون شماع

 روالن شكري تمرزالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U13 أد 1367- جمعية باسم "دعم لبنان القوي"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك شهاب- قضاء بعبدا9- القسم رقم 3426: الشياح- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية ال سيما دور الجيش اللبناني تعزيزًا لحث  .1
 روح المواطنة

 المساهمة بدعم المنظمات اإلنسانية واإلجتماعية سما منها الصليب األحمر .2
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المساهمة بالنشاطات اإلجتماعية والتنموية والبيئية واإلستشارية والوطنية  وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات في  .3
لبنان وعالم اإلغتراب ووضع الدراسات في جميع المجاالت ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين 

 الدعم الالزم في هذا المجال

المساهمة في تقديم الدراسات واألبحاث اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها  .4
 وتبنيها لدى المراجع المختصة والسعي لتأمين الدعم الالزم في هذا المجال

المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات األكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات  .5
ومنح في هذا المجال إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني ال سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل 

واإلستثمار في كافة القطاعات إستنادًا الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة وواعدة في 
 المجاالت كافة

 المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وٕايجاد حلول لمكافحة هذه اآلفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحة .6

المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين عبر تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان  .7
 الشروط الالزمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكل المعنيين تحت سقف جولة القانون

المساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية  .8
 اإلجراء وقواعد الدستور

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

االمير فواد االمير وليد شهاب- كريستين ديلور ابو جوده- وليد جورج تركيه- ايلي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 اميل معربس 

 االمير فواد االمير وليد شهابممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U14 ،جمعية باسم "المجلس الدولي للتعليم الالهوتي اإلنجيلي -International Council for 
Evangelical Theological Education - ICETE أد 1371"- علم وخبر رقم/ 

 - ملك معماري- الطابق األرضي- قضاء بعبدا2011: الحدث- شارع الحمرا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 إن أهداف الجمعية هي تربوية وثقافية تتمثل بالبنود التالية:
العمل على إنشاء مجلس أكاديمي لتقييم المواد الدراسية العائدة لمناهج التعليم الالهوتي للمؤسسات التي تنضم الى  .1

 المجلس

 العمل على تكوين إطار للعالقات والشراكة بين كليات الالهوت يضم برامج التعليم الالهوتي اإلنجيلي دولياً  .2

العمل على تقديم معادلة تعليم دولي عالي للمستوى األكاديمي لشهادات المعادلة التي تقدمها المؤسسات المشتركة في  .3
 الرابطة

 تشجيع المشاركة وتبادل الخبرات والمعلومات واألساتذة والطالب وحث أعضاء الرابطة للتعاون مع بعضهم البعض .4

 تمثيل أعضاء الرابطة في الهيئات العالمية التي تهتم بالتعليم الالهوتي العالي .5
 تشجيع طالب علم الالهوت للعمل والمشاركة في ابحاث الهوتية .6

 وضع دراسات مقارنة لمستوى الشهادات للكليات الالهوتية العاملة في لبنان والعالم .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

القس د. رياض عزيز قسيس- القس د. حكمت نجاح قشوع- القس سعيد فيليب ملوح- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ايلي عبد المسيح حداد- ايلي حليم الخراط- كميل الياس ملكي

 ايلي حليم الخراطالسيد المحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U15 ،جمعية باسم "أالرم -ALARM أد 1372"- علم وخبر رقم/ 
 - قضاء كسروان860: جونيه- شارع سيدة الجبل- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تسعى الجمعية الى تحقيق األهداف التالية:
 مكافحة حوادث السير .1

 تنظيم برامج توعية .2

 التنسيق مع السلطات المختصة على صعيد القضاء والقوانين للحد من حوادث السير .3

 متابعة أوضاع المتضررين وتوعيتهم حول كيفية اإلستحصال على حقوقهم وتعويضاتهم .4

 متابعة ورثة المتوفين من الناحية النفسية والقانونية، سواء من خالل تأمين عالم نفس أم محام .5

 وجميع األهداف الت تأتلف مع تحقيق األهداف المذكورة أعاله .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جومانا عبداهللا البنا- جوزيف الياس النشار- جميله يوسف عطاهللا- سنى حسن عبد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الرحيم- أوغيت وديع حداد

  جوزيف الياس النشارالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U16 ،جمعية باسم "واحة بالط -L’OASIS de BLAT أد 1374"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك فدى فكتور مفرج- الطابق األول 5- القسم رقم 1772: جبيل- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

إن هدف هذه الجمعية هو إقامة مخيمات صيفية وشتوية لألوالد ومساعدة العائالت إجتماعيًا بمؤازرة البلدية- بلدية  .1
 بالط وتوابعها

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

جول لويس بشاره ضاهر- مارتين وليد طربيه- اليانا زخيا القصيفي- رانيا نعيم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 القصيفي- جورجينا شكراهللا القصيفي- ماري تريز انطوان الناكوزي- مارك انطوان القوبا- روان جوزيف القوبا- كميليا حنا العتيق

  رانيا نعيم القصيفيالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U17 أد 1375- جمعية باسم "يال سوا نساعد"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك لوره محمد حسن- قضاء عكار83: عين الزيت- شارع السهالت- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 اإلهتمام بجيل النساء من خالل السعي لإلرتقاء بمستواه الثقافي واإلجتماعي والصحي والتربوي والعملي .1

 إقامة معارض ومراكز تأهيل مهني .2

 مساعدة األيتام والفقراء .3

 شعارنا المحبة وسبيلنا لذلك التعاون والتآخي بين كافة فئات الشعب اللبناني .4

 نشر ورعاية وتشجيع العمل الثقافي واإلجتماعي اإلنمائي التربوي .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

لوره محمد حسن- يامين يونس االحمد- رنا انور ابراهيم- ليندا محمد حسن- نورا المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ابراهيم رستم- ميرفت محمد حسن
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 لوره محمد حسنالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U18 ،جمعية باسم "جمعية ليبانون كيرز الخيرية اإلنسانية -Lebanon Cares Humanitarian 
Charity Group أد 1376"- علم وخبر رقم/ 

 - ملك حسين انيس دبوس- الطابق األول11- القسم رقم 4703: بيروت- شارع غبلایر المر- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

القيام باألعمال الخيرية واإلنسانية كافة كمساعدة المحتاجين وذوي االحتياجات والتعليم والتطبيب والكسوة ومحاربة  .1
التسول والتشرد واإلدمان ومحو األمية وعنف المرأة والطفل والحيوان والبيئة وتوجيه المجتمع نحو القيم والمبادىء 

 األخالقية والدعم النفسي وتقديم المنح الدراسية أو العمل والسعي على توفيرها

 إقامة وتنظيم المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والدورات في كافة المجاالت .2

إقامة نشاطات ترفيهية ثقافية وعالجية ونواد مدرسية ودور حضانة ودورات التدريب المهني والمعارض والمهرجانات  .3
 الزراعية والصناعية والحرفية والفنية والسياحية أو المساهمة فيها لتحقيق أهداف الجمعية

إنشاء أواستئجار أو إمتالك مراكز دائمة ومؤقتة مختلفة للدورات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والنشاطات  .4
 والنوادي الثقافية والترفيهية واإلجتماعية واإلنسانية لتحقيق أهداف الجمعية

إصدار المطبوعات والنشرات وحمالت الترويج إعالميًا وٕاعالنيًا لدى كافة وسائل اإلعالن المطبوع والمرئي لكافة  .5
 النشاطات لتحقيق أهداف الجمعية

اإلتصال باألجهزة والجمعيات والمؤسسات والمنظمات اإلنسانية والخيرية الحكومية وغير الحكومية المحلية واإلقليمية  .6
 والدولية لطلب الدعم والتنسيق لتحقيق أهداف الجمعية

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

حسين أنيس دبوس- كارينا حسين دبوس- انيس حسين دبوس- عصمت وجيه ابو المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 همين

  حسين أنيس دبوسالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U19 أد 1379- جمعية باسم "جمعية الحداثة والتنمية"- علم وخبر رقم/ 
 : خربة قنافار- شارع القاعة- ملك القاعة العامة لطائفة الموحدين الدروز- الطابق األرضي- قضاء البقاع الغربيمركزها
 : أهدافها
 تنموية: اإلهتمام بتوجيه الفرد وتنمية القدرات الفكرية والثقافية واإلجتماعية والمهنية بهدف تنمية مستدامة .1

 تربوية: دعم مشاريع مدرسية والنهوض بالمكتبات العامة ومراكز التواصل اإلجتماعي .2

زراعية: إقامة الندوات لترشيد الزراعة واساليبها الحديثة ويأتي في مقدمتها كيفية استخدام المواد العضوية الصديقة  .3
 لصحة اإلنسان والبيئة

الصحية: العمل على تأسيس مستوصف يعني بكافة الحاالت الصحية والعناية بالشيخوخة وندوات حول مخاطر  .4
 المخدرات والتوعية الجنسية

 إجتماعية: يأتي في مقدمتها تقديم مساعدات اجتماعية في الحاالت اإلستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية .5

 الموضوع: ان الموضوع االساسي للجمعية هو دعم العمل لبيئي- التربوي- الصحي- الزراعي االجتماعي .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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بسام راضي عزام- سليمان مؤيد عزام- ربيع كمال عزام- مروان حافظ عزام- مفيد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فرحان عزام

  سليمان مؤيد عزامالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U20 ،جمعية باسم "جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية -
COMMITTEE OF GRADUATES OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND 

VETERINARY SCIENCES IN THE LEBANESE UNIVERSITY أد 1381"- علم وخبر رقم/ 
 : الدكوانة- مبنى كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية- قرب كاليري جورج متى- قضاء المتنمركزها
 : أهدافها
تسهيل التعارف والتواصل بين خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية وتوطيد عالقات الصداقة  .1

 بينهم

 توطيد وتدعيم التواصل والتعاون بين الخريجين وبين كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية .2

 مساعدة طالب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية في شؤون الطالبية وتوجيههم في تحصيلهم العلمي .3

 تسهيل دخول خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية الى سوق العمل .4

 العمل على رفع مستوى مهنتي الهندسة الزراعية والطب البيطري وتفعيل التنسيق والتواصل مع النقابات المعنية .5

 القيام بنشاطات اجتماعية، ثقافية، وترفيهية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

تانيا بطرس ابي الحسن- حسام راتب الحاج سليمان- روزين طانيوس حبشي- سليم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
نصري روكز- محمود حسين العرب- جورج بشارة الخوري- داني يوسف باسيل- زاهر ابراهيم ايوب- سيرين مجيد بو زين 

 الدين- ميليا محمد الشبير
 تانيا بطرس ابي الحسناآلنسة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U21 أد 1382- جمعية باسم "تجمع قدامى ثانوية الحسين بن علي- المقاصد"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك جمعية المقاصد الخيرية االسالمية في بيروت541: بيروت- المصيطبة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
 األعمال الخيرية التي ال تتوخى الربح .1

 تأمين منح دراسية للمتفوقين من ابناء المقاصد في كافة المراحل التعليمية .2

األعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعالجية وانمائية للفقراء والمعوزين واأليتام والمعوقين واألرامل ورعاية األسر  .3
 واعمال اإلغاثة في الحاالت الطارئة التي يتعرض لها الوطن بشكل عام

 شد أواصر الصداقة واألخوة بين أعضاء الجمعية وتكريم االساتذة واإلداريين والعاملين في مدارس المقاصد .4

 اإلهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وٕاقامة نشاطات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة .5

اإلهتمام بشؤون المرأة وتمكينها لتكون عنصرًا فاعًال ومفيدًا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام باألمور اإلجتماعية  .6
 والخيرية والعملية والمهنية

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

عماد الدين محمد صالح الحبال- محمد محي الدين الطبش- محمد وليد قليالت- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
محمد ابراهيم عاليلي- باسم قاسم الحمد- زياد محمود الخرده جي- حسن عبد الهادي المصري- علي عبد الحسين حمود- هاني 
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محمد يحي التمساح- جهاد فاروق مجذوب- عبد الكريم يوسف رمضان- مختار محمد ضيا- بالل درويش تروا- احمد حسن 
 الصايغ- طالب عمر سعد- مصطفى رمضان احمد

  باسم قاسم الحمدالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U22 ،جمعية باسم "جمعية الفن في الحركة -ART IN MOTION(A.I.M.) علم وخبر رقم -"
 /أد 1383
 - مكتب المحامي هيام مالط- الطابق الثالثUCA: بيروت- جادة سامي الصلح- بناية مركزها
 : أهدافها

 :تحدد أهداف الجمعية بما يلي
إعادة إحياء المساحات العامة عبر المعارض الفنية واألحداث الثقافية واللقاءات والمؤتمرات ومنصات شبكات  .1

 التواصل

 إدخال الفن في الحوار العام والجدال، والدفاع عن الفن كجزء ال يتجزأ من أهداف الوطن .2

 تعزيز وتسهيل التبادل الثقافي(البرامج)، ضمن البالد أو خارجها، عبر ورش العمل والندوات .3

 ادارة وتسليم المشاريع الفنية التي تظهر انجازات مساحة الفن المحلية والوطنية اإلقليمية والدولية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 رّيا ريمون فرحات- رانيه احمد طباره- رانيه علي حالويالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  رانيه علي حالويالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U23 أد 1389- جمعية باسم "جمعية المرحوم الحاج ابراهيم عواد الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 : الغبيري- شارع عواد- ملك حسينية اإلمام زين العابدين- وقف المرحوم ابراهيم عواد- قضاء بعبدامركزها
 : أهدافها

 القيام بكافة االعمال الخيرية والمساعدات االجتماعية .1

 إدارة وقف الحاج المرحوم ابراهيم عواد من مسجد وحسينية ومطعم خيري ومستوصف خيري .2

 إنشاء مكتبة علمية تعود بالنفع على طالبي العلوم الدينية كافة وحفظ القرآن .3

 القيام بأي مشروع خيري إنساني يعود ريعه لوقف المرحوم ابراهيم عواد .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. محمود ابراهيم عواد- ماهر عادل عواد- حسنين وجيه عواد- محمد ياسر عادل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عواد- سلوى نجيب عواد- زين العابدين حسين عواد- محمد محمود عواد

 كتور محمود ابراهيم عواد الدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U24 أد 1398- جمعية باسم "جمعية التجمع الدستوري والديمقراطي"- علم وخبر رقم/ 
 : بيروت- جادة سامي الصلح- زهر بالزا- الطابق الثانيمركزها
 : أهدافها

المساهمة في تأمين التواصل العلمي والمعرفي بين التعليم، البحث والممارسة في كل مواضيع وميادين القانون والعلم  .1
 الدستوري
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المساهمة في دعم البحوث الجديدة وٕاقامة دورات تدريبية من أجل تحسين التعليم وتوسيع المعرفة وتوطيد اإلحترام  .2
 والتطور السريع للقانون والعلم الدستوري ومفاهيم العدالة

المساهمة في إرساء أسس التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في نطاق القوانين الدستورية في  .3
 سبيل تحقيق أهدافها

 المساهمة في نشر وثائق وأطروحات ودراسات واعمال مؤتمرات ومجلة علمية .4

 المساهمة في تنظيم ومشاركة في مؤتمرات ولقاءات علمية وقانونية في لبنان والخارج .5

 المساهمة في دعم المبادرات العلمية عبر منح جوائز سنوية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 د. جود علي بك- د. محمد كمال الدين سلهب- غالب نوال كبارهالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 محمد كمال الدين سلهبالدكتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U25 أد 1400- جمعية باسم "سي اف ام الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك جان بزيل نخله- قضاء جزين604: كرخا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

إن موضع الجمعية هو العمل في مجال الرعايا والمساعدة الصحية واإلجتماعية بشتى الوسائل المتاحة قانونًا وباألخص عن 
 طريق المساعدات المادية، ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال ال الحصر القيام باالعمال التالية:

 إقامة الندوات التعليمية والوقائية .1

 تشجيع تقديم الدعم والمساهمة المادية والمعنوية وتغليب ونشر المبادىء والقيم اإلنسانية .2

 تقديم المساعدات وغقامة حمالت دعائية واستشارية للمحتاجين .3

 كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 اسعد نبيل الفغالي- جان بزيل نخله- طانيوس اسعد نقوال نقوال- شارل ابراهيم حناالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  اسعد نبيل الفغاليالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U26 ،جمعية باسم "مركز حلول- التنمية والسياسات -Solutions Development and 
Policies أد 1401"- علم وخبر رقم/ 

- بناية بلس تاور- ملك زياد سعيد القاضي- 11- القسم رقم 254: بيروت- شارع بلس- مقابل مغفر حبيش- العقار رقم مركزها
 الطابق الرابع

 : أهدافها
 وضع استراتجيات التنمية والتدريب المبنية على اإلحصاءات والدراسات واألبحاث .1

 نشر المعرفة التنموية عبر وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت .2

جمع الخبراء وذوي المعرفة واالختصاص من الشباب في وضع السياسات التنموية وتعميمها عبر وسائل اإلعالم  .3
 الرقمي

تنظيم المؤتمرات وورش التدريب حول التنمية بأوجهها المختلفة ووضع برامج التعليم المتعلقة بالمواضيع المذكورة  .4
 اعاله

 التدريب على استعمال وسائل اإلتصال والمعدات الرقمية الحديثة ووضعها في خدمة التنمية .5
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 االشتراك مع الجمعيات والمؤسسات ذات االهداف المشتركة .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 هال عادل حنا- حبيب نجيب حداد- داليا زياد القاضي- ريمه كمال عزالدينالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  ريمه كمال عزالدينالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 
U27 ،جمعية باسم "نحن نحب -We Love أد 1414"- علم وخبر رقم/ 

 - ملك ايليا وحنا ناجي اروادي- الطابق األرضي366: طرابلس- الميناء- مار الياس- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 ترقية المجتمعات المحلية ثقافيًا، بيئيًا وٕانسانياً  .1
 تأليف تطوير وتمكين مجموعات تطوعية في المدن والبلديات اللبنانية .2

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

طه فوزي ناجي- حسن احمد مأمون عثماني- نورا عاصم معصراني- غيدا زكي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 بكري- رامي راسم راسم مقصود
  طه فوزي ناجيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U28 ،جمعية باسم "جمعية الب تيمون دو كوك الخيرية -Societe De Bienfaisance Du Pere 
Timon De Cock أد 1415"- علم وخبر رقم/ 

 - مدرسة الفادي األقدس- قضاء المتن1920: البوشرية- حي السريان- شارع كنيسة أم المعونة الدائمة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية الى مساعدة الفقراء على التعلم والمساهمة في إرساء التضامن اإلجتماعي عن طريق مساعدة تالميذ المدارس 
ماديًا ومعنويًا ودعمه في المثابرة على تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم على تخطي الصعاب التي تواجههم، ولبلوغ اهدافها يعود 

 للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدًا على سبيل المثال ال الحصر:
 ) وكافة مستلزمات التالميذ عند بداية العام الدراسيcostumeتوزيع الكتب والقرطاسية والشنط والزي المدرسي ( .1

 تأمين دروس خصوصية للتالمذة الذين يواجهون مشاكل في مواكبة زمالئهم ومساعدتهم على تخطي العقبات .2

 تقديم الدعم المعنوي واإلرشاد للتالميذ المتعثرين في دراستهم بهدف حثهم على مواصلة التحصيل العلمي −

 المساهمة في القساط المدرسية للمحتاجين −

 المساهمة في تأمين وسائل النقل −

 تأمين وجبات غذائية للتالميذ المحتاجين −
 مساعدة التالميذ المحتاجين ماديًا عن طريق تأمين حياة مالئمة لهم .3

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

الشيخة مايا الشيخ رشيد الخوري- غريتا اسعد الخازن- داني سليمان فرسان- الين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
جورج ابي سرحال- طوني سليمان سليمان فرسان- جان جريس عساف- روي الياس افتيم- جاكلين فرح فرسان- ايلي خليل 

 شربشي
 ايلي خليل شربشيالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U29 أد 1430- جمعية باسم "مؤسسة الحاج احمد فواز الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 - مجمع فواز السكني- مبنى المسجد- ملك احمد نعمة درويش فواز السكني- قضاء صور1448: جويا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تقديم مساعدات عينية ومادية للمعوزين والمحتاجين من األموال التي تعود للجمعية ومن الهبات والتبرعات وغيرها  .1
 وتأمين سكن كريم لهم

 تأمين الرعاية الصحية الالزمة للمحتاجين بمختلف الوسائل وٕانشاء مستوصف ومراكز طبية لمساعدة المواطنين .2

 اإلسهام في توفير الحياة الكريمة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والرذيلة والفساد .3

 التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية بشأن هموم الناس وقضاياهم ومطالبهم المشروعة .4

 تأمين مساعدات دراسية للطالب المحتاجين وٕاقامة دورات ولقاءات تثقيفة وتعليمية .5

 كفالة اليتيم .6
 إصدار مطبوعات ونشرات دورية .7

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

الشيخ ابراهيم يوسف فواز- خضر احمد فواز- احمدنعمه درويش فواز- هيفاء احمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فواز 

 الشيخ ابراهيم يوسف فوازممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U30 أد 1431- جمعية باسم "نحن والطفولة"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك خليل جميل قرضاب- الطابق األول- قضاء المتن233/4: سن الفيل- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 العمل على رعاية ومساعدة األطفال المرضى وخاصة المصابين بداء السرطان منهم بشكل عام .1

تقديم العون والمشاركة في أعباء المستشفيات المتخصصة بهذا النوع من األمراض وخاصة تلك المجانية في كافة  .2
 المجاالت

تقديم الدعم والمساعدة لألطفال أثناء فترات العالج والذين ينفذون برنامج إستشفائي بين المستشفى ومنزلهم وتقديم كل  .3
 دعم لمالئمة أوضاعهم الصحية والنفسية في منازلهم

القيام ببرامج ترفيهية ثقافية لهؤالء األطفال المرضى باإلنفراد أو خاصة يالتعاون مع المراكز اإلستشفائية والتنسيق  .4
 معها داخل وخارج هذه المراكز

القيام والمشاركة بحمالت توعية إعالمية وٕاعالنية وتمويلها ونشرها عبر ندوات طبية تثقيفية ذات اإلختصاص متلفزة،  .5
 إذاعية أو مقروءة يكون فيها الرأي الفني الطبي ألصحاب اإلختصاص وخاصة األسماء المحلية منها

المحاولة إذا قدر اهللا وهو من أهدافنا السامية تبني كلفة عالج ومصاريف عالج أطفال ان لكافة المراحل أو على  .6
األقل لجهة أثمان أو المشاركة في تغطية جزء من أثمان أو المشاركة في تغطية جزء من أثمان األدوية ذات 

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

الياس نهاد مخلوف- اليان حليم حنا- حنه بطرس مخايل- ماري نعيم الخوري- شربل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 حبيب الفخري- مريم جرجس كرم

  الياس نهاد مخلوفالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U31 أد 1443- جمعية باسم "علم اللغات"- علم وخبر رقم/ 
 : حلبا- الساحة- سنتر ميشال سيدوا- قضاء عكارمركزها
 : أهدافها

 إن الغاية من تأسيس الجمعية هي تحقيق األهداف اآلتية:
المساهمة في تنمية قدرات األفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجاالت اإلجتماعية، البيئية، التنموية،  .1

 الخدماتية، الصحية، التربوية والثقافية

المساهمة في إنشاء مراكز تعليم للغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات االجتماعية  .2
 في كافة المستويات

 إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات .3

 التركيز على إنشاء جيل مثقف يتقن اللغات األساسية، ومساعدته لتطوير ذاته .4
التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع األهلي في وسائل تطوير القدرات، وٕانشاء مراكز  .5

متخصصة لتعليم اللغات واإلهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحمالت ونشاطات توعوية هادفة لتخفيف من مخاطر 
 اآلفات اإلجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات

 التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات .6

 القيام بمختلف النشاطات .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

هدى محمد فايز الحسن الحلبي- اقبال عبد الرحمن درباس- سمر خليل نمر- سهى المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عبداهللا الزعبي

 سمر خليل نمرالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U32 ،جمعية باسم "بيت الفنون والحكاية -Maison des Arts et du Conte(MAC) علم وخبر -"
 /أد 1444رقم 

 : بيروت- شارع سامي الصبح- بناية يونس- مكتب قبيسي وفرنجيه للمحاماة- الطابق الخامسمركزها
 : أهدافها

المساهمة في دعم الثقافة والفن في لبنان على مختلف أشكالهما والقيام بالنشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير  .1
وتبادل األفكار ونشر وتطوير الفن والثقافة في لبنان والخارج ال سيما في ميادين الحكاية والمسرح والموسيقى وذلك 
عن طريق التدريب وٕاقامة المهرجانات والمعارض أو عن طريق اي حدث ثقافي آخر وٕاقامة نشاطات تثقيفية وفنية 

 ونشر وتطوير ثقافة الحكاية وتعليمها وٕاقامة مهرجانات وٕانتاج منتوجات متعلقة بها

 ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية مع مراعاة القوانين النافذة، أن تنظم مختلف النشاطات الثقافية على أنواعها
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 كرمة أنطون طعمه- فانسان روبير بو شره-جهاد محمد الدرويش- بولس انطون مطرالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 السيد بولس انطون مطرممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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 2015تموز شهر للعلم والخبر  تعديل •
 

U1 للجمعية المسماة: 27/5/2014/أد، تاريخ 943 لبيان العلم والخبر رقم 1327- تعديل رقم 
 «جمعية الطالب اللبناني»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جمعية الطالب اللبناني» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  27/5/2014/أد تاريخ 943

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها:

 المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيله العلمي عبر منحه منحًا تعليمية وقروض ميسرة ومساعدات عينية .1

 فتح مدارس ومعاهد خاصة  بمختلف المراحل وفي كافة المناطق اللبنانية .2

 فتح جامعات وكليات خاصة بمختلف اإلختصاصات والمراحل وفي كافة المناطق اللبنانية .3

 فتح حضانات ومراكز للدروس الخصوصية والدورات المتخصصة في كافة المناطق اللبنانية .4

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

 مساعدة الطالب في تحصيل علمه عبر منحه قروضًا ميسرة من دون فائدة .1

 توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجاالت .2

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

U2للجمعية المسماة: 23/8/1994/أد، تاريخ513لبيان العلم والخبر رقم 1351 - تعديل رقم  
 «الجمعية اإلسالمية للرعاية واإلنماء»

الحائزة على بيان العلم «الجمعية اإلسالمية للرعاية واإلنماء» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  23/8/1994/أد تاريخ 513والخبر رقم 

 وأصبح على الشكل التالي:
 غايتها:

 رعاية ومساعدة االيتام والفقراء والمحتاجين والمعاقين .1

 إنماء القرى الجنوبية المحتلة .2

 االهتمام بشؤون المهجرين من قرى الجنوب المحتل .3

 العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي(بناء مدارس، مكتبة) .4

النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين الثقافة والتنمية البشرية وتأهيل المهارات المتخصصة وانشاء مراكز الدراسات،  .5
 والمعاهد، والمؤسسات الثقافية والتربوية، ونشر التربية والتعليم عبر فتح المدارس الخاصة

إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية والمعاهد والمدارس وتملك المؤسسات التي تساهم في توسعة عمل الجمعية  .6
 وتساعدها على النهوض

 إقامة المشاريع التنموية واإلنتاجية .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من:
 رعاية األيتام الفقراء والمحتاجين والمعاقين .1

 إنماء القرى الجنوبية المحتلة .2
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 اإلهتمام بشؤون المهجرين من قرى الجنوب المحتل .3

 العمل لرفع المستوى الثقافي والتربوي(بناء مدارس، مكتبة) .4

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

U3 2232 وتعديله برقم 22/6/1931/أد، تاريخ 734لبيان العلم والخبر رقم  1356 - تعديل رقم 
  للجمعية المسماة: «جمعية الشبان المسيحية»19/6/1950تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جمعية الشبان المسيحية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  19/6/2015 تاريخ 2232 وتعديله برقم 22/6/1931/أد تاريخ 734

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها:
 تقوية الحياة الروحية واألدبية .1

o :يصار الى الوصول لهذه الغاية عن طريق نشاطات متعددة أهمها 

 البرامج اإلغاثية: طبية ودوائية وغذائية وٕاعادة تأهيل وتوعية ورعاية صحية -

برامج البيئة ومنها على سبيل المثال: التوعية والتوجيه والتدريب، متابعة ومراقبة مصادر التلوث في الماء والهواء  -
 والنفايات المنزلية والصناعية والطبية، التحريج والمحميات/ الكسارات والمقالع

 التدريب المهني السريع والتدريب على المهارات الفنية المختلفة -

 التربية الشعبية والبرامج التربوية -

 نشاطات العمل التطوعي -

 المساعدات االجتماعية -

 النشاطات الترويجية -

 المشاريع اإلنمائية -

 بيوت الشباب -

 مخيمات فرص االوالد وتدريب موجهين -

 دورات تدريبية قيادة تأهيل وٕاعادة تأهيل -
ليس للجمعية أي طابع طائفي فئوي أو سياسي، وال تقوم بأي عمل أو نشاط من شأنه إثارة الحزازات، وهي جمعية  .2

 لبنانية خاصة غير حكومية وال تبغي الربح
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من:
 تقوية الحياة الروحية واألدبية والرياضية .1

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

U4للجمعية المسماة: 31/10/1981/أد، تاريخ 104لبيان العلم والخبر رقم  1364  - تعديل رقم 
 «جمعية الشباب اإلسالمي»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جمعية الشباب اإلسالمي» غاية الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  31/10/1981/أد تاريخ 104

 وأصبحت على الشكل التالي:
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 غايتها: 
 توعية الشباب توعية إسالمية ثقافيًا وتربوياً  .1

 توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة .2

القيام بأعمال إقتصادية وصحية وٕاجتماعية وأخالقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في  .3
 خدمة المجتمع

 تأسيس مستشفيات خيرية ومراكز عالج فيزيائي وطبيعي ومراكز تأهيل ورعاية معوقين .4

 تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة واإلبتدائي المجاني والمتوسط والثانوي .5

 إنشاء مدارس ليلية ومهنية .6

 إنشاء مستوصفات خيرية .7

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

 تعمل الجمعية لتحقيق األهداف التالية:
 توعية الشباب توعية إسالمية ثقافيًا وتربوياً  .1

 توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة .2

القيام بأعمال إقتصادية وٕاجتماعية وأخالقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة  .3
 المجتمع

 تاسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الروضة واإليتدائي المجاني والمتوسط والثانوي .4

 إنشاء مدارس ليلية ومهنية .5

 إنشاء مستوصفات خيرية ومستشفيات ومبرات خيرية ودور أيتام .6

 إنشاء تعاونيات استهالكية .7

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

U5للجمعية المسماة: 27/9/2012/أد، تاريخ 1729لبيان العلم والخبر رقم  1366  - تعديل رقم 
 «يوتوبيا»

/أد تاريخ 1729الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «يوتوبيا» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 
27/9/2012  

 وأصبحت على الشكل التالي:
 - الطابق األرضي9- القسم رقم 3111طرابلس - العقار رقم مركزها: 

 2101طرابلس- منطقة البساتين العقارية- العقار رقم بدًال من: 
 

U6للجمعية المسماة: 3/10/2006/أد، تاريخ 472لبيان العلم والخبر رقم  1370  - تعديل رقم 
 «مؤسسة التوجيه اإلجتماعي»

الحائزة على بيان العلم والخبر «مؤسسة التوجيه اإلجتماعي» مركز الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  3/10/2006/أد تاريخ 472رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 الدكوانة- شارع السالف- قرب بنك لبنان والمهجر- سنتر يوناكو- ملك طنوس وساسين- الطابق الثاني- قضاء المتنمركزها: 
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 المنصورية- حي البالطة- قضاء المتنبدًال من: 
 

U7للجمعية المسماة: 17/11/2008/أد، تاريخ 1377لبيان العلم والخبر رقم  1377  - تعديل رقم 
 «جمعية شباب طيرفلسية اإلجتماعية الخيرية»

الحائزة «جمعية شباب طيرفلسية اإلجتماعية الخيرية» اسم وغاية الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  17/11/2008/أد تاريخ 1664على بيان العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 »Lead Lebanon«ليد بان، اسمها: 

 «جمعية طيرفلسية اإلجتماعية والبلديات»بدًال من: 
 غايتها: 
 تحسين الوضع التربوي واإلجتماعي للشباب في لبنان .1

 القيام بدورات تدريبية حول مواضيع توعوية عديدة لنشر ثقافة السالم .2

 القيام بمشاريع بيئية هادفة .3

 إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بحماية االطفال وتنمية القيم اإليجابية لدى الشباب .4

 تعزيز دور االسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشباب .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من: 
 القيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية .1

 المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للفقراء والمحتاجين .2

 تعزيز الشأن الثقافي .3

 تنشيط الوضع الصحي والتربوي .4

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

U8للجمعية المسماة: 15/10/2014/أد، تاريخ 2114لبيان العلم والخبر رقم  1388  - تعديل رقم 
 «كلنا لبعض»

/أد 2114الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «كلنا لبعض» غاية الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  15/10/2014تاريخ 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها: 
 تقديم الخدمات المادية والمعنوية واإلنسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات .1

 إنشاء مراكز وأندية تجمع الفقراء والعجزة بهدف إيوائهم ومساعدتهم على مختلف االصعدة .2

 التوعية حول حقوق االنسان عامة وتقديم المشورة اإلجتماعية والقانونية في هذا المجال .3

التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق األهداف المرجوة واالستفادة من جميع الخبرات  .4
 المتاحة

 تلقي اإلعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها .5

 تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية واستقطاب عنصر المتطوعين .6
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توزيع المساعدات المدرسية على الطالب المعوزين من اقساط وكتب وخالف ذلك وٕانشاء مراكز الدعم الدراسي  .7
 والتوجيه التربوي وتأمين المنح المدرسية

 تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا وأكاديميًا وٕايجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم .8

المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وٕانشاء المشاغل وٕاقامة المعارض  .9
 وتسويق انتاجها لصالح منتجيها

 إنشاء دور لأليتام من أجل العمل على دمجهم بالمجتمع األهلي .10

 رعاية الطفولة واألمومة والعمل على التوجيه واالرشاد والمساعدة على تحسين الظروف العائلية .11

إقامة دورات تثقيفية وتوجيهية لدعم النساء المعنفات والمطلقات والخارجات من السجن وخصوصًا منهن الحوامل  .12
 ومن لديهن اطفال حديثي الوالدة بهدف إعادة دمجهم

العمل على تمكين المرأة المحتاجة عبر تأهيلها وٕاقامة وٕاقامة دورات تدريبية ومحاضرات وندوات لتتمكن من اإلندماج  .13
في المجتمع ومساعدتها على تسويق انتاجها عبر إقامة معارض تسويق من أجل تحسين أوضاعها األسرية 

 واإلجتماعية
 إقامة دورات توعية للحد من إنتشار اآلفات اإلجتماعية السيئة .14

 المساهمة في ايواء العجزة والمسنين الذين ال ايواء لهم ومساعدة الفقراء من خالل تأمين مسكن أو مأوى .15

تأمين الملبس والغذاء لمن هم بحاجة ال سيما العجزة واأليتام عبر إقامة مطاعم مجانية متعددة هدفها المحافظة على  .16
 حق كل انسان بعدم الموت من الجوع ومن سوء التغذية

السعي الى اقامة نوادي نهارية للفقراء وخاصة منهم العجزة، بهدف مساعدتهم على تأمين المأكل والرعاية اإلجتماعية  .17
والتسلية ومساعدتهم على الحصول على نظافتهم الخاصة، والسعي الى إنشاء مباني متخصصة تأوي العجزة 

 والمشردين تحت سقف يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم حقهم في الحياة الكريمة

مساعدة العائالت المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوقين ورعايتهم وٕاعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم،  .18
 من خالل إنشاء المراكز والمؤسسات لهذه الفئات وٕاقامة برامج دعم نفسه وٕاجتماعي لهم

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 بدًال من: 
 تقديم الخدمات المادية والمعنوية واإلنسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات .1

 إنشاء مراكز وأندية تجمع الفقراء والعجزة بهد إيوائهم ومساعدتهم على مختلف االصعدة .2

 التوعية حول حقوق االنسان عامة وتقديم المشورة اإلجتماعية والقانونية في هذا المجال .3

التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق األهداف المرجوة واالستفادة من جميع الخبرات  .4
 المتاحة

 تلقى اإلعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها .5

 تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية واستقطاب عنصر المتطوعين .6

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

U9 للجمعية المسماة: 28/9/2006/أد، تاريخ 459لبيان العلم والخبر رقم  1399 - تعديل رقم 
 «الجمعية اللبنانية لإلنماء الريفي»

الحائزة على بيان «الجمعية اللبنانية لإلنماء الريفي» اسم ومركز الجمعية المسماة   أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل
  28/9/2006/أد تاريخ 459العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
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 »Association for Lebanese Rural Development(L.R.D)«الجمعية اللبنانية لإلنماء الريفي، اسمها: 
 «الجمعية اللبنانية لإلنماء الريفي»بدًال من: 

  منيارة- طريق عام حلبا- سنتر نبيل فاخوري- الطابق األول- قضاء عكارمركزها:
 عين مجدلين- ملك شربل عساف- قضاء جزينبدًال من: 

 
 2015تموز شهر لعلم والخبر سحب بيان ا •

U1 – المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: 12/5/2006/أد، تاريخ 184 سحب بيان العلم والخبر رقم 
 «فن الحياة»

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

 ،1909 آب 3بناًء على قانون الجمعيات الصادر في 
 ،9/10/1962 تاريخ 1083بناًء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

 ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناًء على التعميم رقم 
 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "فن الحياة" مركزها: الحدث- 12/5/2006/أد تاريخ 184بناء على بيان العلم والخبر رقم 

 قضاء بعبدا
 والمتعلق بطلب سحب بيان 23/3/2015 تاريخ 5392بناًء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

 العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوًال،
 ،23/5/2015/اع/و/وز تاريخ 3870بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

 بناًء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين،
 يقرر ما بأتي:

 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "فن الحياة" للسبب 12/5/2006/أد تاريخ 184المادة األولى: سحب بيان العلم والخير رقم 
 المبين اعاله،

 

 .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
 .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع اال/كِ  تتلقى هذه النشرة ألنك/تِ أنت

Uinfo@crtda.org.lbالرجاء إرسال أي تعليق إلى U 
معنون  النشرة إليه مع /كِ  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك/كِ  تريد إلغاء تسجيلك/تِ إذا كنت

 إلى"  التسجيلبعبارة “إلغاء
Uinfo@crtda.org.lb 

 ن األخطاء تحصل بعض األحيان)إ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلبات(الرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية 

الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات 
مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي  

 1العنوان: شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط
بيروت – لبنان 165302ص.ب. 

 :961-1-616751+ / 961-1-612924+ / 961-1-611079هاتف/فاكس +
Uinfo@crtda.org.lb بريد إلكتروني: U 

Uwww.crtda.org.lb مواقع الكترونية: U - Uwww.lkdg.orgU 
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