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  كلية والقطاعية في التنمية ال
 ات/ات العاملين/ اللبنانيينفيوتأثيرها والعالقات مع بلدان الخليج االمن والهجرة  •

 2050في % 92من اجمالي السكان في لبنان ترتفع النسبة الى % 87.7سكان المدن  •

   مليون دوالر25صندوق استثماري لميقاتي بـ " ثمار طرابلس" •

 مذكرات تفاهم بين الوكالة االميركية للتنمية ومصالح المياه لتحسين األداء •
 

  ات من سوريا ومشكالت النزوح/في اغاثة النازحين
 الحكومة تدق ناقوس الخطر حيال تداعيات النزوح  •

  ات /ملف النازحينيكشف بعض خبايا و "التوطين" يحذر من باسيل •

   في لبنانلتنظيم العمالة السوريةاقتراحات وزير االقتصاد  •

 لمشكلة النزوح وارتفاع التكلفة البيئية الضغوط •

 ن باالنتحار/فكروا% 41:اثار االزمة على الشبيبة السورية في لبنان •

  محنة النزوحبمواجهةصراع البقاء للنساء السوريات  •

 االوضاع الصحية تتدهورها في لبنان فيما  تقلص مساعدات الالجئينمفوضية •

  ات والمجتمعات المضيفة/ات السوريين/ للحد من الخالفات بين الالجئين بتمويل اوروبيمشروع صحي •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
   مليون شجرة40االتحاد االوروبي يدعم جهود نصب  •
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  ي لبنان ومبادرة وزارة البيئة لخفض تكلفة التحريج ف...  •

 النموذجي للحفاظ على البيئة" السطح االخضر"مصرف لبنان ومشروع  •

 استراتيجية وبرنامج لتطوير السياحة الريفية بتمويل اميركي •

 
��ات ا������ وا��و��� �� وا�"���� وا!ه���را � ا��

  مساعدات تنموية واغاثية للحكومة اللبنانية واالمم المتحدة من الحكومة االيطالية  •

  ساعدات اجنبية ومحلية لوزارة الشؤون االجتماعية م •

  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة •

 مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية •

 مساعدات الوليد بن طالل لثالث هيئات اهلية ومحلية •

  مساعدة اميركية لهيئة اهلية  •

  ئية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتماعية وانما •
 


�ا'�& %�وض وه��ت 
� �#�ت دو���  
  تعليم •

 بيئة •

 حقوق •

  زراعة •

  
 2014  +��ز (#���& و)�� 

 2014 تموز شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 تموزشهر  للعلم والخبر تعديل •

 2014 تموز شهر جمعيات حل •

 

�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
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   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

 ات/ات العاملين/ اللبنانيينفيوتأثيرها والعالقات مع بلدان الخليج االمن والهجرة  •
  دراسة جديدة أجرتها حول،اصدرت مديرة مركز دراسات االنتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة، الدكتورة غيتا حوراني

. تلك الدولات في /ات العاملين/ اللبنانيينفي األمن والهجرة وتأثيرها  بين لبنان ودول الخليج وارتباطها بقضاياالعالقات الثنائية
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  بشكل كبير بحركة انتقالأوالً، العالقات الثنائية يمكن أن تتأثر: يوقد إرتكزت حوراني في دراستها على ثالث فرضيات، وه
  ثمةات، ثالثاً وأخيراً،/ المهاجرينفي اوضاع والبلد المضيف يؤثر سلبا أور العالقات الثنائية بين بلد المنشالسكان، ثانياً، تده

  .ات/ العالقات الثنائية واحوال المهاجرين وثيق بين متسوىترابط
بناءا "لسورية، الفتة إلى أنه  مع بداية األزمة ا حوراني أن العالقات الثنائية بين دول الخليج ولبنان اخذت منحى انحدارياًتقولو

 وأوضحت حوراني من خالل ".ة في تلك الدول/ لبناني ألف400 حياة واعمال فيعلى ذلك، فمن السهل، أن نتبين اآلثار السلبية 
صاد سياسات بلدان المنشأ تؤثر في احوال المهاجرين في البلدان المضيفة، كما ان تشابكا متزايدا بين سياسات االقت"الدراسة أن 

ضرورة ملحة ألن " وختمت حوراني دراستها بالتشديد على ان ثمة ".مع سياسات األمن، يجعل من الهجرة قضية سياسية بامتياز
 ،صياغة سياسة وطنية شاملة للهجرةوعلى اهمية  سياسة حكيمة لحماية مصالح شعبه العامل في دول الخليج،  لبنانيعتمد

أن إجمالي تلك "وأضافت الخبيرة قائلة . هن أهم مصدر للتحويالت المالية للبنان/مهن ه/ات أنفسهم/خصوصا أن اللبنانيين
  ".التحويالت المباشرة تمثل ربع ناتج الوطن المحلي اإلجمالي، لذلك ينبغي التعامل بحكمة مع الوضع قبل أن يتفاقم

  

  2050في % 92من اجمالي السكان في لبنان ترتفع النسبة الى % 87.7سكان المدن  •
 %87.7 إلى 2014 في لبنان سنة  سكان المدنة ان يصل اجمالي عدد قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعي-وقعت األمم المتحدة ت

 2000 في %86، و1990 في %83.1بلغت  ، مقارنةً بمعدالت تمدن2015 في %87.8 والى المجموع العام للسكانمن 
، 2030 في %89.6، و2020في % 88.4  االرقام على النحو التالي المنظمة ان تطور تلككما توقّعت. 1990 في %87.2و
  .2050 في %91.7 و2040 في %90.7و

 مليونين عام 2.2  مقارنةً بـ2015 ماليين نسمة عام 4.4وبحسب توقعات األمم المتحدة، سيبلغ عدد سكان المدن في لبنان 
 ماليين 4.8 و2030 ماليين في 4.6، 2020 نسمة عام  ماليين4.3 ،2010 ماليين في 3.8، 2000 مليونين عام 2.8، 1990

  .  2050 ماليين في 4.9 و2040عام 
وان يرتفع الى  مليونين نسمة، 2.2 ،2015 سنة  في سكان العاصمة بيروتواخيراً ووفقاً للتقرير نفسه، يتوقع ان يبلغ اجمالي عدد

مليون نسمة في  1.27 ، مقارنةً بـ2030سنة في مليونين  2.4 و2025سنة في  مليونين 2.3الى  و2020سنة في مليونين  2.25
  .2010 مليون في 2 و2005 مليون في 1.8و 1995

  

   مليون دوالر25صندوق استثماري لميقاتي بـ " ثمار طرابلس" •
 25يبلغ رأسماله قدره " ثمار طرابلس"اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن تأسيس صندوق استثماري خاص بطرابلس يحمل اسم 

 القابلة للتطور والمساهمة في المؤسسات العاملة في نطاقها ومساعدتها، االقتصادية القطاعات ون دوالر، ويهدف الى تنميةملي
 المدينة تلك اقتصادسواء كانت في مراحلها األولى أو لها سنوات طويلة من العمل، على التطور واالزدهار في سبيل تدعيم 

  ".وتأمين فرص عمل جديدة
 جلب االستثمارات الواعدة واعادة ضخ الحيوية في الكثير  مسار الخطوة األولى فيي الى ان الصندوق الجديد سيكونولفت ميقات

:  وحول ادارة الصندوق قال ميقاتي. روح المبادرة واالبتكارالشبيبة وتعزيز، واعادة تثبيت  في المدينةمن القطاعات االنتاجية
نقوال نحاس، ماهر ميقاتي، هدى علم الدين، جمال رمضان، عادل افيوني، طارق : لسادةمن قبل مجلس ادارة مؤلف من اسيدار "

 المجلس العمل، في خالل ثالثة اشهر على ابعد تقدير، على وضع انظمة عمل الصندوق، ذلكوسيكون من أولى مهام . سعدي
ديمات الصندوق مع تاريخ بدء العمل فيه وتحديد نهائي للقطاعات التي سوف يصار الى دعم التوظيف فيها واالستفادة من تق

  ".عمليا
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  مذكرات تفاهم بين الوكالة االميركية للتنمية ومصالح المياه لتحسين األداء •
مصلحة مياه البقاع، مصلحة ( في لبنان  العاملةاألربع للمياهوقعت الوكالة االميركية للتنمية الدولية، مذكرات تفاهم مع المصالح 

 برنامجال للتعاون بين مذكرات إطاراًوتحدد تلك ال .)لحة مياه بيروت وجبل لبنان، ومصلحة مياه جنوب لبنانمياه شمال لبنان، مص
 وكل من مصالح  مليون دوالر26.2 بمقدار ،) لبنان-  WISE( تموله الوكالة من أجل دعم البنية التحتية للمياه وتحسينها الذي

وقد لفتت السفارة ". ي واالداري، فضال عن استدامة خدمات المرافق اللبنانية العامة المالئين مجمل االدابهدف تحسينالمياه، وذلك 
 اذ بلغ اجمالي قيمة المساعدة االميركيةن الواليات المتحدة هي المانح الرئيسي لقطاع المياه في لبنان، ا"االميركية في بيان لها الى 

 وخصوصاً البالد، ءحانمياه في كل اال من خالل خدمات  مباشرةاني ماليين لبن3 ما يقارب ها مليون دوالر يستفيد من67الى 
  . "المجتمعات الفقيرة والمحرومة من الخدمات

  

  ات من سوريا ومشكالت النزوح/في اغاثة النازحين
 

 الحكومة تدق ناقوس الخطر حيال تداعيات النزوح  •
لبنان عن تلبية اإلحتياجات الملحة والمتزايدة يومياً دق رئيس الحكومة، تمام سالم، مرة جديدة، ناقوس الخطر، بخصوص عجز 

ات على اراضيه، في مجاالت الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات /ات المتواجدين/ات السوريين/للنازحين
بر زيادة الدعم والمساعدات للبنان  المسؤولية الجماعية، عتلك الدول الصديقة في المجتمع الدولي، تقاسم وقد ناشد. العامة واألمن

كالم سالم جاء خالل رعايته، ممثالً بوزير الشؤون .  األزمة على لبنانلتلكبشكل كبير وسريع وفاعل، لتدارك المفاعيل الكارثية 
معالجة  السادس ل"خطة االستجابة اإلقليمية"جتماع خصص لمناقشة المراجعة نصف السنوية لتقرير الاالجتماعية رشيد درباس، 

وائل أبو فاعور، آالن حكيم والياس بو : حضور الوزراءوالذي عقد بتداعيات األزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، 
  .صعب، وممثلي الدول المانحة ومفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة

  

  ات /يكشف بعض خبايا ملف النازحينو "التوطين" يحذر من باسيل •
ات /ات السوريين/ من خطر شرعنة إقامة مخيمات للنازحين خالل مؤتمر صحافي،لخارجية، جبران باسيل، مجدداً،حذّر وزير ا

وكشف باسيل عن عدة أفكار طرحها ديبلوماسيون ومنظمات دولية ". شرعنة التوطين السوري" من  األمر نوعاًفي لبنان، معتبراً
  عددها رفيع المستوى بتقليص اجمالي عدد المخيمات الموزعة عشوائيا، والبالغ من مسؤول دوليمعنية بالنزوح، منها اقتراحاً

 إنشاء مئة بلدة سورية لعلّها أكبر من بعض القرى والبلدات  فعلياً الفكرة تعنيتلك" مخيم الى مئة مخيم، معتبراً ان 1300
ما هو بمنح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين، ويقضي  عن طلب اخر لمسؤولين في األمم المتحدة كما كشف باسيل. "اللبنانية

 بين الدولة اللبنانية والمفوضية  الرسمي كشف باسيل عن كيفية التعاطيوفي سياق الحديث،. ة التوطين بحسب رأيهنيصب في خا
خاصة بالالجئين، التي لم رسائل، من دون اإلرتكاز الى اتفاقية جنيف الال تبادل  حيث يتمالعليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

   . لبنانفيلفلسطيني لصفة الجئ اعطاء  بسبب رفضه 1951يوقعها لبنان عام 
  :وفي الختام، طرح باسيل عدة حلول لحل مشكلة النزوح ابرزها

  ).القرب الجغرافي والتهديد األمني( وقف دخول السوريين بصفة نازح لمن ال تتوفر فيهم الشروط -
  .ل لحاملي بطاقة نازح والذين يعبرون الحدود مرارا وتكراراعدم السماح بالدخو -
  .تقليص أعداد النازحين الموجودين في لبنان -
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احترام المعايير الدولية لمنح صفة نازح، وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية واتباعها من قبل  -
  .قيها، بحيث تنزع بطاقة النزوح من غير مستحUNHCRالـ

  .إنشاء مخيمات للجوء داخل سوريا أو في المناطق العازلة بالتنسيق مع الجهات المعنية -
  

   في لبنانلتنظيم العمالة السوريةاقتراحات وزير االقتصاد  •
لبنان، اقترح وزير االقتصاد والتجارة، الدكتور آالن حكيم، عدة تدابير واجراءات عملية بهدف تنظيم وتقييد العمالة السورية في 

  :ابرزها
  .قانوني للعمالة مثل استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي دون افادة العاملالطار تشديد اال -
   .توعية الشركات اللبنانية حول الخطر المحدق بالبالد -
  .فيهم الشروط القانونية للعملتساهل في استخدام العمال السوريين وعدم قبول من ال تستوفي  بعدم الالشركات اللبنانية اقناع -
  .التوقف عن استقطاب اليد العاملة االقل اجراً دون االخذ بعين االعتبار عامل الكفاءة -
  .فرض رقابة مشددة من قبل وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة -
  .لفات الحاصلة في ذلك المجالتفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية وفي ضبط ولجم المخا -
  

 لمشكلة النزوح وارتفاع التكلفة البيئية الضغوط •
أعلن وزير البيئة، محمد المشنوق، النتائج االولية لدراسة أثر االزمة السورية في البيئة في لبنان، التي اعدتها وزارة البيئة من 

. تحاد االوروبي، بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي االذي يموله، ال" الحوكمة البيئية–دعم االصالحات "خالل برنامج 
وقد تضمنت تلك الدراسة التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد األثر البيئي لموجة النزوح بالمقارنة مع الوضع البيئي الذي كان 

لألزمة السورية في قطاعات بيئية أولهما يتمحور حول تحديد األثر البيئي : ، جزئين أساسيين2011سائداً في لبنان في العام 
 الجزء ضم، فيما ي)ادارة النفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، تلوث الهواء، استخدام االراضي، واالنظمة االيكولوجية(أساسية 

  . إلعداد خطة بيئية تشمل التدابير التخفيفية الالزمةتشكل عناصراً  اقتراحاتالثاني مجموعة
 324 الى  اجماليهاصليات /ات السوريون/ئج االولية للدراسة إلى أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحونوقد اشارت النتا

. ات قبل بداية النزوح/من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون% 15.7 اي ما يوازي 2014 طن سنويا بحلول أواخر العام ألف
 مالية إضافية، فيما اشارت أرقام وزارة المالية إلى أن انفاق البلديات اً يترتب اعباءئيان ذلك الضغط البيواضافت الدراسة قائلة 

كذلك اشارت الدراسة . 2013 و2012بين العامين % 40، و2012 و2011بين العامين % 11على إدارة النفايات الصلبة ارتفع 
لمياه السطحية والجوفية، كما يؤثر توسع المكبات العشوائية  سلبا على ا ينعكس التلوث الناتج عن تزايد كميات النفايات الصلبةان

 إلى أن معدل استهالك  ايضاًلفتت الدراسةو . تلوث الهواء من جراء حرق تلك المكباتوكذلك تلوث التربة وتدهورها، في مستوى
 12 إلى 8مياه بنسبة تتراوح بين  ليترات يوميا، مما يزيد الطلب على ال104 و64ة الواحد يتراوح بين /ة السوري/المياه للنازح

  . على المستوى الوطني ويفاقم مشكلة النقص في المياه التي يشهدها لبنان هذا العام بشكل خاص% 
  

 ن باالنتحار/فكروا% 41:اثار االزمة على الشبيبة السورية في لبنان •
ف، اليونسكو، المفوضية العليا لشؤون الالجئين صندوق األمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع اليونيسيلفتت دراسة جديدة اجراها 
 مع اليوم العالمي ، وذلك تماشياً"واقع الشباب المتأثر باألزمة السورية في لبنان: "عنوان والتي حملت وجمعية انقاذ الطفل الدولية،

في ات /ات المسجلين/وريينات الس/من اجمالي عدد النازحين% 16نحو "، الى ان يوليو من كل عام/ تموز11للسكان الموافق في 
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هن من فئة الشبيبة الذين / شخصاً هم1.070.802 ما يقارب 2014يونيو /هن بحلول حزيران/الذين واللواتي بلغ عددهملبنان 
ات /ات السوريين/ الشبيبة من النازحينكما كشفت الدارسة عن هشاشة وضع. " عاما24ً و 15هن بين /واللواتي تتراوح أعمارهم

ن، غالبا أو /هن فكّروا/منهم% 41ن ا لدرجةالصعدة الصحية والتعليمية واالجتماعية والنفسية والمعيشية واالقتصادية،  ا كافةعلى
 حاالت التحرش واالستغالل ذلك اشارت الدراسة الى انتشار ك.ن أبدا باألمان في لبنان/لم يشعروا% 53أحيانًا، في االنتحار و

واخيراً ابرز  .الزواج المبكرحالة  حركتهن وشجع االمر الذي ادى الى تقيد النساء الشابات الجنسي واالستغالل، ال سيما بين
ات من فترة استراحة أو من شرب الماء أثناء العمل وألكثر /، حيث يحرم بعض النازحين من خالل العمل سوء المعاملةالتقرير

العالقة بين المجتمعين المضيف والالجئ التي أصبحت لى تدهور وان لطلبات رب العمل، / ساعة أحياناً، إذا لم يستجيبوا15من 
  .أكثر تعقيدا وتوتراً

  

  محنة النزوحبمواجهةصراع البقاء للنساء السوريات  •
، الذي "نساء بمفردهن، صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء: "أصدرت المفوضية العليا لشؤون الالجئين، تقريراً بعنوان

 ويشير التقرير إلى أن. لصراع اليومي الذي تخوضه النساء من أجل تأمين المتطلبات األساسية لهن وألسرهنيسلط الضوء على ا
 ، اسرة سورية لجأت الى مصر، ولبنان، والعراق واألردن، ترأسها نساء يخضن بمفردهن محنة النزوح الف145 أكثر من ثمة

 المعيلة والراعية الرئيسية السرهن بفعل النزوح، يعتنين بأنفسهن نبح قد أص عائالت نازحة،أي ما نسبته عائلة واحدة من أربع
 تلك النساء وحدهن في مواجهة واقع النزوح الذي كشفهن على مزيد تقف. وبعائالتهن بعيداً عن أزواجهن ومصادر الدعم التقليدية

  . لمواصالت العامة، وغيرهامن االستغالل واالبتزاز في أماكن السكن وأسواق العمل ونقاط توزيع المساعدات وا
 في توفير خدمات للنازحات السوريات  تنشط في لبنان منظمة150 من ان هنالك اكثر منويلفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم 

 الظروف دفعت ببعض النازحات السوريات لالعتماد على أنفسهن وابتكار حلول لصراعهن اليومي،  إال ان صعوبةوعائالتهن،
  من خمس نساء تعمل بأجر، وتتلقى امرأة فقط التقرير أن امرأة واحدةويفيد. لق لدى بعضهن شعوراً باالستقالليةاألمر الذي خ

 من خمس نساء دعماً من أحد األقرباء، فيما يستفيد بعضهن من دعم المجتمع المضيف، كأصحاب العقارات الذين يسمحون واحدة
ن إلى إرسال أطفالهن للعمل في ظروف عمل رضطرا أن كثيرات الىلتقرير  اكما يشير. لهن بالسكن من دون سداد اإليجار

  .  مساعدة نقدية من المفوضية ومنظمات إنسانية أخرى يتلقين في المئة منهن فقط25  علماً انمجحفة،
  

 االوضاع الصحية تتدهور تقلص مساعداتها في لبنان فيما  الالجئينمفوضية •
ن سابقاً من /ن قد تبلغوا/اللواتي كانوا/، الذين"مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين" ات لدى/ات المسجلون/فوجئ النازحون

ن برسائل نصية /ألطفال، بتقديم الموعد حيث جرى تبليغهمل والتقديماتالمفوضية توجهها لتقليص تقديماتها عبر شطب التنظيفات، 
 في اوساط اًوبحسب صحيفة السفير، فقد أثار الموضوع استياء. ي مع بداية الشهر الجارذلك القرار اخذ طريقه الى التنفيذأن 

ات، وقلقاً في المجتمع المحلي المستضيف الذي تخوف من تفشي األمراض واألوبئة خالل فصل /الجمعيات العاملة مع النازحين
  .الصيف، خصوصاً وأن األمراض الجلدية المعدية اجتاحت مخيمات النزوح العشوائي

 خصوصاً اوانتشارهات /بيب األمراض الجلدية، الدكتور أحمد كرم، من ظاهرة األمراض الجلدية بين النازحينمن جهته، حذر ط
ضرورة تعميم إرشادات النظافة العامة، والتوعية على حماية األطفال من العدوى، خصوصاً " على اًشددم ،في صفوف االطفال

، اوضحت المسؤولة اإلعالمية في من جهتها.  الدعم وليس تقليص المساعداتتقديم المزيد منب مطالباً، "مع اشتداد معدل الحرارة
 التغطية والرعاية الصحية، بل ستوىأن المفوضية وشركاءها لم تقلص م"، دانا سليمان، "مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين"
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كلفة ت النتيجةاالت الخطيرة جداً، وذلك اعتمدت سياسة التشدد في تغطية المرضى في المستشفيات، بحيث تتم فقط تغطية الح
 ". الباهظة للعالج

  

ات والمجتمعات /ات السوريين/ للحد من الخالفات بين الالجئين بتمويل اوروبيمشروع صحي •
  المضيفة

اً وعمبنى اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية، مشرفي خالل مؤتمر صحافي، عقده ، وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعوراطلق 
الحد من الخالفات المحلية من خالل تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان األكثر عرضة لألذى في  "صحياً جديداً بعنوان

 بالتعاون مع كل من ه وزارة الصحةنفذت االتحاد األوروبي من خالل هبة قيمتها عشرون مليون يورو والذي لذي يموله، ا"لبنان
لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واألمم المتحدة للطفولة، ومنظمة اإلغاثة والتنمية الدولية، مفوضية األمم المتحدة العليا 

ات والمجتمعات المضيفة /ات السوريين/ إلى الحد من الخالفات بين الالجئين الجديد المشروع ذلكويهدف". إنترناشيونال أليرت"و
قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية ألكثر من مليون مستفيد من ، وذلك من خالل تعزيز نزوحالتي تأثرت نتيجة لل
  . الفئات األكثر ضعفا

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

   مليون شجرة40االتحاد االوروبي يدعم جهود نصب  •
 وممثلون عن الجهات ،أيخهورست السفيرة أنجلينا ، ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان، أكرم شهيب،وقع وزير الزراعة

 الذي يمولهفي إطار برنامج التنمية الزراعية الريفية تندرج مليون يورو،  1.959المستفيدة في وزارة الزراعة عقود هبات بقيمة 
تحريج  ال عملية األنشطة دعملتلكويقضي الهدف العام . االتحاد األوروبي، للقيام بأنشطة تحريج في عدد من المناطق اللبنانية

أتي في سياق ي و األربعين مليون شجرة الخاص بوزارة الزراعة، وه نصب برنامجؤدي الى تنفيذوإعادة التحريج في لبنان، بما ي
 األنشطة تلككما تسعى .  بعمليات التصحر، السيما الفئات السكانية الضعيفةتأمين الدعم المباشر والملموس للمناطق األكثر تأثراً

 البلديات والجهات األهلية في تنفيذها، ووضع نماذج ناجحة في مجال التحريج وإعادة التحريج لالقتداء بها،  مشاركةعزيزإلى ت
وتشجيع التنمية الريفية والمحلية، وإيجاد فرص لتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات والحد من الفقر من خالل 

 1.240 زرع نصوب حرجية على مساحة فتشملاشرة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية أما النتائج المب. اإلدارة المستدامة للغابات
تحفيز مشاركة الجهات المعنية، مما سيساعد على ، ، إعداد نماذج ترتكز على الممارسات الجيدة) هكتارا124ًما يعادل (دونماً 

  . ألراضي اللبنانية في المئة من إجمالي مساحة ا7استقطاب مساهمات إضافية تؤدي إلى تحريج 
، مركز ابحاث الغابات في كاتالونيا )شمال لبنان(مع بلدية منجز بالتعاون  جامعة البلمند : ست جهات هيوقد تم توقيع العقود مع

، جمعية أرز الشوف )جنوب لبنان( بلدية جزين بالتعاون مع، جذور لبنان )البقاع( بلديات دير األحمر وعيناتا وبرقا بالتعاون مع
بالتعاون مع بلدية ، جمعية جهاد البناء )البقاع(بلدية صغبين و) جبل لبنان(مع بلديات الباروك ومعاصر الشوف ومرستي التعاون ب

وبلدية ) البقاع(وبلدية بعلبك ) جنوب لبنان( حاصبيا وكوكبا  كل من بلدية مع بالتعاونالجامعة اللبنانيةو، )ب لبنانجنو(عرمتا 
  ). جبل لبنان(عرمون 

  . بلدية14 ألف أسرة موزعة على 25 شهراً نحو48واخيراً، يتوقع ان يستفيد من تلك االنشطة التي ستنفذ خالل 
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  ومبادرة وزارة البيئة لخفض تكلفة التحريج في لبنان ...  •
انطالقاً من تخفيض كلفة التحريج في لبنان بما في ذلك عمليات الري ل  ترمي عن مبادرة، محمد المشنوق،أعلن وزير البيئة

التجارب التي قامت بها وزارة البيئة بالتنسيق مع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمي حول التقنيات الحديثة 
على نطاق واسع  من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة الوطنية للتحريج ":اوضح مشنوق قائالً. لتخفيض األكالف االقتصادية

، خفض كلفة عمليات التحريجول". الغرسات وزراعتها وريها وصيانتها باهظة جداً ان لناحية الشتول او لناحية عمليات نقلالكلفة ال
مجالي انتاج الشتول  الى تحديث الخطة الوطنية من خالل العمل على ادخال تقنيات حديثة معتمدة عالمياً في سعت وزارة البيئة

  .الحرجية وعمليات التحريج
 المشروع ،2009في العام ي العالم ومرفق البيئة بالتنسيق مع برنامج االمم المتحدة االنمائي  اطلقتوزارة البيئةير ذكره ان والجد

وقام المشروع بتنفيذ . بهدف خفض الكلفة االقتصادية لعملية التحريج الوطني للتحريج، الذي عمل على تجربة تقنيات حديثة عديدة
وقال ". سنوات خمس  في سبع مواقع مختلفة موزعة على جميع االراضي اللبنانية طيلة فترةالتجارب ثالث مجموعات من

 طرق اثبتت فاعلية ونسبة نجاح عالية 9البقاع الغربي تبين ان  بناء على النتائج األولية للتجارب في موقع كفريا في": المشنوق
 تلك، قامت الوزارة بالتعاون مع المشروع بتطبيق 2014 – 2013خالل موسم ، وختم قائالً انه الحالية وكلفة أقل من الكلفة

  ". هكتارا25ًالـ   مواقع على مساحة اجمالية فاقت8التقنيات ذات الكلفة المتدنية على مساحات واسعة في 
  

  النموذجي للحفاظ على البيئة" السطح االخضر"مصرف لبنان ومشروع  •
، بالتعاون مع مشروع سيدرو التابع لبرنامج األمم "السطح األخضر "مبادرة أطلق مصرف لبنان في مركزه الرئيسي في الحمرا

 من نفذت بدعم مالي ،وقد أوضح المصرف في بيان إثر اإلطالق، أن مبادرة السطح األخضر النموذجية .المتحدة اإلنمائي
عبر صندوق االمم المتحدة  مساهمة مصرف لبنان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، علما أن الحكومة اإلسبانية هي التي مولت

   .إعمار لبنان الداعم لمشروع سيدرو
لقد قامت شركة محلية بتصميم السطح األخضر بمساعدة خبراء دوليين، حيث تم تجهيز المقر " قائالً  الرسميوأضاف المصدر

 الطاقة، إذ يعتبر السطح الكاستهتعزيز ل مترا مربعا، وهو سطح مزروع بالنبات لتجميل المبنى و834بسطح أخضر مساحته 
  ". في المئة، بفضل عدد الطبقات التي تكونه10 مقدار يتيح تخفيض استهالك الطاقة باألخضر عازالً

وقد لفت حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، في كلمته خالل المناسبة، إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى استحداث برامج 
قطاع البيئة في لبنان، وبالتالي يعتمد مقاربة اقتصادية باعتبار أن قطاع البيئة يساعد في تمويل من شأنها أن تساهم في تطوير 

واضاف الحاكم . من إجمالي الناتج المحلي% 3-2خلق الوظائف وفرص العمل ويمثل مصدراً للثروة للبالد بحيث يمكن ان يشكل 
أن تغطية إحتياجات و ،لقطاعات اإلقتصادية، ال سيما السياحة يؤثر بشكل غير مباشر في مختلف ا يمكنه انقائالً ان ذلك القطاع

من ذلك المقدار، من % 20-10 مليارات دوالر سنويا، مشيراً إلى أن توفير 6 بمقدار مستورداتلبنان الحالية للطاقة تتطلب 
ر البيئي وفي خفض  ميزان المدفوعات كما يساهم في التطووضعن ي، يؤدي إلى تحس"للسطح االخضر"خالل مشاريع مماثلة 

  .الفاتورة الصحية
 

  استراتيجية وبرنامج لتطوير السياحة الريفية بتمويل اميركي •
 السياحة الريفية تمهيدا إلطالق  مجالقدم وزير السياحة، ميشال فرعون، عرضا لمشروع التعاون والعمل المشترك في

مية القطاعات اإلنتاجية في لبنان، المدعوم مالياً من الوكالة  بالتعاون مع برنامج تناعدت، التي "استراتيجية السياحة الريفية"
  . جهة فاعلة في مجال السياحة الريفية150، وبعد التشاور مع أكثر من "بيوند بيروت"األميركية للتنمية الدولية و



 9 

 الفتاً إلى أن الخطوة التالية  إلى أن ذلك البرنامج يلزمه مواكبة وتعاون مع وزارة البيئة لكي يتكامل، بالمناسبةوقد أشار فرعون
تتمثل بإنشاء لجنة وطنية للسياحة الريفية، على أن تضم وزارة السياحة وبعض ممثلي المجتمع المدني وإعالميين ومسؤولين عن 

 تحسين نوعية بيوت الضيافة التي يبلغ عددها وسيسعى البرنامج الى  تنموية محلية، ضمن مشاريع ودمجه البرنامجذلك ترويج
 إلى تأمين إيرادات للدولة مما سيؤدي، بيتاً 200أمل أن يتم إنشاء المزيد من بيوت الضيافة ليصل عددها الى على ،  بيتا60ً

ونوه فرعون بدور البلديات االساسي في تسليط الضوء على المعالم السياحية الموجودة في . ات/ للبنانيين جديدةوفرص عمل
  .قراهم ومدنهم من اجل تسويقها

 استراتيجية السياحة الريفية لجهة تعزيز الفرص االقتصادية في المناطق الريفية وتحسين ، عرضت مارتين بطيش،جهتهامن 
تطوير : ، أبرزهاتوجهات العملالقدرة التنافسية للقطاعات االنتاجية، مشيرة إلى أن استراتيجية السياحة الريفية تتناول العديد من 

تها وخدماتها، مأسسة السياحة الريفية، تحسين حماية اإلرث البيئي والثقافي والتاريخي والزراعي،  السياحة الريفية ومنتجامراكز
 .  تحسين عالقات وروابط العمل محليا ودولياواخيراًتطوير عملية جمع المعلومات والبيانات وإدارتها لدعم التخطيط السليم، 

  
��ات ا������ وا��و��� �� �وا�"���� وا!ه��را � ا��

  

  مساعدات تنموية واغاثية للحكومة اللبنانية واالمم المتحدة من الحكومة االيطالية  •
  الغاية  المبلغ  الجهة المستهدفة  #
 ألف 500مليون و  االونروا  1

  يورو
المساعدة في مجال الصحة لالجئين "لتنفيذ مشروع 

  "الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان
  االونروا  2

  
دعم االصالح الصحي في لبنان لالجئين "تنفيذ مشروع ل  مليون يورو

  "الفلسطينيين
دعم مشروع لتنفيذ انشطة رياضية لالطفال "لتنفيذ مشروع    يورو250 ألف و34  االونروا  3

  "والشباب في مخيمات الالجئين في لبنان
  

مفوضية االمم المتحدة لشؤون   4
  الالجئين

االستجابة االقليمية للنازحين دعم مشروع "لتنفيذ مشروع    ألف يورو800
  "السوريين الى لبنان

مفوضية االمم المتحدة لشؤون   5
  الالجئين

دعم النازحين السوريين الى لبنان في مجال "لتنفيذ مشروع    ألف يورو500
  "تأمين المسكن والمياه

 " حماية االطفال النازحين في لبنان"لتنفيذ مشروع    ألف يورو500  فمنظمة اليونيسي  6

  
  "حماية االطفال والتعليم"لتنفيذ مشروع    ألف يورو500  منظمة اليونيسيف  7
مفوضية االمم المتحدة السامية   8

  لحقوق االنسان
دعم النازحين السوريين الى لبنان في مجال "لتنفيذ مشروع    ألف يورو500

  "الصحة العامة
دعم المجتمعات المحلية اللبنانية المتضررة من "ع لتنفيذ مشرو   ألف يورو300  برنامج االمم المتحدة االنمائي  9

  "االزمة السورية
دعم مراكز التنمية االجتماعية وصندوق "لتنفيذ مشروع    ألف يورو400  وزارة الشؤون االجتماعية  10
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  "التنمية االجتماعية في لبنان
 المحلية عبر التركيز على دعم سياسات التنمية"لتنفيذ مشروع    ألف يورو400  وزارة الشؤون االجتماعية  11

  "المجتمعات غير المحصنة
تمكين المجتمعات المحلية "لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع    الف يورو950  وزارة الصناعة  12

  "المشاركة في تعزيز سبل العيش في لبنان
في اطار تعزيز دعم اصالح المالية البلدية "لتنفيذ مشروع    ألف يورو400  وزارة الداخلية والبلديات  13

  " التنمية المحلية في لبنان
 ألف 500مليون و  السفارة االيطالية في بيروت  14

  يورو
دعم طارئ للمتضررين من الحرب االهلية في "لتنفيذ مشروع 

  "سوريا
  

دعم تقني للتنسيق بين الجهات االيطالية "لتنفيذ مشروع    ألف يورو602  السفارة االيطالية في بيروت  15
 المعنية في تنفيذ المبادرات المتخذة لمواجهة تداعيات والجهات

  "االزمة السورية
الدعم التقني لمراقبة المشاريع الممولة من "لتنفيذ مشروع    ألف يورو120  السفارة االيطالية في بيروت  16

  "الجهات االيطالية
 Internationalمنظمة   17

Organization for IOM 
Psychosocial  

ف  ال500مليون و
  يورو

اجتماعي لالطفال والعائالت / دعم نفسي"لتنفيذ مشروع 
  "النازحين السوريين

  
  

  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارة الشؤون االجتماعية  •
 دوالر اميركي لدعم 200 ألف و825: لوزارة الشؤون االجتماعية" مركز تلفزيون الشرق االوسط" االعالمية mbc مجموعة -

  لية للوزارة عبر مراكز الخدمات االنمائيةالتقديمات الصحية المح
  مواد عينية الغاثة االسر السورية النازحة الى االراضي اللبنانية: لوزارة الشؤون االجتماعية" عاليه لالغاثة" جمعية -
  راضي اللبنانيةمواد عينية الغاثة االسر السورية النازحة الى اال: لوزارة الشؤون االجتماعية" فهد االحمد االنسانية" جمعية -
مواد عينية لدعم جهود اغاثة االسر السورية النازحة الى االراضي :  لوزارة الشؤون االجتماعيةShelter Box Trust جمعية -

  اللبنانية
  

  مساعدات اجنبية ومحلية لوزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة •
   ألف دوالر اميركي30سيارة تقدر قيمتها : العالي منظمة حماية الطفولة الدولية لوزارة التربية والتعليم -
تجهيزات لمشغل الكهرباء التابع لمعهد بنت جبيل المهني تقدر قيمتها بحوالي :  بلدية بنت جبيل لوزارة التربية والتعليم العالي-
   يورو500 ألف و27

 معهد –تبية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تجهيزات معلوماتية ومك:  لوزارة التربية والتعليم العاليArc En Ciel جمعية -
   آالف دوالر اميركي8عرسال الفني تقدر قيمتها بحوالي 
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 المتحف الوطني في بيروت –نظام تطبيق على الهواتف الذكية للمديرية العامة لآلثار :  المحامي انطوان مكرديج لوزارة الثقافة-
  وضة لتعريف زائري المتحف على االثار المعر

  

  مساعدات اجنبية ومحلية متنوعة لجهات رسمية ومحلية •
 مليون ين ياباني لدعم مشروع الطوارئ في مواجهة تدفق الالجئين السوريين 800:  الحكومة اليابانية للهيئة العليا لالغاثة-

صحي والخدمات وتخصص لشراء المنتجات والخدمات من معدات طبية ولوازم خدمات ومعدات وامدادات لمياه الصرف ال
  الالزمة للمدارس

، صناديق مبردة )20عدد(، بطاريات )2عدد(براد لحفظ اللقحات :  منظمة االمم المتحدة للطفولة لوزارة الصحة العامة-
  ) 2200عدد(، لقاحات )200عدد(

  ر اميركي دوال900 ألف و24ادوية تقدر قيمتها بحوالي : شركة اروان للصناعات الدوائية لوزارة الصحة العامة-
ملياري ليرة لبنانية لتأهيل السجون وتدريب السجناء لالنخراط في المجتمع بعد :  بلدية بيروت للجمعية اللبنانية لتأهيل السجون-

  الخروج من السجن
  

  مساعدات الوليد بن طالل لثالث هيئات اهلية ومحلية •
   في مركزها في منطقة االوزاعيدعم برنامج دمج المعوق بتجهيزات حديثة:  جمعية الشابات المسلمات-
  دعم مشروع توليد طاقة كهربائية في بلدة الفرديس، قضاء حاصبيا:  بلدية الفرديس-
المخصص لعالج االوالد المصابين بمرض السرطان في المستشفى التابعة لجمعية " صندوق الفرح"دعم :  مستشفى بهمن-

  المبرات الخيرية
  

  مساعدة اميركية لهيئة اهلية  •
  دعم حملة تنظيف مجرى نهر الحاصباني: لوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية درب الجبل اللبناني ا-

  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  تقديم كرسي متحرك للمواطن خليل قاسم من بلدة برج رحال شمال صور:  الكورية-
ي الوالدة قدمت لمركز الشؤون االجتماعية في بنت جبيل على ان يوزع على عدد من جهاز كامل لستة اطفال حديث:  الفنلندية-

  العائالت االكثر عوزاً 
  


�ا'�& %�وض وه��ت 
� �#�ت دو���  
  

  تعليم •
، الموقعة بين "مخطط اصالح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل" ُأبرمت اتفاقية تمويل مشروع -

لبنانية واالتحاد االوروبي ممثالً بالمفوضية االوروبية، وقبلت الهبة المقدمة من االتحاد االوروبي لتمويل المشروع الحكومة ال
  . ماليين يورو8والبالغة قيمتها 
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  بيئة •
 ، والمتضمن16/1/2014 ُأبرم عقد االتفاق الموقع بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال بتاريخ -

   ألف فرنك سويسري كمساهمة لدعم ادارة مخاطر الكوارث489هبة مالية بقيمة 
  

  حقوق •
، الموقعة بين الحكومة اللبنانية واالتحاد االوروبي ممثالً "تعزيز العدالة االجتماعية في لبنان" ُأبرمت اتفاقية تمويل مشروع -

  . مليون يورو12ي لتمويل المشروع والبالغة قيمتها بالمفوضية االوروبية، وقبلت الهبة المقدمة من االتحاد االوروب
  
 ُأبرمت اتفاقية تمويل مشروع تعزيز اللحمة االجتماعية في لبنان، الموقعة بين المفوضية االوروبية والحكومة اللبنانية، وقبلت -

  . مليون يورو10الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة االوروبية لتمويل المشروع، والبالغ قيمتها 
  

  زراعة •
 بين وزارة الزراعة واالتحاد االوروبي لتنفيذ مشروع التكيف مع التغير 5/10/2012 ُأبرمت اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ -

المناخي بواسطة ادارة طلب المياه المحسنة في الري الزراعي وبإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وافضل الممارسات الزراعية، 
  . يورو لتنفيذ المشروع المذكور اعاله911588ة المقدمة من االتحاد االوروبي لصالح وزارة الزراعة بقيمة وقبلت الهبة المالي

  
  2014  +��ز(#� ��& و)�� 

 

  أد /1234 علم وخبر رقم -"النادي اإلعالمي في الشمال" جمعية باسم -1

   الطابق السادس- ية عاصم ذوق بنا-40 القسم رقم -749 العقار رقم -  بولفار فؤاد شهاب-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
  المساهمة بالقيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية وإعالمية .1

 14/9/1962ت الصادر في على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء سيما قانون المطبوعا
 ة عند تحقيق أهدافها وبعد موافقة المراجع المختصة واألنظمة النافذ382/94الم المرئي والمسموع وقانون اإلع

 عادل صالح - لمياء فارس نجم ابراهيم- راشد عبد الحليم فتفت- روعه رباح رفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -لد السيد عمر خا- ربيع عبد المجيد المغربي- محسن سايد السقال- عبد الكريم محمد فياض- عبد السالم عمر تركماني-كروم

  انطوان بولس العامريه
   عبد السالم عمر تركماني السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1244 علم وخبر رقم -"رابطة خريجي مركز الترميم" جمعية باسم -2
   الطابق الثاني-  بناية دار السالم- شارع معوض-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
لوطني وضرورة تعاون جمع ابناء المجتمع من أجل الحفاظ عليه وإدماجه في تعميق الوعي بأهمية التراث الحضاري ا .1

 التنمية المستدامة

 تسليط الضوء على اإلشكاالت التي تعاني منها مواقع التراث وتقديم المقترحات المناسبة حوبها .2
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اري والتأكد من أنها تتم متابعة المشاريع واألعمال التي تقوم بها الجهات الرسمية والخاصة والمتعلقة بالتراث الحض .3
 وفق األنطمة والمواثيق الدولية

وير المستمر للمستوى العلمي ألعضاء الرابطة من خالل تبادل المعارف والخبرات واإلطالع على المستجدات في طالت .4
  مجال تخصصهم

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

 - كابي نعيم خرياطي-  راويه اديب مجذوب-  انطوان نهاد فشفش-ربيع أوسامه عثمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جان واسيل ياسمين-  شوقي محمد عدنان فتفت-ياسمين ماري روت روكس معكرون

   ربيع أوسامه عثمانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1245 علم وخبر رقم -"جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية" جمعية باسم -3
   الطابق األول- ملك حجازي-  شارع األوزاعي- النويري-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 جمع شمل العائلة وتوطيد العالقة بينهم للتعاضد والتضامن .1

 السهر على مصالح العائلة في الحقوق اإلجتماعية والثقافية والصحية .2

 االجتماعية وعدم التعاطي في السياسةالنشاطات  .3

  القيام بجميع األعمال الخيرية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مد عارف عماد الدين  مح- عبد الحفيظ عماد الدين الحبال-عماد الدين عارف الحبال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حسن بالل عماد الدين الحبال- الحبال

   عبد الحفيظ عماد الدين الحبالالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1247 علم وخبر رقم -"جمعية شباب التنمية الهادفة" جمعية باسم -4
 الطابق -  سنتر ماجدة-43القسم رقم  -1623 العقار رقم - بساتين طرابلس-  مقابل السرايا-  البولفار-طرابلس: مركزها
  السادس
  : أهدافها
 المساهمة في تدعيم مفهومي التنمية والمجتمع المدني وتفعيل دور الشباب خاصة الجامعي منه في المجتمع .1

المساهمة في السعي لجعل مؤسسات التعليم الجامعي أقرب مناالً ألوسع شرائح الشباب وتقديم المساعدات المالية  .2
 في هذا المجالوالعينية 

المساهمة في تنمية قدرات األفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجاالت اإلجتماعية والبيئية، التنموية والخدماتية،  .3
 الصحية والتربوية والثقافية

المساهمة في تقديم خدمات التدريب، التوعية ونشر الثقافة، تقديم المساعدات، تنفيذ نشاطات ودراسات التي تحقق  .4
 نمية المجتمع وسالمة البيئةت

المساهمة في إنشاء المراكز اإلجتماعية، الصحية، التربوية وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات  .5
 اإلجتماعية في كافة المستويات
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المساهمة في تبادل الخبرات والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات التنموية وغيرها الحكومية وغير  .6
  حكومية، المحلية والدولية، لتعميق روح التعاون معها والتنسيق بمشاريع وبرامج مشتركةال

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

  د الصاج ايهاب رشي- احمد مصطفى ملحم- علي خضر عمر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايهاب رشيد الصاج السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1248 علم وخبر رقم -"اصدقاء مستشفى الشيخ راغب حرب" جمعية باسم -5
   قضاء النبطية- ملك فؤاد رمال- شارع الكريمات-الدوير: مركزها
  : أهدافها
 قيةتعزيز روح االلتزام الديني الرسالي وغرس القيم والمبادىء األخال .1

يتام والفقراء والمساكين والعجزة والمرضى من النواحي المختلفة والمشاركة اإلهتمام بتنمية ذوي الحاجات من األ .2
 بتوفير فرص التكافل اإلجتماعي والمساهمة في تنفيذها

 النهوض باألسرة على الصعيد الثقافي واإلجتماعي والصحي والتربوي واإلقتصادي .3

 موية لألسرة الفقيرةالمساعدة لتموين مشاريع تن .4

  تحسين أداء الممرضين عبر إبالغ مسؤوليهم .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - حمد شحرورندى ا.  د-ماهر محمد حمزه.  د- رفيق سليم ترحيني- فوآد محمد رمال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محسن السيد حسين جواد- احمد محمد كوثراني- رائف محمد ضيا

   رائف محمد ضياالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Lebanese Prisons Reform Association الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، "جمعية باسم  -6

)LPRA("- أد /1258 علم وخبر رقم  
  رة الداخلية والبلديات وزا- الصنائع-بيروت: مركزها
  :أهدافها

  :إن غاية الجمعية هي
 العمل على تأهيل السجون اللبنانية وتحسين وضعها .1

تأمين اإلرشاد الصحي والتعليمي واإلجتماعي للسجناء ومساعدتهم معنوياً وتوفير التعليم والتدريب لهم، من خالل اقامة  .2
 خل السجوندورات محو أمة واشغال يدوية وإعمال حرفية وغيرها دا

السعي لتعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء والشؤون األمنية والعمل على تطوير النظم العقابية في لبنان لتتوافق  .3
 مع االتفاقات الدولية لمنع التعذيب

 وزارة تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين واجانب إلعداد دراسات وتنفيذ مشاريع تستلزمها احتياجات السجون وإدارات .4
 الداخلية والبلديات

 فات السجون والمساجينآالمساعدة والرعاية والمساهمة في معالجة  .5
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تعمل الجمعية من أجل تحقيق نشاطاتها واهدافها اما مباشرة، أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية  -
ق خلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طري

  جديدة، على أن تطبق البنود المذكورة اعاله وفقاً للقوانين المرعية اإلجراء
للجمعية امتالك العقارات واالموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع الطرق القانونية لتحقيق غايتها يحق  -

 دون استثناء ودون تمييز بين االعمال االدارية والتصرفيةانونية وإجراء جميع االعمال المالية واالقتصادية والق

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

 في بيروت وجبل  غرفة التجارة والصناعة-فرنسوا باسيل.  د-الوزير نهاد المشنوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  لبنان ممثلة بشخص رئيسها االستاذ محمد شقير

  االستاذ محمد شقير: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1246 علم وخبر رقم -"الجمعية المشرقية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية" جمعية باسم -7
   قضاء المتن- ملك سعيد ريمون القزي-  بناية الخوري-وطى المروج: مركزها
  : أهدافها

لما كانت المجتمعات المحلية تفتقر في معظم المناطق الى المعرفة والخبرة الالزمة إلدارة المقدرات الطبيعية والبشرية 
الجمعية المشرقية للتنمية "المتوفرة بكثرة على المستوى المحلي ورغبة منها بالمساهمة الفعالة بمعالجة هذا الخلل تهدف 

بالتعاون مع األفراد والجمعيات والبلديات الى دراسة وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق على " اإلقتصادية واإلجتماعية
  :صعيدين مختلفين

المساهمة في مساندة ودعم القطاعات اإلقتصادية على المستوى المحلي والدفع بديناميكية إقتصادية كفيلة بتحسين  :أوال
 شكل مستداموتطور مستوى ونوعية حياة األفراد والجماعات ب

في تحسين الواقع المحلي من ...) نوادي، جمعيات، تعاونيات،(المساهمة في مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية: ثانياً
صحية، تربوية، (والخدمات األساسية ) كاطرقات، شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي(ناحية تطوير البنى التحتية 

 لبيئة المحلية مما يوفر الظروف المالئمة للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي المحليإضافة الى تحسين ا...) إجتماعية

  :لتحقيق هذين الهدفين تعمل الجمعية بشكل اساسي على
 المساهمة في إعداد الدراسات اإلحصائية واإلقتصادية .1

 التدريبية والمؤتمراتالمساهمة في إعداد وتدريب األفراد والجماعات من قبل خبراء عبر إقامة الندوات، الدورات  .2

 المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية بشكل مباشر .3

  المساهمة في مساعدة وتوجيه اإلدارات والمؤسسات المحلية للقيام بمشاريع إنمائية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - نور رضوان دندش-  هدى رضوان دندش- ليال الياس بو انطون-فداء محمد الزين: السيدات/سسات السادةالمؤ/المؤسسون
   جهاد هنري فرح- الن يوسف زغيب- محمد ابراهيم عادل خليفه-سعيد ريمون القزي

  محمد ابراهيم عادل خليفه السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم وخبر رقم -"Lebanon-JRS، مة اإلنسان في لبنانالهيئة اليسوعية لخد"جمعية باسم  -8
  أد /1252
    كنيسة القديس مار يوسف- دير االباء اليسوعيين- شارع كلية القديس يوسف- االشرفية- بيروت:مركزها
  : أهدافها

لثقافية والدفاع اإلهتمام  باإلنسان سيما بالمشردين بغاية تأمين حاجاتهم اإلنسانية والروحية والمادية واالمساهمة في  .1
 عن حقوقهم اإلنسانية، والعمل على تنشئتهم الدينية والروحية وتقديم المساعدة لهم بجميع األشكال والوسائل

المساهمة في تعزيز التعاون بين األفراد والمؤسسات في سبيل خدمة اإلنسان، وحث المجتمع أفراداً ومؤسسات  .2
 م تحقيق هذه المشاركةعلى المشاركة في خدمتهم وتذليل الصعوبات أما

بحاث وتعزيز شخاص وتوفير الخدمات اإلجتماعية والتربوية لهم، وإجراء األالمساهمة في التدريب على خدمة األ .3
 الدراسات البحثية التي تتناولهم وأحوالهم، وتوفير كافة الوسائل لحماية اإلنسان والمحافظة على كرامته

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

   اسكندر نقوال باسيلي- كابي نديم خيراهللا-األب جاد الياس جبور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جاد الياس جبور ب األ:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 Lebaneseلغام والكوارث الطبيعية، الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر األ"جمعية باسم  -9

LAMINDA-Association for Mines and Natural Disaster Action"- علم وخبر رقم 
  أد /1253
   ملك عردات- عردات العقاربة- 546 العقار رقم - شارع البطريرك الدويهي- زغرتا: مركزها
  : أهدافها

جرة عبر ازالتها وتطهير االمكنة الملوثة بها والتوعية من معالجة مشكلة األلغام والذخائر غير المنفالمساهمة في  .1
المخاطر المترتبة على وجودها كذلك تسعى الجمعية للتوعية والتدريب على مواجهة الكوارث الطبيعية وتبعاتها 

 وتقديم المساعدة العينية والمعنوية الى الضحايا في الحالتين

لمنفجرة والكوارث بنانية المعنية بمشكلة االلغام والذخائر غير االمساهمة في التواصل والتعاون مع السلطات الل .2
جمع المعلومات الضرورية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع محددة للتخلص منها بشكل آمن، كما تنظم الطبيعية بغية 

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

االخرى والجمعيات ذات االهداف المماثلة والتعاون والتنسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة واقتراح مشاريع 
ئر غير المنفجرة وإزالتها ومساعدة ضحاياها، وتوفير وخطوات تنفيذية في اطار التوعية من مخاطر األلغام والذخا

 مل المناسبة لتحقيق االهداف المنشودةعالخدمات المتخصصة لجميع المعنيين، ووضع البرامج وخطط ال

قة باأللغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمكافحة تعلد من المركز اللبناني لألعمال المعلى أن يتم الحصول على شهادة اعتما
، باالضافة الى اخذ موافقة مسيقة من المركز المذكور قبل القيام بتنفيذ اي نشاط يتعلق )الخ...إزالة، توعية، مساندة ضحايا(األلغام

 )الخ...إزالة، توعية، مساعدة ضحايا(بالعمليات االنسانية لنزع األلغام 

  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود
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 ميريام بدوي - كريستسن بشاره عون- مارغريت بدوي السقال- غسان بربر طيون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بدوي سايد السقال- سماحة فؤاد فلقها-السقال

  سماحة فؤاد فلقهاالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1254 علم وخبر رقم -"لجنة مهرجانات راشيا"جمعية باسم  -10
   قضاء راشيا- مينى إتحاد بلديات جبل الشيخ-راشيا الوادي: مركزها
  : أهدافها

   إنمائية- شبابية- ثقافية- صحية- سياحية-إجتماعية
 المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم واإلهتمام بكافة شؤونهم تهدف الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع

  :وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية والسياحية وال سيما
ية ت الترفيهية والتثقيفتنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية للشباب والمعارض الفنية والنشاطا .1

 جتماعي والوطنيوسائر المشاريع ذات الطابع اال

مكافحة األمية وتعليم اللغات والكومبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة االجل  .2
 لتحقيق هذه األهداف

 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .3

لمزمنة أو ذات الكلفة دات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة وال سيما األمراض اتقديم المساع .4
 االستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية إجتماعية وتقديم سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت المرتفعة أو

 ت وسبل مساعدتهم وتأهيلهماتوعية الشباب حول أخطار تعاطي المخدر

تمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية من خالل تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات اإله .5
الزراعية ودراسة الطرق االيلة الى اإلستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير 

مساهمة في تسويق اإلنتاج الزراعي وتصنيع شغال الزراعية والمساعدة على إنشاء المشاتل ودعمها، والمكننة األ
  المنتوجات الزراعية

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

 -اب بحمد شوقي عق- شادي حسن دهام- فارس سعيد فايق-العميد مروان محمد زاكي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   منيف طانيوس السبعلي- ساميه عبد الرزاق شمس- كمال فياض الساحلي-ليليان اتاناس جامو

  ليليان اتاناس جامو ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر -"FONDATION MÉLINÉ TOPAKIAN جمعية ملينه طوباقيان، "جمعية باسم  -11
   أد /1255رقم 

   الطبق السابع- بناية منهاتن-ع بدارو شار250 -بيروت :مركزها
  : أهدافها

 تأمين العلم للطالب المتفوقين والبارعين وذوي الدخل المحدود أو المعدوم .1

  تأمين الدعم المالي والفرص لتعليم الطالب المتفوقين والبارعين وذوي الدخل المحدود أو المعدوم .2
 ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
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 فراس مصطفى - ملحم اميل خلف- جيمي جوزف لبوس-الكس ارتين قره بجاقيان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الحسيني

  الكس ارتين قره بجاقيانمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1257 علم وخبر رقم -"EARTPHOENIX H، قلب الفينيق"جمعية باسم  -12
   الطابق الثالث-  ملك يوسف عبداهللا حبال- شارع ساسين-شرفية اال-بيروت: مركزها
  : أهدافها

تأمين مساعدات بهدف التغطية الجزئية أو الكاملة ألعمال طبية ال تشملها تقديمات الجهات الضامنة ال سيما في  .1
 ...) والعالجية وزرع القلب اإلصطناعي الخاألعمال الجراحية(مجال أمراض القلب وغيرها 

 تنظيم وتنفيذ ورعاية مشاريع ونشاطات مختلفة ذات أهداف طبية وتثقيفية .2

 إنشاء وتنفيذ مشاريع تصب في تحقيق أهداف الجمعية .3

  سائر األعمال التي تكمل األهداف إو تكون ضرورية أو مفيدة لتحقيقها .4
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

عارف شكري .  د-سمارت نجيب زيدان.  د-القاضي طانوس يوسف السغبيني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جان كلود سعد صبحيه-الرامي

   عارف شكري الرامي الدكتور:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1259 علم وخبر رقم -"معية مؤسسة الشهيد المقدم بيار الغاويج"جمعية باسم  -13
   الطابق االرضي- ملك السيدة كوليت الغاوي-االشرفية/4202 العقار رقم - خيراهللا شارع خيراهللا- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  واجتماعية على أنواعهاطات ثقافيةالمساهمة في اطالق جائزة الشهيد المقدم بيار الغاوي وتخليد ذكراه واقامة نشا .1

المساهمة في اطالق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع  .2
 المدني واألفراد

 في تقديم الخدمات االنسانية والخبرات الفنية والمهارات الالزمة للتنمية االجتماعية والعمل الفني المساهمة .3
 نمائي في كافة المناطقواال

  المساهمة في اطالق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع االجتماعي للفرد .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ناصيف مخايل - روال سليم الغاوي- فوزي ابراهيم ابو طقه-ويناجي ميشال الغا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  عبيد

  ناجي ميشال الغاوي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 -" RTCF( aji Charity FoundationTRifca(مؤسسة رفقة تاجي الخيرية، "جمعية باسم  -14
  أد /1262علم وخبر رقم 

 - ملك الدكتورة نوار رضوان مولوي- بناية الجرمقاني-4917 العقار رقم -زين شارع يوسف ال-  تلة الخياط-بيروت: مركزها
  الطابق السادس

  : أهدافها
القيام بمشاريع إنمائية تطويرية تساهم في خلق فرص عمل والتعليم ومحو األمية وتحسين األوضاع المعيشية  .1

 ، والمسنين سيما في لبنان وفلسطينللفقراء

 عايش بين مختلف الثقافات واألديان والمجتمعات سيما في منطقة الشرق األوسطتوسيع الحوار واالفاق والت .2

 مساعدة النساء والفتيات المضطهدات .3

 حماية األطفال والمسنين من العنف .4

 تحفيز الطلبة في مشاريع وبرامج خدمة المجتمع .5

  مشاريع إنمائية بهدف حماية البيئة .6
 انين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقو

بالل راضي .  د-نوار رضوان مولوي.  د-البروفسور حسان بهاء الدين دياب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زياد رئيف شعبان-  رضوان حسان دياب-  رامي حسان دياب-  رزان حسان دياب- الياس نهاد الشمالي- القعفراني

  حسان بهاء الدين دياب  البروفسور:ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

  أد /1266 علم وخبر رقم -"مرايا"جمعية باسم  -15
   قضاء المتن- ملك معلوف وابو زيد وشرفان-1433 مبنى - فرب مستديرة المكلس- سر الباشا ج-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
ون مع سائر فعاليات المجتمع من أجل المساهمة في إرساء التنمية اتعترسيخ في النفوس ذهنية التعاضد اإلجتماعي، وال .1

اإلجتماعية، وترسيخ اإلنتماء الوطني من خالل القيام وتشجيع وتطوير ودعم نشاطات وخدمات وبرامج ومشاريع في 
ية اعية والسياحية والفنتصادية واإلنمائية والتربوية والتعليمية والصحية والزراالت اإلنسانية واإلجتماعية واإلقشتى المج

ة وجميع الميادين التي تخدم اإلنسان وكرامته، وخلق فرص عمل وتعزيز قدرات النساء والمعلوماتية والعلمية والبيئي
صدار برامج إوالعجزة والمعوقين واإلهتمام بجميع الحاالت اإلجتماعية التي لديها صعوبات، ونشر التربية والتعليم، و

صدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية إو. اطق، وبين لبنان والخارج للطالب والمغتربينتبادل فيما بين المن
بحاث، وكما تشجيع المحافظة على التراث الفني والشعبي، وتوثيق المعلومات لجميع هذه النشاطات والدراسات واال

لرسمية والوزارات المختصة  المواهب على أنواعها، ولتحقيق كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشجيع
واإلتصال بالنقابات والجمعيات المتخصصة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والغير اللبنانية، والجامعات 

  والمدارس ووسائل اإلعالم والسفارات واإلتحادات المتواجدة جميعها على األراضي اللبنانية كما في بالد اإلغتراب
 ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن

 - ربيع فوآد حجار- ديزيره نقوال رزق-  كمال طانيوس شرفان-امال الرداد فكري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شربل اديب خليل

  كمال طانيوس شرفان السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1267 علم وخبر رقم -"جمعية مركز الرشاد التخصصي"جمعية باسم  -16
   قضاء بعبدا- ملك جمعية لجنة اإلمداد- شارع الصنوبرة- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها

ص اهدافها  اإلدارية والثقافية واإلجتماعية المختلفة ويمكن تلخيبالشؤون العلمية التخصصية واألنظمةتعمل الجمعية على اإلهتمام 
  :ساسية التاليةبالنقاط اال
المساهمة في العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الفكري واإلجتماعي وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات  .1

 العلمية من خالل تقديم أفضل اإلستشارات والخدمات كماً ونوعاً لألفراد والمنظمات

 ي المجاالت اإلدارية واإلنسانية والهادفة لبناء جيل واعي ومنتجالمساهمة في تقديم اإلستشارات التخصصية ف .2

المساهمة في استخدام اإلختبارات الوظيفية واألدوات العلمية التي تتطلبها عملية التوجيه واإلختبار المهني في تقديم  .3
 اإلستشارات التخصصية

رات ومواهب العاملين في المجاالت المساهمة في إقامة المحاضرات والندوات العلمية التي تختص بتطوير مها .4
 اإلدارية والوظيفية واإلنسانية المختلفة

ارية ة والموارد البشرية واألنظمة اإلدالمساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني والوظيفي في أمور اإلدارة والمحاسب .5
 وإختبارات العمل

عليمية وحرفية ولغات وكمبيوتر لرفع مستوى المساهمة في تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات ترفيهية وت .6
 أداء المؤسسات وتنسيق هذه النشاطات محلياً وإقليمياً ودولياً

المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات العاملين والمتقدمين للعمل بما يمكنهم من  .7
 الحصول على فرص عمل الئقة

 ومراكز تدريب ودعم مهني وتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى اإلداء الوظيفي المساهمة في إنشاء معاهد .8
 للعاملين وتحسين ظروف انخراطهم في سوق العمل واإلنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع

التي يحتاجها سوق المساهمة في القيام باألبحاث والدراسات العلمية والتخصصية في الحقول اإلدارية والعلوم اإلنسانية  .9
 العمل ومؤسسات المجتمع المدني

 نشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعيةلصدار المطبوعات والدوريات واالمساهمة في السعي إل .10

 المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بتطوير أداء المؤسسات واألفراد بواسطة المطبوعات .11

م المنح العلمية أو العمل على توفيرها لألفراد الكفوئين بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع المساهمة في تقدي .12
 مستواهم العلمي والوظيفي وال سيما ذوي الدخل المحدود منهم وإلكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية

ضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل المساهمة في تأسيس ودعم النوادي اإلجتماعية والثقافية واالدبية وقاعات المحا .13
  ات وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراتهلغاإلتصال والتكنولوجيا الحديثة وال

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

 علي سهيل - حوراء محمد طحيني- هتاف علي األتات-علي محمد بو حيدرمحمد : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد علي يحي المغربي- نوال محمد رسالن- حسين يحي دقماق- زراقط

  محمد علي محمد بو حيدر السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /1287 علم وخبر رقم -جمعية درب النجاح""جمعية باسم  -17
   قضاء بعلبك- السيد احمد طليس ملك-بريتال: مركزها
  : أهدافها

المساهمة في تعزيز الشأن الثقافي واإلجتماعي والصحي والفني من خالل إقامة األنشطة واإلحتفاالت والندوات  .1
  تتالقى مع هذه األهدافيوالعمل مع الهيئات والجمعيات الت

ات والمؤتمرات وإنشاء ودعم المعاهد المساهمة في تطوير الجانب التربوي والتعليمي من خالل إقامة الدور .2
 والمدارس ومراكز التدريب والتعليم

  بيئية وترفيهية من شأنها توعية السكان وتفعيلهمالمساهمة في إقامة نشاطات .3

 مة اإلحتفاالت والمهرجانات في األعياد والمناسبات الوطنية والعامةالمساهمة في إقا .4

  توعية المزارعينالعمل على ترشيد القطاع الزراعي من خالل  .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بشرى علي - عناية ديب اسماعيل-  جهاد فرحان اسماعيل-نسرين قاسم طليس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زار صالح ايات ن- اماني محمد الحاج سليمان-الكيال

   عناية ديب اسماعيلنسة اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Eempowerment and statistical مركز التنمية والدراسات اإلحصائية، "جمعية باسم  -18

Studies Centre"- أد /1301 علم وخبر رقم  
 ملك - بناية منصور-  بلوك ب-6 القسم -354 العقار رقم - قرب مدرسة االداب- شارع حاطوم-برج البراجنة: مركزها

   الطابق الثاني-جمانة منصور
  : أهدافها
تشجيع األبحاث وتبادل الخبرات والتعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية وانشاء موقع الكتروني على  .1

 االنترنت

يانات، وتوثيق المعلومات، المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وحمالت التوعية، ونشر المطبوعات والب .2
ات الجهات الرسمية والنقابات والجامعون والتنسيق مع اباالضافة الى وضع الدراسات، واستعمال وسائل بصرية بالتع

 المتخصصة والجمعيات ووسائل االعالم

وير المهارات تمكين الموارد البشرية من الوصول الى افضل مصادر التعليم والمنافسة والريادة عالمياً، من خالل تط .3
 لدى الشباب واالداريين والطلبة والحرفيين، وقادة المؤسسات

 بالتعاون مع ،الصحة والبيئة الصناعة والتربية والزراعة والتجارة والسياحةالمساهمة في تنفيذ ورشات عمل في مجال  .4
 الجمعيات المحلية والدولية، واصدار شهادات للمتدربين

ر الدراسات االحصائية واالبحاث التنموية الهادفة لخدمة المجتمع والنهوض بالمواطنين المبادرة والمساعدة باجراء ونش .5
 في جميع المجاالت، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والهيئات الدولية، والنقابات والجمعيات العلمية

  مد يد العون والمساعدة لألفراد المهمشة في المجتمع وخاصة االطفال والنساء .6
 البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق 



 22 

 شادي سيمون - يوسف ابراهيم منصور- جمانه يوسف منصور-وجدي يوسف الكك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دورا

  يوسف ابراهيم منصور السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1302 علم وخبر رقم -"تنمية وتحسين" باسم جمعية -19
   قضاء عكار- ملك مؤسسة اسماعيل الجندي الخيرية-خريبة الجندي: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تقديم المساعدات اإلجتماعية والعائلية والطبية ورعاية المهرجانات الثقافية وتنظيم المحاضرات التثقيفية  .1

 وإقامة النشاطات الترفيهية

 المساهمة في فتح وإنشاء مستوصفات طبية ورعاية األيتام وذوي اإلحتياجات الخاصة .2

 المساهمة في حماية البيئة والمساحات الخضراء والترويج لها وتعميم مفهوم الثقافة البيئية على جميع شرائح المجتمع .3

 والدولية ومؤسسات المجتمع ميةالمساهمة في إطالق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكو .4
 المدني واألفراد

المساهمة في تقديم الخدمات االنسانية والمجتمعية للمجتمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة  .5
 اليومية

 المساهمة في إطالق العمل الخيرية في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع االجتماعي للفرد .6

 بهدف التوعية البيئية وتمويل نشاطات بيئية) green grotuest(ستحداث منتوجات خضراء إ الترويج والمساهمة في .7

 العمل على مساعدة الجمعيات والمنظمات والشركات للمضي قدماً نحو مجتمع أكثر وعياً في الحفاظ على البيئة .8

 المساهمة في تعميق أواصر العالقات اإلجتماعية بين أعضائها .9

  األكاديمية من خالل عقد الندوات والمؤتمرات العلمية توسيع المعرفة في المجاالتالمساهمة في .10

السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل اإلبتدائية  .11
نشر التعليم االكاديمي والمهني والتقني والتكميلية والثانوية واالكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، 

 بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى إختالفه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي ال تبتغي الربح

 المساهمة في إنشاء الحلقات العلمية والدينية وحلقات البحث العلمي .12

ساهمة في إنشاء المكتبات عامة وتنظيم المعارض المساهمة في مساعدة الطالب وتأمين المنح الدراسية لهم والم .13
والقيام بدورات تقوية للطالب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتأمين الكتب المدرسية 
والجامعية وتقديم ما يلزم من مساعدات والعمل على اعداد برامج نوعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية، العمل 

المساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، إقامة دورات للتدريب المهني على مهن يحتاج لها  على
 سوق العمل

صدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وإجتماعية وتربوية وإنشاء قنوات فضائية ترتبط إالمساهمة في  .14
قانونية المطلوبة، عقد المؤتمرات والدعوة إليها داخل بنشاط وأهداف الجمعية بعد اإلستحصال على التراخيص ال

اص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس وأناشيد وكل رصدار وإنتاج وتوزيع أقإالدولة وخارجها، 
  ما يرتبط بنشاط الجمعية واهدافها

  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
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 شامل جميل - عثمان محمود القاسم- محمد علي الجندي-عثمان محمد بدر الجندي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   احمد عمر تركماني-الضناوي

  محمد علي الجندي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1345بر رقم  علم وخ-"جمعية منطقة الخضر اإلنمائية"جمعية باسم  -20
   الطابق االول-  بناية عبداهللا الخضر- شارع الخضر- الخضر- منطقة المدور-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في جمع شمل ابناء المنطقة وبث روح التعاون والتعاضد .1

 يةالمساهمة في االهتمام بالشأن التعليمي وتسهيل سبله، ونشر الوعي والمعرفة وصد اآلفات االجتماع .2

 المساهمة في تقديم الخدمات في شتى المجاالت االنسانية والثقافية واالجتماعية والتربوية والصحية .3

 المساهمة في اقامة نشاطات بيئية ومشاريع انمائية وبرامج تنمية بشرية .4

 المساهمة في القيام بمحاضرات وندوات علمية وثقافية وفكرية .5

  وخاصة مدرسة الخضرالمساهمة في العمل على اعادة فتح المدارس .6

  يالمساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات االهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارج .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 فؤاد فاروق االحمد - عائشة شاهين شاهين- فادي محمد السعيد-د شاهين شاهيناحم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   باسمه حسن القلعجي- زكريا حسين الزعبي- هشام خالد الدياب- هادي منير خضر-مطر

  فؤاد فاروق االحمد مطر السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد  /1352 علم وخبر رقم-"شبيبة الشعاع"جمعية باسم  -21
   قضاء عكار- ملك انيسه بشاره هلون-A/86/8 العقار رقم -الشيخ محمد: كزهامر

  : أهدافها
 المساهمة في خدمة االنسان وذلك من خالل االهتمام باالطفال االيتام والمعنفين والعجزة .1

 المساهمة في انشاء مراكز العادة تأهيل االفراد من كافة االعمار .2

 وي الحاجات الخاصةالمساهمة في تأمين دورات تعليمية لذ .3

 المساهمة في تعليم المهن الحرة لالميين .4

  المساهمة في انشاء محاضرات وندوات تثقيفية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 طوني -  جوني الياس ديب- ساره سعد الغريب-ميل ديب جورج ك-انيسة بشار هلون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   حبيب فرج اهللا سليمان-فؤاد فارس

 انيسة بشار هلون ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /1353 علم وخبر رقم -" دار العجزة-سانتا ماريا"جمعية باسم  -22
   قضاء جبيل-المارونية ملك وقف مدرسة عين ورقة للبطريكية -م الشارع العا-حاالت: مركزها
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  : أهدافها
 المساهمة في انشاء دور لرعاية وإيواء المسنين .1

  إقامة ندوات ومحاضرات وابحاث لمختلف المواضيع الصحية واالجتماعية .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 نهى الياس -  راني جوزيف حرب- زيوار جوزيف حرب-جوزيف ذيب حرب :السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون
    زينه جوزيف حرب- عمر جوزيف حرب-حرب

  جوزيف ذيب حرب السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1354 علم وخبر رقم -"A Positive Way"جمعية باسم  -23
   قضاء بعبدا-السفلي االول الطابق - ملك بلدية الشياح-الشياح: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في حل النزاعات الطائفية .1

 المساهمة في القيام بأعمال خيرية .2

  المساهمة في تعزيز دور الشباب في المنطقة .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - شادي غسان نشابه-  ايلي جورج فرحات- روي جوزف تابت- كارال بطرس النوار :السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون
    اندرو جوزف الغفري-سهى انطوان سمعان

  ايلي جورج فرحات السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"ARAB PACIFIC ASSOCIATION APAالجمعية العربية الباسيفيكية، "جمعية باسم  -24
  أد /1383خبر رقم و

    ملك ابراهيم بسام سرحان-  بناية دباس- منطقة الصيفي العقارية21القسم /164 العقار رقم - الصيفي- بيروت:مركزها
  : أهدافها
 التعاون الثنائي والمتعدد األطراف مع مختلف دول العالم المتقدمة والنامية في السعي للحصول على الطاقة المتجددة .1

ين الدول النامية والمنظمات األهلية والغير حكومية ألجل عالم منخفض الكربون وتخفيف حدة إبرام الشراكات ب .2
 التغيرات المناخية واالحتباس الحراري

 إقامة الندوات والمؤتمرات حول التاثيرات المحتملة للتغير المناخي في دول العالم .3

يئة الجراء األبحاث والدراسات حول التغيرات التعاون مع الجامعات والمعاهد الوطنية والخاصة التي تعنى بالب .4
  الخطوات الالزمة والضرورية للحد منهاالمناخية واالحتباس الحراري واتخاذ

الترشيد في استعمال التعاون مع مختلف دول العالم ألجل وضع القوانين والتشريعات االلزامية التي تعنى بالبيئة ك .5
 ة المتجددة الصديقة للبيئةل الى انتاج واستعمال الطاقالطاقة والتحو

نقل المعرفة بين مختلف دول العالم الجل معالجة القضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية الناتجة عن التغير المناخي  .6
 واالحتباس الحراري
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 الكربون السعي لدى الدول  الغنية لمساعدة الدول النامية من أجل تنفيذ برامجها البيئية الهادفة الى تخفيض انبعاثات .7
 واالنتقال الى استعمال الطاقة البديلة والمتجددة

  تبادل الخبرات االقتصادية والثقافية والسياحية .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - سركيس حليم ابو زيد- علي حسين ياسين- زينه هاني صعب-ابراهيم بسام سرحان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فوزيه محمد بزي

  ابراهيم بسام سرحان السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Société du droit internationalجمعية القانون الدولي في الشرق األوسط، "جمعية باسم  -25

 Middle Eastional Law in thernatOrient Society of Inte-au Moyen"- علم وخبر رقم 
  أد /1384
  ب المحامي الدكتور انطوان صفير مكت-ابق الثاني الط- زهر بالزا- جادة سامي الصلح-بيروت: مركزها
  : أهدافها
المساهمة في تأمين التواصل العلمي والمعرفي بين التعليم، البحث والممارسة في كل مواضيع وميادين القانون  .1

 الدولي

 دعم البحوث الجديدة وإقامة دورات تدريبية من أجل تحسين التعليم وتوسيع المعرفة وتوطيد اإلحترام المساهمة في .2
 والتطور السريع للقانون الدولي ومفاهيم العدالة

المساهمة في إرساء التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في نطاق القوانين الدولية في سبيل  .3
 اتحقيق أهدافه

 المساهمة في نشر وثائق وأطروحات ودراسات وأعمال 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
  المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة

 - بسام علي طرباه-  فيلومين يواكيم نصر- سامي نزار سلهب-انطوان زخيا صفير. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  شحاده قيصر وازن

   انطوان زخيا صفيرالدكتور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1385خبر رقم  علم و-"هوستل بيروت"جمعية باسم  -26
 ملك أكرم العيد - الطابق الثاني والثالث- الرميل/1266 العقار رقم -11 رقم 56 شارع -  الرميل- االشرفية-بيروت: مركزها

  وزينه تلحوق
  : أهدافها
 يفة في لبنان من خالل التبادل الثقافيدة التوعية جول المجموعات الضعالمساهمة في زيا .1

 لقدراتالمساهمة في تعزيز تنمية ا .2

 المساهمة في رعاية الحوار بين الصحافيين والمساعدين .3
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  المساهمة في تعزيز المبادرات البيئية أو الخضراء .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - عبداهللا رامز شمص- كريستيان بولسن-ميشال مارون شبلي -رائد عماد شامي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سالي خالد بو ملحم

   كريستيان بولسن السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /1388 علم وخبر رقم -"عبير الهدى للخدمات اإلنسانية واإلجتماعية"جمعية باسم  -27
   الطابق الثامن- ملك مشهور عزيز حمود-16القسم  - 212 العقار رقم - شارع سيدي حسن-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدات االجتماعية والطبية للمحتاجينالمساهمة في  .1

 المساهمة والعمل على مساعدة الطالب عن طريق تقديم المنح الدراسية وإقامة دورات تعليمية .2

  المساهمة في إنشاء مراكز طبية إستشفائية ومراكز تعليمية .3
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن

ريان محمد .  د- محمد علي رحال-خالد مشهور حمود.  د-عبد العزيز مشهور حمود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   امال حسين شعبان-رحال

  عبد العزيز مشهور حمود السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1390 علم وخبر رقم -"جمعية رحالة"جمعية باسم  -28
 مبنى المركز - شارع الرئيس رشيد كرامي-منطقة المصيطبة العقارية/5011 العقار رقم - منطقة فردان-بروتي: مركزها

  الثقافي الروسي في بيروت
  : أهدافها
 الخاصة باألطفال، الرقص ، الحفالتالموسيقيةقامة الحفالت  إمنالمساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوعة تتض .1

 المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، العروض السينمائية، إقامة الندوات التي عروض، الالتراثي والعالمي
 تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية والفنية واإلبداعية

 لمساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن واالبداع والثقافةا .2

المساهمة في ابراز اوجه الحياة االنسانية المختلفة وحفظ التجربة االنسانية عبر اإلبداع ونقلها بأمانة الى األجيال  .3
 القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب

  في مجال الثقافة والفنالتأكيد على دور بيروت الريادي .4

 التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في احداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان والعالم .5

 المساهمة في إثبات دور الفن واالبداع في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع األعمال الفنية على إختالف أنواعها .6

  ر الثقافة في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخيالمساهمة في المساهمة في إبراز دو .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 سامي - انطوانيت انطوان ابي رعد- وفاء اسبر داود البيطار-جالل الياس الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ريمون بولص الكالس-راد مرادالف
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  وفاء اسبر داود البيطار ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1392 علم وخبر رقم -"TAWASALتواصل، "جمعية باسم  -29
   الطابق السادس-  سنتر حجازي-76 العقار رقم - شارع بربور-بيروت: مركزها
  : أهدافها

ون أي تفرقة  الكريم والعمل والبيئة السليمة دلتعليم والصحة والغذاء والعيشالمساهمة في تعزيز المعرفة بالثقافة وا .1
 في الجنس والعقيدة والدين

وتشجيع صقل المبادرات المحلية المساهمة في تمكين أعضاء المجتمعات من المشاركة في العملية التنموية  .2
 والتعريف بها في أسواق العمل

القضايا التنموية والثقافية والفنية وتعزيز دورهم الريادي في بلورة المساهمة في إشراك النساء والشباب في  .3
 مجتمعات مستنيرة وتنمية قدراتهم العملية وصوالً لدمجهن في العملية التنموية

 المساهمة في إصدار الدراسات واألبحاث اإلجتماعية واإلقتصادية حول قضايا التنمية والمرأة والعمل .4

 تأهيل والتدريب بما يضمن تمكين الفئات المستهدفة من العمل وخدمة المجتمعالمساهمة في إقامة دورات ال .5

التنسيق مع األفراد والهيئات االهلية محلياً وإقليمياً ودولياً والشراكة مع القطاعين العام والخاص في البرمجة  .6
  والتخطيط والتنفيذ من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات

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

   الياس جان ابو شقره- ربيع خليل بركات- زينه خالد عبد الصمد-طارق ماهر شبقلو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طارق ماهر شبقلو  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /1402 علم وخبر رقم -"WILLMY  -إرادتي"جمعية باسم  -30
  .م.م. ملك شركة بافيون العقارية ش- الطابق الرابع-  سنتر إيفوار-929 العقار قرم -  الحمرا- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 تأهيل وتطوير قدرات الشباب اللبناني بكافة أطيافه .1

 غتربينإنشاء مراكز للمعلومات العامة لخدمة المواطنين المفيمين والم .2

 إنشاء وتطوير ودعم المشاريع التنموية على أنواعها .3

 مد جسور ما بين القطاع العام والقطاع الخاص .4

 تدريب وتأهيل وتطوير المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص .5

 تنشيط الفكر اإلبداعي لدى األطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والتعليمية .6

  والمراكز الطبية والصحية والمستوصفاتإنشاء وتأهيل وتجهيز المستشفيات .7

 إنشاء وتأهيل المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية ومراكز األبحاث والدراسات .8

 تنظيم المؤتمرات والندوات وحمالت التوعية، وإقامة الحفالت الخيرية واألنشطة التنموية .9

  لمدنية والجمعيات والمجتمع األهليتقديم اإلستشارات التربوية واإلجتماعية، والتعاون مع الهيئات ا .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   نبيل عبداهللا ضاهر- علي عبداهللا ضاهر-لينا حسن حمود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  ل عبداهللا ضاهر نبي السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /1403 علم وخبر رقم -"جمعية حقوق المستهلك"جمعية باسم  -31

  29 القسم رقم -193 العقار رقم - ملك حسن الجارودي- المرفأ- بيروت: مركزها
  : أهدافها
سائر اإلهتمام بسالمة المواطن الغذائية والصحية وحماية المستهلك والمحترف اللبناني بكافة الوسائل والطرق من  .1

 ضروب الغش والتضليل اإلعالني ومراقبة نوعية السلع والبضائع المتداولة في السواق وتشجيع المنافسة

 تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية ووضع خطط لتحسين اساليب وطرق إنتاجها وتصريفها .2

 إنشاء مختبرات علمية خاصة لفحص المواد الغذائية والسلع واألدوية .3

 اربة الغش في المواد والسلع والخدمات ووضع الدراسات العلمية الالزمة للكشف عنهامح .4

 إقامة الندوات والمحاضرات العلمية من أجل تثقيف وتوعية المستهلك والمحترف اللبناني .5

إصدار نشرات دورية متخصصة واستخدام وسائل اإلعالم لنشر البرامج المتعلقة بتوجيه وتوعية المستهلك  .6
 رف اللبنانيوالمحت

التنسيق والتعاون مع المراجع الرسمية والوزرات واإلدارات العامة ال سيما وزارة اإلقتصاد والتجارة والصحة ومع  .7
لصناعيين ونقابة الصيادلة ونقابة األطباء وسائر المعنيين  ومع جمعية التجار وتجمع ارة والصناعةاغرف التج

 سعي لتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمحترف اللبنانيبالحقل العام لتحقيق األهداف المرجوة وال

التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بحماية المستهلك والمحترف لتأمين المساعدة التقنية  .8
  والفنية واإلستفادة من خبراتها في هذا المجال

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

 عبد الرحمن -  حسن عفيف كشلي- حسن ابراهيم الجارودي- محمد سميح المصري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خليل محي الدين زعرور-  بشار صالح الدين شبارو-حسن الحوت

  ف كشليحسن عفيمحامي  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 2014 +��ز  (#� ��"�& وا���1  +"��0 •
  

:  للجمعية المسماة28/4/2007أد، تاريخ /111 لبيان العلم والخبر رقم 1243 تعديل رقم -1
  »جمعية النهضة الخيرية االجتماعية«

الحائزة على بيان العلم » جمعية النهضة الخيرية االجتماعية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  28/4/2007أد تاريخ /111والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  :غايتها
 نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء واأليتام .1

 :التعاون مع الجهات المختصة في .2

  إصالح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة والعناية بالبيئة -



 29 

 إنشاء المؤسسات التربوية -

 ام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم األخالقالقي .3

 إنشاء مركز صحي لمساعدة المرضى والمحتاجين .4

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
 قراء واأليتامنشاطات خيرية مساعدة العجزة والف .1

 :التعاون مع الجهات المختصة .2

  إصالح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة
 إنشاء المؤسسات التربوية

  القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة الى مكارم األخالق .3
  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر

  

: للجمعية المسماة 29/12/2009أد، تاريخ /2425لبيان العلم والخبر رقم  1279  تعديل رقم-2
  »جنى العطاء الخيرية اإلجتماعية«

يان العلم الحائزة على ب »جنى العطاء الخيرية اإلجتماعية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
 29/12/2009أد تاريخ /2425والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »جنى العطاء للتنمية اإلجتماعية«: اسمها

  »جنى العطاء الخيرية اإلجتماعية«: بدالً من
  

: للجمعية المسماة 27/3/2008أد، تاريخ /394لبيان العلم والخبر رقم  1284  تعديل رقم-3
  »المودة واألخاء«

أد /394الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » المودة واألخاء« الجمعية المسماة غاية وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت
  27/3/2008تاريخ 

  :وأصبحت على الشكل التالي

   :هاغايت
 تحسين ورفع المستوى اإلجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية .1

 إجتماعية وتربوية وفنية متخصصةالمساهمة في إنشاء مراكز صحية و .2

 تثقيف النشء علمياً ودينياً .3

 المساهمة في إعانة المحتاجن واألرامل واأليتام وذوي اإلحتياجات الخاصة .4

  اإلهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك .5
   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد

  :بدال من
 تحسين ورفع المستوى اإلجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية .1
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 تثقيف النشء علمياً ودينياً .2

  إعانة المحتاجين واألرامل واأليتام وذوي اإلحتياجات الخاصة .3
  فقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موا

  

: للجمعية المسماة 27/11/1991أد، تاريخ /271 لبيان العلم والخبر رقم 1283  تعديل رقم-4
  »اإلتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي«

ومؤسسات التخلف اإلتحاد الوطني لجمعيات أهالي «غاية الجمعية المسماة إسم وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 27/11/1991أد تاريخ /271الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » العقلي

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »اإلتحاد الوطني لإلعاقة العقلية«: إسمها

  »اإلتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي«: بدال من

  :غايتها
انونياً والتي تزاول عملها بشكل منتظم، وتهتم بالمواطنين ذوي اإلعاقة التعاون بين المؤسسات والجمعيات المرخصة ق .1

العقلية، وجمعها ضمن نطاق اإلتحاد من أجل خدمة هؤالء المواطنين، والعمل جماعياً في سبيل نيل حقوقهم كاملة وفق 
  ما نص عليه القوانين الدولية والوطنية

 في إداء رسالتها لدعم للجمعيات المنتسبة الى االتحاد ومساعدتهاتقديم التوجيهات والخدمات والدراسات والخبرات وا .2
 والعالج والتعليم والتربية بشكل عام، عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية

ط للدفاع عن حقوق والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل في كافة المجاالت التربوية والترفيهية وتشكيل مجموعات ضغ
 األشخاص المعوقين ومناصرتهم

على دمج األشخاص المعوقين عقلياً في المجتمع في شتى المجاالت اإلجتماعية والتربوية واإلنفتاح على جميع  العمل .3
 مؤسسات المجتمع المدني واألهلي

 يثير الحساسيات والخالفات بين تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن والتنافس اإليجابي، ونبذ التنافس السلبي الذي .4
اعضاء اإلتحاد، كما والعمل على التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج 

 فة لخدمة قضايا المعوقين عقلياًدوالخطط وتوحيد الجهود المشتركة الها

فيذ التشريعات المتعلقة بحقوق األشخاص المعوقين، العمل مع كافة الجهات الحكومية واإلجتماعية والحقوقية على تن .5
  واقتراح تشريعات جديدة، والعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين2000/220وخصوصاً القانون 

إقامة وتنشيط العالقات مع اإلتحادات والجمعيات العربية والدولية، ال سيما منظمات االمم المتحدة المهتمة باإلعاقة  .6
لعقلية واإلستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج ا

 المقدمة لحماية المواطنين المعوقين عقلياً وتحسين نوعية الحياة لديهم

  :وسائل العمل في اإلتحاد
 العمل في مجال اإلعاقة العقلية، على جميع تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية تتناول جميع ميادين .1

 في البلدات والمدن والمحافظات وتنظيم مؤتمرات وطنية عامة ومؤتمرات عربية ودولية. األصعدة

 :مؤسسات وجمعيات اإلتحادرسم سياسة محددة ضمن  .2

  شخاص المعوقين لتوعيتهم وارشادهم لجميع أهالي األ2000/220تشرح مواد القانون  -
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 فعالة في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقينللمشاركة ال -

شخاص المعوقين عقلياً وإعداد ورش عمل ودورات إختصاص في تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعناصر العاملة مع األ .3
 مختلف النواحي الفنية

 تبادل الخبرات بين الجمعيات في مختلف البرامج واألنشطة، وفق خطة منهجية واضحة .4

 - معارض أشغال مناطقية-)مركزي(معرض اشغال: ين جمعيات اإلتحاد، جميعها أو بعضهاإقامة أنشطة مشتركة ب .5
 ... رحالت ترفيهية-عروض فنية ومسرحية

 العمل على إعداد النشيد الخاص باإلتحاد .6

 إصدار نشرة إعالمية خاصة باإلتحاد .7

 قلية في سوق العملالعمل على إيجاد المشاغل المحمية، وإعداد البرامج التي تدمج ذوي اإلعاقة الع .8

  :بدال من
 المرخصة قانونياً والناشطة على األرض التي تهتم بالمواطنين المتخلفين عقلياً التعاون مع الجمعيات والمؤسسات .1

 المتخلفين عقلياً والعمل جماعياً في سبيل إحاللهم المركز وجمعهما في بوتقة واحدة ضمن اإلتحاد من أجل خدمة
 ر أفراد المجتمعاإلجتماعي والحياتي كسائ

تقديم التوجيهات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات المنتسبة الى اإلتحاد ومساعدتها في إداء رسالتها  .2
بشكل عام عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعالج والتعليم والتربية 

 لتشغيل واإلندماج  في المجتمع في كافة المجاالت بما فيها الترفيه والرياضة وغيرهاوالتدريب والتأهيل المهني وا

تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن من بين جميع أعضاء اإلتحاد وطلب التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل  .3
 دمة قضية التخلف العقلي المشتركة الهادفة لخالخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود

العمل مع السلطات المختصة في الدولة على استصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المتخلفين عقلياً وذلك  .4
 بالمساهمة بتحضير ومالحقة وإنجاز هذا التشريع حتى يصبح ناجزاً

نظمات االمم المتحدة المهتمة بالتخلف إقامة وتنشيط العالقات مع اإلتحادات والجمعيات العربية والعالمية وال سيما م .5
العقلي واإلستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معهما في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج 

  المقدمة لحماية المتخلفين عقلياً وتحسين توعية الحياة لديهم
  :وسائل العمل في االتحاد

رات علمية تتناول جميع ميادين العمل في مجال التخلف العقلي وذلك على تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتم .1
 جميع األصعدة ضمن البلدات والمدن والمحافظات ومؤتمرات وطنية عامة ومؤتمرات إقليمية وعالمية

 يةظيم دورات تدريبية مكثفة للعناصر العاملة مع المتخلفين عقلياً وإعداد دورات إختصاص لمختلف النواحي التقنتن .2

 تنظيم دورات رياضية محلية وعالمية والعمل على اإلشتراك بجميع النشاطات الترفيهية المتاحة .3

 اإلشراف على تبادل المربين والمربيات بين المؤسسات العاملة .4

 )عارهحتى على سبيل اإل(تلفة والتجهيزاتتنسيق تبادل الكتب والمطبوعات واالفالم والمواد التربوية المخ .5

في مواعيد ال تتعارض مع سواها ) معارض، بازار مسرحية حفلة غنائية، الخ( المقامة في المناسبات تنسيق الحفالت .6
 مع الحث على الحضور في كل مناسبة

 إصدار نشره إعالمية خاصة باإلتحاد .7

 المساعدة على إيجاد المشاغل المحمية .8

  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
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:  للجمعية المسماة12/12/2013أد، تاريخ /2282 لبيان العلم والخبر رقم 1350  تعديل رقم-5
  »SEAL -التجمع االقتصادي االجتماعي من اجل لبنان«

» SEAL -عي من اجل لبنانالتجمع االقتصادي االجتما«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة 
  12/12/2013أد تاريخ /2282الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي

  »ESAL -التجمع االقتصادي االجتماعي من اجل لبنان«: إسمها
  »SEAL -التجمع االقتصادي االجتماعي من اجل لبنان«: بدال من

  

 411 وتعديله برقم 5/10/2009أد، تاريخ /1550ر رقم  لبيان العلم والخب1387  تعديل رقم-6
 May Chidiac معهد اإلعالم، -مؤسسة مي شدياق«:  لجمعية المسماة3/3/2011تاريخ 

Media Institute-Foundation«  
 May Chidiac معهد اإلعالم، -مؤسسة مي شدياق«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة 

Foundation-Media Institute « 411 وتعديله برقم 5/10/2009أد تاريخ /1550الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 
  3/3/2011تاريخ 

  :وأصبحت على الشكل التالي

   :هامركز
   قضاء المتن- الطابق الخامس- CEBACO سنتر -140 القسم رقم - 3246 العقار رقم -الدورة

  :بدال من
  قضاء المتن Q – بلوك - كاب سورفيل مجمع- مار روكز

  

• 0 2014 +��ز � (# ��"��ت 
  »الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون«:  المسماةحل الجمعية 1256قرار رقم  -1

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

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

  ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله  رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
» نانية لتأهيل السجونالجمعية اللب«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة22/3/2014 تاريخ 448بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  بيروت،: مركزها
 والمتعلق بطلب حل الجمعية 26/6/2014 تاريخ 10764بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

   الصادر عن الهئة اإلدارية أصوالً،25/6/2014المذكورة بموجب المحضر المؤرخ بتاريخ 
  ون السياسية والالجئين،تراح مدير عام الشؤبناء على اق

  يقرر ما يأتي
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 تاريخ 448الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون«حلت الجمعية المسماة : المادة األولى
  . للسبب المبين اعاله22/3/2014

  
 2014 +��ز � (# +5�67 )34 
�دي •
، 14/5/2014 تاريخ 840لم والخبر رقم ، تصحيح خطأ مادي وارد في بيان الع1391قرار رقم 

 -المجادل: مركزها» جمعية التعاون اللبناني اإلغترابي الخيري«المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 
  قضاء بنت جبيل

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

14/5/2014 تاريخ 840والخبر رقم  على العلم بناء  
  31/5/2014 تاريخ 15691بناء على اإلستدعاء المسجل في المديرية اإلدارية المشتركة برقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين
  يقرر ما يأتي
  جبيل قضاء بنت -المجادل:  مركزها14/5/2014 تاريخ 840يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم رقم : المادة األولى

  :بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي
   قضاء صور-  الطابق األرضي- ملك حسين علي رميتي-465 العقار رقم - حي البيدر- شارع البلدية-المجادل
  :بدالً من
   قضاء بنت جبيل-  الطابق األرضي- ملك حسين علي رميتي-465 العقار رقم - حي البيدر- شارع البلدية-المجادل
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