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      ٢٠١٢ كانون األول/١١٠العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

  كلية والقطاعية في التنمية ال
 تراجع المؤشرات االقتصادية واالجتماعية: ٢٠١٢لبنان في  •

  مليارات دوالر ٧.٦ بحدود ات/وصمود تحويالت العاملين...  •
 

  ة والبيئةالتنمية المحلية الزراعيفي 
  في الشرق االوسط١١ عالميا و٤٠لبنان : التمويل المجهري •

  وقرض بمليوني دوالر من مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات المجهرية وتعزيز التنمية...  •

  (!) تعميم حكومي للتقيد بمرسومي التقييم االستراتيجي واألثر البيئي  •

   للمهتمين بحماية الطبيعةورمنح صغيرة من المجلس العالمي لحماية الطي •

 مشروع لدعم محمية أرز الشوف الطبيعية بتمويل ايطالي •

  وانشاء اكبر محمية ارز ولزاب في منطقة البقاع الشمالي بدعم اميركي...  •

  للعام الثاني على التوالي" بلدتي بيئتي"دات فائزة بمسابقة  بل٥ •

 تطوير انتاج بذار وشتول القمح والشعير •
 

  ، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي المواطنة
   دوالر شهريا٥٠٠ًبدخل يقل عن % ٢٥من اسر طرابلس من دون تأمين صحي و% ٧٣ •

 بين وزارة الشؤون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" تعزيز قدرات التنمية االجتماعية" •

 في صيدا بدعم سويسري" مركز الموارد النسائي"انشاء  •
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  في التربية والشباب
  يقة شبابية سياسية الطالق حراك شبابي جديد وث •

  مدارس نموذجية لتطبيق إستراتيجية التربية البيئية٥ات /تدريب معلمي •

  مدرسة رسمية١٢٠٠مليوني دوالر من الروتاري لتأمين مياه الشرب في  •

 
��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

  مساعدات لمؤسسات رسمية من جهات مختلفة •

 ات قروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإلنشاء والتعميراتفاقي •

  مساعدات أجنبية مختلفة لجهات أهلية ومحلية •

   هيئات أهلية ومحلية ٣مساعدات أميركية لـ  •

   مؤسسات اجتماعية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدة أهلية لجهة محلية •

 ي لبنانمساعدات اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ ف •

  
��#�ت 
)�' ا��زراء  

 استشفاء •

 سجون/حقوق •

 اغاثـة •

 بيئة وتنمية •

 بنى تحتية •

 
 �� ٢٠١٢ ���0/ ا�.��-,+� "�* و(

 ٢٠١٢ ر تشرين الثانيشهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢مراسيم للعلم والخبر شهر تشرين الثاني  •

 ٢٠١٢تشرين الثاني  شهر علم والخبر  للتعديل •
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 

  كلية والقطاعية في التنمية ال

  تراجع المؤشرات االقتصادية واالجتماعية: ٢٠١٢لبنان في  •
، منحى ٦/١١/٢٠١٢تاريخ ب" السفير"شهدت المؤشرات االقتصادية واالجتماعية خالل العام الجاري في لبنان بحسب تحقيق نشرته 

  :وهذا عرض ملخص ألبرز المؤشرات التي وردت في التحقيق. تراجعياً عما كانت عليه في العام الماضي
  ميزانية مصرف لبنان -

، ٢٠١٢ خالل النصف الثاني من شهر تشرين األول %٠.١٢سجلت ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في مجموع األصول بنسبة 
 في التسليفات للقطاع %٠.٥٨ وذلك إثر تراجع أميركي مليار دوالر ٧٧.٣٨ خالل النصف األول منه إلى  مليارا٧٧.٤٨ من

  .أميركي مليار دوالر ٥١.٠١إلى % ٠.٤٨وتقلّص إجمالي االحتياطات .  مليار دوالر١.٦١إلى  المالي اللبناني
  الصادرات الصناعية -

 استناداً إلى ٢٠١٢خالل األشهر الثمانية األولى من العام % ١٧.٥٨ بنسبة  فانخفضت،اما بالنسبة الى الصادرات الصناعية
مقداره  انخفاضاً شهرياً طفيفاً ٢٠١٢إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، حيث سجلت هذه الصادرات خالل شهر آب من العام 

صعيد الأما على ). األدنى لها لهذا العاموهو المستوى (  ماليين دوالر٢٠٤.٧إلى   ماليين خالل شهر تموز٢٠٥.٣ من، %٠.٢٩
 خالل األشهر  وذلك مليون دوالر١.٩٤٩ إلى %١٧.٥٢ على صعيد سنويوتراكمي، فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية ال

  .الثمانية األولى
  التضخم السنوي -

اإلحصاء المركزي ارتفاعا سنوياً في  أظهرت اإلحصاءات الصادرة عن مديرية ،وفي ما خص الوضع االجتماعي والمعيشي
 نقطة في ١١٦.٣ بـ مقارنةً ٢٠١٢ نقطة في شهر أيلول من العام ١٢٨.٢إلى % ١٠.٣ مقدارهمؤشّر أسعار السلع االستهالكية 

ة وهي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحي% ٥.٦ هذا االرتفاع إلى زيادة ويعود. شهر أيلول من العام الفائت
وزيادة في أسعار الماء والغاز % ٤٤.١ مقدارهالمكون األكثر تثقيالً في المؤشّر مترافقاً مع االرتفاع في كلفة اإليجار السكني 

وذلك على إثر زيادة في كلفة % ٠.٩كذلك ارتفع مؤشّر أسعار السلع االستهالكية على صعيد شهري ، %٧.١  مقدارهوالكهرباء
، أي ان %١٠.٣  بلغ التضخم السنوي، مما يعني ان مقدارأسعار الماء والغاز والكهرباءفي % ٢.٦، و%٣.٧ مقدارهاالنقل 

  .المستهلك اللبناني خسر هذه النسبة من قدرته الشرائية
  األعمالسهولة ممارسة  -

أصدره  ، وفق تقرير٢٠١٣ل للعام  إقليمياً في مؤشّر البنك الدولي حول سهولة ممارسة األعما١٢ عالمياً و١١٥احتل لبنان المرتبة 
 بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسيس شركات جديدة  التقريريقوم. البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
  .والمباشرة في مزاولة األعمال في مختلف بلدان العالم

والضفة الغربية وقطاع غزة ) ١١٨: المركز العالمي(من اليمن  بين بلدان المنطقة، متقدماً على كّل ١٢قد شغل لبنان المركز ف
) ١٥٢: المركز العالمي(والجزائر ) ١٤٥: العالمي المركز(وإيران ) ١٤٤: المركز العالمي(وسوريا ) ١٣٥: المركز العالمي(

  ).١٧١: المركز العالمي(وجيبوتي ) ١٦٥: المركز العالمي(والعراق 
  بين الجنسين الفجوة -

: مؤشر (٢٠١١ عالمياً في العام ١١٨ من المرتبة ،قد تراجع لبنان أربع مراتبف ،العالمي للفجوة بين الجنسين مجال المؤشّر اما في
 ، الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، نسب التقريرفيما ،٢٠١٢في العام ) ٠.٦٠٣٠: مؤشر (١٢٢الى المرتبة ) ٠.٦٠٨٣

   . بين الجنسين لجهة مستوى األجور وعدم مشاركة المرأة في مناصب وزاريةةالتراجع المذكور إلى عدم المساوا



 4 

  المؤشر العام لالزدهار -
. ٢٠١٠ في العام ٨٤ و٢٠١١ في العام ٨٢، مقارنةً مع المرتبة ٢٠١٢ لجهة المؤشّر العام لالزدهار للعام ٨٥احتّل لبنان المرتبة 

 ٨٩اء أفضل من العديد من نظرائه اإلقليميين، ومنها تركيا التي أتت في المرتبة على الرغم من ذلك، استطاع لبنان أن يسجل أدو
   ).١١٣في المرتبة (وسوريا ) ١٠٦في المرتبة (ومصر ) ١٠٢في المرتبة (وإيران ) ١٠٠في المرتبة (والجزائر 

  

   مليارات دوالر ٧.٦ بحدود ات/وصمود تحويالت العاملين...  •
لتصل إلى ما  %٠.٤ن في الخارج إلى لبنان بحسب تقرير للبنك الدولي، انخفاضاً طفيفاً مقداره سجلت تدفقات تحويالت العاملي

 التي كانت متساوية تقريباً مع تلك المحققة في ٢٠١١ مليارات في ٧.٦١، في مقابل ٢٠١٢ مليارات دوالر في ٧.٥٧مجموعه 
  %.٠.١ ال يزيد على مسجلة انخفاضاً ،)٢٠١٠ مليارات دوالر في ٧.٦١(العام الذي سبقه 

 مليار ١٧.٧٩(، متوقعا أن يحل لبنان خلف مصر ٢٠١٢المنطقة في العام  واظهر التقرير لمحة عن تدفقات تحويالت العاملين في
 مليار دوالر ٢.٢مليارات و ٣.٥ مليارات دوالر، و٧.٠، ويتجاوز المغرب واألردن وتونس التي تشهد تحويالت تقدر بـ)دوالر
  .تواليا

بلدان  لبنان على مدى األعوام الثالثة الماضية، من الحفاظ على مكانته اإلقليمية كثاني أهم مستقطب لتحويالت العاملين بينتمكن 
التحويالت الوافدة إلى لبنان من إجمالي  لكن البنك الدولي لفت الى أن حصة. منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، خلف مصر

 وإلى نسبة متوقعة ٢٠١١في % ١٨.١ إلى ٢٠١٠في % ١٩.٢تنازلياً متراجعة من  ة تتبع مساراًالتحويالت الوافدة إلى المنطق
  .٢٠١٢ في% ١٦.٥ستبلغ 

هذه النسبة قد سجلت  وأضاف تقرير البنك الدولي انه عند احتساب نسبة التحويالت إلى الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان، تكون
  .٢٠١٢في % ١٨ وإلى ٢٠١١في  %١٩ إلى ٢٠١٠في % ٢١حو بدورها مساراً تنازلياً، منخفضة من ن

  

  التنمية المحلية الزراعية والبيئةفي 
 

   في الشرق االوسط١١ عالميا و٤٠لبنان : التمويل المجهري •
 من أصل ٤٠، لبنان في المرتبة “إيكونوميست“ صنّف مؤشر التمويل المجهري العالمي الصادر عن وحدة االستقصاء في مجموعة

 في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في مجال مناخ التمويل المجهري ١٥الدول الـ  بين١١ المسح، وفي المركز  ة شملها دول٥٥
 المسح، وفق النشرة  شملها  دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي١٦ من أصل ١٢وحل لبنان في المرتبة  .٢٠١٢ لسنة

  .Lebanon This Week األسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس
األطر التنظيمية والممارسات في "رئيسيتين من المؤشرات الفرعية وهما   التمويل المجهري وفق مجموعتين ويقوم المؤشر مناخ

التي تتطرق إلى " للتمويل المجهري األنظمة الراعية"التي تقيم الدخول إلى السوق والديناميات التنظيمية، و" المجهري مجال التمويل
  .لمؤسسية في إطار إدارة األعمالالممارسات ا

  .المجهري يأخذ المؤشر في االعتبار تأثير الصدمات السياسية في قطاع التمويل كذلك
تتشكّل غالبيتها من منظمات غير حكومية مقرها   مؤسسة،٢٠عدد مؤسسات التمويل المجهري العاملة في لبنان بنحو EIU وقدرت

التي وصل عدد عمالئها الى " إمكان" الف عميل، و٦٩التي تخدم ما يقارب الـ "سنالقرض الح"في المدن، مضيفة أن مؤسستي 
 . الريفية  االف مستفيد، تطغيان بثقلهما على قطاع التمويل المجهري، الفتةً إلى إمكان نمو هذا القطاع وتحديداً في المناطق١٠
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المجهرية وتعزيز وقرض بمليوني دوالر من مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات ...  •
  التنمية

إحدى مؤسسات التمويل المتناهية  وهي" شركة أمين " منحها قرضاً بمبلغ مليوني دوالر إلى عنأعلنت مؤسسة التمويل الدولية
 مضاعفة ولمساعدتها علىوالمتوسطة والمتناهية الصغر   المشروعات الصغيرة، وذلك لدعم عمل الشركة االقراضي لخدمةالصغر

  .٢٠١٦ مليون دوالر سنة ٣٤ها إلى محفظة قروض
الحصول فرصة  ن، ال يتاح لهالنساء أشار المدير العام للشركة زياد حلبي، الى أن أصحاب المشروعات، وخصوصاًوبالمناسبة، 

 تقديمعلى سيساعد الشركة "مؤكداً أن استثمار مؤسسة التمويل في هذا الصدد  ، واالقراضية المناسبتينعلى الخدمات المالية

 ".مستوى البالد الخدمات المالية إلى عدد أكبر من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على

  

  (!) تعميم حكومي للتقيد بمرسومي التقييم االستراتيجي واألثر البيئي  •
ديات بشأن التقيد س الوزراء نجيب ميقاتي تعميماً الى جميع اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البللأصدر رئيس مج

  :بالتقييم البيئي اإلستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام وأصول تقييم األثر البيئي، جاء فيه
التقييم البيئي اإلستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط  (٢٤/٥/٢٠١٢ تاريخ ٨٢١٣نصت المادة األولى من المرسوم رقم "

يهدف هذا المرسوم الى تحديد األصول اإللزامية الواجب إتباعها من أجل تقييم اآلثار : "على ما يلي) لعاموالبرامج في القطاع ا
 سياسة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط ،البيئية المحتملة ألي اقتراح مشروع

  ". لشروط الصحة والسالمة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعيةبرمته بهدف التأكد من مالءمة هذه المشاريع
يرمي هذا : "على ما يلي) أصول تقييم األثر البيئي (٧/٨/٢٠١٢ تاريخ ٨٦٣٣كذلك نصت المادة األولى من المرسوم رقم 

الفياً للنتائج البيئية المهمة المحتمل حدوثها المرسوم الى تحديد األصول التي ترعى تقييم األثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة ت
  ".عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها

على اقتراح وزير البيئة، وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة، يطلب الى جميع اإلدارات والمؤسسات العامة لذلك، وبناء 
  :مذكورين أعاله لجهةوالبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيد بالمرسومين ال

 دراسات تقييم أثر بيئي أو بعد اجراء للترخيص أو الموافقة، ،حاجة المشاريع اإلنشائية، المطروحة من القطاعين العام والخاص -
  .فحص بيئي مبدئي

اع نشاط برمته حاجة مشاريع السياسات والخطط والبرامج والدراسات واالستثمارات والتنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قط -
  .الى دراسات تقييم بيئي إستراتيجي

 الدراسات، التي توافق عليها بعد التأكد من مالءمتها لشروط سالمة البيئة واستدامة إعدادضرورة مراجعة وزارة البيئة، عند  -
  .الموارد الطبيعية

 ٤٣٤مقسم  (٠١-٩٧٦٥٥٥ رقم الهاتف  على عبر االتصالعلماً أنه يمكن االستفسار عن أي معلومات إضافية لدى وزارة البيئة
  )".٣٩٩أو المقسم 

  

  منح صغيرة من المجلس العالمي لحماية الطيور للمهتمين بحماية الطبيعة  •
الشريك الوطني للمجلس العالمي لحماية الطيور، المنظمات غير الحكومية " SPNL -حماية الطبيعة في لبنان "دعت جمعية 

التقدم بطلبات الحصول على منح " الخاصة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني الى والمجموعات المحلية والشركات
  ".صغيرة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
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 وجهها المجلس العالمي لحماية الطيور بوصفه الفريق التنفيذي لصندوق شراكة التيالدعوة "ـ ، ب لها في بيانالجمعيةورحبت 
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، إلى التقدم بمقترحات مشاريع للحصول على منح " CEPF"لهامة األنظمة البيئية ا

  ولفتت.صغيرة، من خالل تعبئة نموذج قائمة معلومات خاص بهذا الشأن ومن جميع البلدان المؤهلة لدعم صندوق الشراكة
، أو mediterranean-cepf/community/org.birdlife.www  الى انه يتوافر على الموقع اإللكتروني التاليالجمعية

net.cepf.www ،ـ معلومات كاملة عن ال"CEPF" باإلضافة إلى إمكانية تحميل نموذج قائمة المعلومات الخاص بطلب ،
هذه الدعوة تعتبر األولى للتقدم بطلبات الحصول على منح صغيرة " مشيرة الى ان  خالل الموقع المذكور، المنحة منالحصول على

cepf-يتم إرسال نموذج قائمة المعلومات المعبأ كامال إلى البريد اإللكتروني التالي ، على ان ) دوالر أمريكي أو أقل٠٠٠.٢٠(

org.birdlife@rit-med .يرحب فريق التنفيذ اإلقليمي في المجلس العالمي لحماية الطيور بتوفير المساعدة لكل المتقدمين، كما 
med-cepf-:  طلباتهم استشارة الفريق ومناقشة أفكار المشروع وشروط األهلية معه وذلك من خاللإرسالحيث بإمكانهم قبل 

org.birdlife@rit .االستثمار إستراتيجيةمن المفضل قبل تعبئة الطلبات، أن يقوم المتقدمين بمراجعة " انه وأوضحت الجمعية 
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، حيث بإمكانهم الحصول على هذه " CEPF "ـ الالستثمارواألهداف اإلستراتيجية 

  :وقع اإللكتروني التالي وباللغتين الفرنسية واإلنجليزيةالمعلومات عبر الم
 pdf.FINAL_EP_Mediterranean/Documents/net.cepf.www://http   

pdf.FRENCH%20FINAL_EP_Mediterranean/Documents/net.cepf.www://http  
 أن الطلبات التي ستقدم قبل الموعد علماًالماضي  ٢٠١٢ كانون األول ١٥ كانأن آخر موعد لتقديم الطلبات وتجدر اإلشارة، الى 

 ".النهائي سيبدأ مراجعتها وتقييمها أوال

  

  ز الشوف الطبيعية بتمويل ايطاليمشروع لدعم محمية أر •
إدارة " مشروع ان تستلم الوزارة الشوف الطبيعية تنص على أرزلجنة محمية و ة االيطاليالسفارة البيئة اتفاقية مع وزارة توقع

ي لبنان، الذي تم تمويله من قبل السفارة اإليطالية ومكتب التعاون اإليطالي ف" ومكافحة المخاطر في محمية أرز الشوف الطبيعية
  :هي  رئيسية مجاالت٣ساهم في تطوير المحمية في والذي  ،٢٠١١ -٢٠١٠ونفذته لجنة المحمية خالل عامي 

   رفع قدرات فريق العمل وشركاء المحمية -
   بيت المحمية الذي ساهمت بشرائه وكالة التنمية الفرنسية إنشاءتحسين البنية التحتية للمحمية وأهمها  -
يقوم بإدارته حاليا الدفاع الذي  حرائق الغابات الذي تم تعميمه في ما بعد على كافة األراضي اللبنانية وية مناوقللتطوير نظام  -

  .المدني اللبناني
محمية طبيعية تعد واحات للتنوع البيولوجي وللمحافظة على ١٣  اليوم لبنان أنشأ حتى تاريخ"وبالمناسبة، لفت وزير البيئة الى ان 

 من غابات األرز المتبقية في% ٣٠ على  وان محمية أرز الشوف الطبيعية تحتوياإليكولوجية الموجودة في لبنانمختلف األنظمة 
 وصنفتها منظمة األونيسكو الحقاً مع ١٩٩٦ في العام  المحميةأنشئتو . وتشكل الحد الجنوبي العالمي لغابات األرز اللبناني لبنان

 لبنان على الخارطة مما يساهم في وضعلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية مستنقع عميق كمحمية محيط حيوي لتنضم إ
  ".  صنفت محمية أرز الشوف كمنطقة هامة للطيور المهاجرةكما ،العالمية للمحميات

  

  وانشاء اكبر محمية ارز ولزاب في منطقة البقاع الشمالي بدعم اميركي...  •
بإنشاء أكبر محمية أرز ولزاب في منطقة البقاع لوكالة االميركية للتنمية الدولية تقضي وقعت بلدية عيناتا البقاعية اتفاقية مع ا

 بموجب االتفاقية بتغطية  الوكالة االميركية للتنمية الدولية، وتقوم هكتار٧٠٠ ألف نصبة وتمتد على مساحة ٥٠الشمالي تضم 
  .  مدة شهرينخالل أرزة ولزابة ١٥٠٠ العمل غارسين وقد باشر شباب وصبايا المنطقة . المشروع لمدة ثالث سنواتنفقات
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  للعام الثاني على التوالي" بلدتي بيئتي"دات فائزة بمسابقة  بل٥ •
لعام " بلدتي بيئتي"في الجامعة األميركية في بيروت عن أسماء البلدات الفائزة بمسابقة ) ابصار سابقاً(أعلن مركز حماية الطبيعة 

لبلدات التي تساهم في حماية الطبيعة ل إبراز الدور المهمالى " بلدتي بيئتي"يهدف مشروع .  التوالي، وذلك للعام الثاني على٢٠١٢
خرائط ، علماً ان المركز يعمل على إقامة شراكة مع تلك البلدات، حيث يتم إعداد من خالل مبادرات ونشاطات ومشاريع محلية

 على خمس قرى ٢٠١٢توزع الفائزون للعام وقد .  ورشات عملطارإمن قبل لجان محلية في  بيئية تستند على معلومات تجمع
  : وأحد رواد البيئة على النحو اآلتي

  عادة تأهيل المنازل التقليدية للسياحة البيئية مشروع إل عن ، معاصر الشوف-
  إلدارة المستدامة للغابة وأحراج البلدة ل  مشروع عن،المنارة -
  اشطاً في تجميع مياه الشتاء والثلوج  مجتمعاً نا تمثلكونهل ،العاقورة -
  تبني الشجرة كرمز للقريةلإلدارة المستدامة لغابة اللّزاب ول  مشروع عن،برقة -
   لتشجير محلي على المدى الطويل إستراتيجية هاعتمادال ،بشري -

 أراضي  في ألف شجرة١٣ ع زرالذي فكانت من نصيب محمود أيوب من بلدة المنارة، ٢٠١٢أما جائزة المبادر البيئي للعام 
  .  في المئة٩٠بنسبة نجاح تخطّت والقرية العامة توزعت بين السنديان والصنوبر والشربين واللوز 

 

  تطوير انتاج بذار وشتول القمح والشعير •
تقني  مشروع التعاون الإطارفي " وثيقة السياسة الوطنية للبذور والشتول في لبنان"وقع وزير الزراعة حسين الحاج حسن 

)TCP/LEB/3302 ( الفاو" والزراعة لألمم المتحدة األغذية وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة تنفذهالذي" .  
 بذار القمح والشعير والشتول ليس لتأمين الحاجات المحلية فقط إنما لبيعها في إنتاجأهمية تطوير "وبالمناسبة، أكد الحاج حسن على 

يل المزارعين وخفض العجز في الميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع لزيادة مداخواألسواق اإلقليمية 
تحقيق النتائج الممتازة في ترسيخ األمن الزراعي من خالل توفير البذار والشتول الموثقة وخلوها من " عن معلناً، "الزراعي
  ". والفيروساتاألمراض

 طن ذات الجودة العالية والمؤصل ٥٠٠٠ طن قبل سنوات إلى ٥٠٠الشعير محليا من  بذار القمح وإنتاجزيادة " إلى  الوزيرولفت
حيث أصبح لبنان ينتج حاجاته من بذار القمح " الرهوب"والمعالج إلعطاء نسبة انبات عالية ومكافحة األمراض وخصوصا مرض 

 ارتفع حيثوب الشتول إنتاجة والوزارة لتوثيق  مع جمعية مشاتل لبنان ومصلحة األبحاث العلمية الزراعي وذلك بالتعاونوالشعير،
  ". ألف شتلة موثقة٤٥٠ أكثر من اإلنتاج الى

، اإلنتاجللمصادقة على اخرى سيتم الحقا تشكيل مجلس وطني للبذور والشتول ولجنة فنية ولجنة " الحاج حسن انه في الختام، أكد
شراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز ال تمتين"، الفتا إلى " بذار الخضار والفريزإنتاجكما سيتم فيما بعد االنطالق نحو 

  ".األبحاث
  

  في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية
  

   دوالر شهريا٥٠٠ًبدخل يقل عن % ٢٥من اسر طرابلس من دون تأمين صحي و% ٧٣ •
تفاوته بين شارع وآخر لتظهر بأن الى ة المستويات وحجم الفقر في مدينة طرابلس على كافأشارت االسكوا في دراسة أعدتها الى 

 بعاقبة وخيمة على المجتمع محذرة من ان استمرار هذا الوضع ينذر وأشدها فقرا  طرابلسمناطق التبانة والسويقة من أكثر مناطق"
  :، كاشفة عن المعطيات التاليةاللبناني ككل وليس طرابلس فحسب
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  على صعيد التعليم
  في%٩زيتون طرابلس،  في %١٢،  في التبانة%١٩ ترتفع الى ،%١١ تبلغ  ككلى أن األمية في المدينةأشارت الدراسة ال

منطقة أبي سمراء باتت من المناطق األكثر عشوائية " الدراسة الى أن ولفتت . المدينة القديمة في%١٣ ،زيتون شمال طرابلس
 نظرا للنزوح الكثيف اليها مما يضعها ضمن المناطق األكثر

  ". نحو المدارس الخاصة% ٣٠من الطالب يتوجهون نحو المدارس الرسمية، و% ٦٥ وان  ايضاً،فقرا في المدينة
  على صعيد الصحة
 هذه بينما ترتفع% ٥٢ تأمين صحي في حين أن النسبة الوطنية ككل هي الديه ليس من اسر طرابلس% ٧٣بينت الدراسة ان 

 ومنتشرة في تتم في المنزل  ال تزالمن الوالدات% ١٠ الدراسة أن وكشفت .%٩٠ الى النسبة في منطقتي التبانة والسويقة لتصل
% ٣٥في المستشفيات الحكومية و يتلقون عالجاتهم االستشفائية من المواطنين% ٥١، فيما التبانة والسويقة وبعض أحياء الميناء

  ". في المستشفيات الخاصةمنهم 
  على صعيد مياه الشرب

 ما يعززمن الناس يشربون من مياه الشبكة الرسمية نظراً لعدم قدرتهم على شراء المياه المعدنية م% ٧٠  انتشير الدراسة الى
  . مياه الشبكة بشكل مستمر علىالحفاظوضرورة ومراقبة 
  على صعيد السكن
هاتف % ٨٥ األرضي ولديهم الهاتفمنهم % ٤٣بينما من السكان ال يملكون وسائل التدفئة في منازلهم % ٢٠أكدت الدراسة أن 

  . خليوي
  على صعيد النشاط االقتصادي

أما من دخله فوق األربعة ماليين ليرة من السكان، % ٢٥ تمثل ألف ليرة لبنانية ٧٥٠ الدراسة بأن األسر التي يقل دخلها عن أفادت
  %.٥  نسبتهتجاوزتال 
  

  المتحدة اإلنمائيبين وزارة الشؤون وبرنامج األمم " تعزيز قدرات التنمية االجتماعية" •
" تعزيز القدرات حول التنمية االجتماعية"وقّعت وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسودة مشروع بعنوان 

المجتمع دعم  والمحتاجين والمسنين والمعوقين واألطفال  رعايةدعم عمل وزارة الشؤون االجتماعية في مجاالتيهدف الى 
  .المدني

المشروع هذا  الى ان  عاصي راغداإلنمائي المتحدة األمم مدير برنامج التنمية االجتماعية والمحلية في برنامج مناسبة، أشاروبال
 العمل إستراتيجية يتبع ذلك رسم والوزارة، على ان اإلنمائي لجنة مشتركة بين البرنامج من قبل األساسيةيقوم على تحديد الحاجات 

  .المشتركة
العمل االجتماعي لم يعد فقط عمال تطوعيا، بل يجب ان يقوم "د وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور على ان من جهته، أك

وانا "  مضيفاً،"المطلوب مأسسة العمل االجتماعي في لبنان، وتحديدا في وزارة الشؤون االجتماعية، وان  علمية واضحةأسسعلى 
 بهذا األمر ال يتم وفق قواعد واضحة في كثير من القضايا، وال يجوز ان يستمر  عن سر كبير اذا ما قلت ان العملأفصحال 

  ".الشكل، بل يجب ان يكون هناك تصرف مختلف
 عدد كبير من إلغاءالعام الماضي تم في "اما فيما يتعلق بطلبات التعاقد بين الوزارة والهيئات االجتماعية، كشف ابو فاعور انه 

 لعدد كبير من العقود إلغاءتحديدا في عقود الجمعيات، سيكون هناك : "، وأضاف"ميد عدد كبير منهاالعقود، وهذا العام تم تج
 العقد مع إلغاءالماضي تم ، ففي العام الوزارةوكذلك األمر بالنسبة للمؤسسات المتعاقدة مع  ،للجمعيات غير المنتجة وغير المجدية
اجعة التي تقوم بها الوزارة في هذا العام سيكون هناك الكثير من العقود التي المروأيضا بمؤسسة المعاقين التي ادعينا عليها، 
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 تحسين مستوى بشرط ان يتمشهرين او ثالثة ب، او القيام بما نسميه عقود مشروطة األعداد نظر، او بتخفيض إعادةتحتاج الى 
  ". خدماتالتقديم 

  

  في صيدا بدعم سويسري" مركز الموارد النسائي"انشاء  •
 "جمعية التضامن والتنمية"مبنى   في"مركز الموارد النسائي"ح تجمع المؤسسات األهلية في صيدا ومنتدى النساء الفلسطينيات افتت
يعتبر هذا المركز األول من .  وذلك بإشراف المجلس الدانماركي لالجئين وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونصيدافي 

يستهدف مئتي امرأة من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية كما انه تكامل وشمولية الخدمات فيه، نظراً لنوعه في المنطقة 
 المعرضات وخصوصا لتلك  لهنفرص تمكين اجتماعي وحقوقي وثقافي واقتصادي  إيجادويسعى الى ،أخرى إلى جانب جنسيات

تمكين المرأة األكثر عرضة للخطر في " تحت عنوان ينفذ لذي وذلك في إطار المشروع ا،واالستغالل وإساءة المعاملة للعنف
  ".المجتمع

 تتلخص ، والتيالخدمات، التي يوفرها المركز زينب حسين آليات االستفادة من" مشروع تمكين المرأة"وبالمناسبة، حددت منسقة 
، لمدة خمسة ) طبيب، مرافقة منزليةدرزة صناعية، سكرتيرة (االختصاصات  في دورة تدريبية مهنية في أحدامرأةبمشاركة كل 

وأكدت . سوق العمل  مناسبة، تساعدها على االنخراط في أخرىتحصل المتدربة في ختامها على شهادة، وعدة تدريبية ر،أشه
المهن التي تشكل حاجة يمكن  لتحديد  دراسة للسوق في مدينة صيدابعد اجراء من  للتدريب تماختيار االختصاصاتحسين على ان 

تتضمن خدمات اإلرشاد والمتابعة التي النفسية واالجتماعية  تستفيد النساء من المشورةكما : "وأضافت حسين قائلة. نطالق منهااال
في الحياة كتعزيز الثقة بالنفس،   مستوى أدائهنورفعلنساء لالمهارات الحياتية   لتطوير من المركزسعيوذلك في االجتماعية، 

 وجميعها مهارات حياتية أساسية تشكل جزءاً مهماً من برامج الوقاية ،اإليجابي الت، ومهارات التواصلوإدارة الوقت، وحّل المشك
  ". يوفرها المركز التي
  

  في التربية والشباب
  

  وثيقة شبابية سياسية الطالق حراك شبابي جديد  •
 رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد ان أطلق وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وثيقة السياسة الشبابية خالل مؤتمر رعاه

  . كان مجلس الوزراء قد اقر الوثيقة في جلسة الثالث من نيسان الماضي ووضعها على سكة التنفيذ
ان هذه الوثيقة تميزت بمنهجية عمل تشاركية تفاعلية بين شباب الوطن على اختالف وبالمناسبة، اعتبر الوزير كرامي 

نقطة انطالق تفتح اآلفاق أمام حراك شبابي جديد نعول عليه، كجسر عبور الى وحدة وطنية شبابية تنقذ "ل ، وانها ستمثّن/انتماءاتهم
بمبادرة من و، مع استحداث وزارة الشباب والرياضة، ٢٠٠٠والجدير ذكره، ان العمل على هذه الوثيقة بدأ في عام ". لبنان

 وأربعة توصية، ١٣٤المتحدة الخاصة بالشباب في لبنان، وهي تتضمن منظمات مدنية شبابية بالشراكة مع مجموعة عمل األمم 
  :أهداف رئيسية هي

   عاما١٨ً خفض سن االقتراع الى -
   سنة١٨ الى ٢٥خفض سن السماح بتأسيس الجمعيات والنوادي من  -
  العمل على إطالق البطاقة الشبابية التي تتيح للشباب الحصول على تسهيالت وتخفيضات مختلفة -
 مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارتي الطالقإطالق برامج تهدف الى زيادة القروض المدعومة للشباب  -

 .العمل والمال وربما جهات مانحة إقليمية ودولية
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   مدارس نموذجية لتطبيق إستراتيجية التربية البيئية٥ات /تدريب معلمي •
ة في تطبيق المرحلة األولى من اإلستراتيجية الوطنية للتربية البيئية من خالل المشروع تم اختيار خمس مدارس نموذجية للمباشر

. بدعم من مؤسسة هانس زايدل األلمانية والذي تنفذه جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء
على ان يطال ذلك كل  تعميم مفهوم التربية البيئية  الخمس بهدفوبموجب المشروع، تم انتقاء المدارس من المناطق اإلدارية

وضع خطط ل ات/تدريب المعلمين والمعلمات والمنسقين تنفيذية تركز على ورش عملولهذه الغاية، انطلقت . المدارس الحقاً
 محيط المدرسة لتعميم هذا  مستقبلية لتكريس دور المدرسة كصديقة للبيئة ومن ثم التوجه الى المجتمع المحلي فيإستراتيجية

  .التوجه
جبل لبنان - الجنوب ومدرسة المنار في المتن األعلى-ثانوية السفير الغازية: والجدير ذكره، ان المدارس النموذجية الخمس هي

  . بيروتاإلنجيليةوالمدرسة األهلية قب الياس البقاع ومدرسة القبيات الرسمية عكار والمدرسة 
  

   مدرسة رسمية١٢٠٠تاري لتأمين مياه الشرب في مليوني دوالر من الرو •
تأمين مياه صالحة للشرب "وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مشروع  بالتعاون مع أندية الروتاري في لبنانأطلقت جمعية 

 مدرسة ٢٢٠يذه في تم تنفو مدرسة في مختلف المناطق اللبنانية، ١٢٠٠ نحو  هذا المشروع يشمل."للتالميذ في المدارس الرسمية
  . ثالث سنوات بكلفة تتخطى مليوني دوالر أميركيخالل فترة  الرسمية تغطية كل المدارسعلى ان يجريحتى اآلن، 

 تصل  التيجمعية أجرت دراسات وفحوصات مخبرية عدة على عينات من المياهال في الروتاري إلى أن وبالمناسبة، أشار مسؤول
حاجة ماسة الى ان ثمة ن المخاطر الصحية التي يتعرض لها يوميا التالميذ فعال خطيرة، والى المدارس الرسمية، وتبين أ

 . أن المشروع يشمل تبديل خزانات المياه واألنابيب والحنفيات وتركيب فالتر لتنقية المياه، موضحاًمعالجتها

  
  

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  

   مختلفةمساعدات لمؤسسات رسمية من جهات •
 ألف دوالر أميركي لتمويل إعداد تقرير لبنان الوطني الثالث حول اتفاقية األمم ٤٨٠:  صندوق مرفق البيئة العالمي لوزارة البيئة-

  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
   ماليين دوالر أميركي لدعم اإلصالحات في اإلدارة البيئية٨:  المفوضية األوروبية لوزارة البيئة-
 ألف ٣٨.٦أجهزة الكترونية ومعدات وسيارات تقدر قيمتها بـ : لوزارة الزراعة) الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -

  دوالر أميركي
وباصات ) ٤عدد (وصهاريج مياه ) ٣عدد (تقديم آليات لنقل السجناء :  وزارة الخارجية األميركية لوزارة الداخلية والبلديات-
   مليار ليرة لبنانية٢.٧ر قيمتها اإلجمالية بحوالي تقد) ٦عدد (
تجهيزات لزوم مبنى مسرح الجريمة التشبيهي في عرمون التابع للمديرية العامة :  االتحاد األوروبي لوزارة الداخلية والبلديات-

  لقوى األمن الداخلي
 كرتونة من مالبس األطفال لدعم ٧٩٣: الجتماعيةالعاملة في اإلمارات العربية المتحدة لوزارة الشؤون ا" Threads" مجموعة -

  جهود إغاثة النازحين السوريين
 مليون ليرة ٢١.٥تجهيزات مكتبية تقدر قيمتها بـ :  لوزارة الخارجية والمغتربينSydney Metropolitan Lawyers شركة -

  لبنانية للقنصلية اللبنانية في سيدني
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 مليون ليرة لبنانية ١٠.٤تجهيزات مكتبية تقدر قيمتها بـ : رجية والمغتربين لصالح وزارة الخاE.T Consultant شركة -
  للقنصلية اللبنانية في سيدني

 ماليين ليرة لبنانية للمديرية العامة لقوى ٩ دراجات تقدر قيمتهم بـ ٣:  لوزارة الداخلية والبلدياتDucan-Nead JV شركة -
  االمن الداخلية

تغطية تكاليف الدراسات العائدة لطريق يربط قضاءي المتن وزحلة وتفرعاتها حتى : نماء واالعمار بيار ميشال فتوش لمجلس اإل-
  الكرك وبدنايل ونيحا والفرزل 

 

  اتفاقيات قروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير •
 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ٨/٢/٢٠١٢ مليون دوالر أميركي الموقعة بتاريخ ٢٠٠ أبرمت اتفاقية إقراض بقيمة -

  لإلنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه وجر مياه األولي

 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ١٢/١٠/٢٠١١ مليون دوالر أميركي الموقعة بتاريخ ٤٠ أبرمت اتفاقية إقراض بقيمة -
  شروع اإلنماء التربوي الثانيلإلنشاء والتعمير لتنفيذ م

  

  مساعدات أجنبية مختلفة لجهات أهلية ومحلية •
 ألف دوالر أميركي منها للصليب األحمر اللبناني ٣٠٠ ألف دوالر أميركي، ٧٨٥:  الحكومة البلجيكية للصليب األحمر اللبناني-

ة للنازحين في سوريا ولبنان على ان توزع بواسطة  سيارات إسعاف طبية، اما الباقي فسيستخدم لشراء مواد غذائية واغاثي٤لشراء 
  االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

  " حماية األطفال من النزاع في الشرق األوسط"دعم مشروع :  االتحاد األوروبي للحركة االجتماعية-
" من حقن نحمي حقوقن"دعم برنامج : ي الصالح كاريتاس ألمانيا ومؤسسة األيادي المتحدة لرابطة كاريتاس لبنان وراهبات الراع-

  الذي يهدف الى تعزيز وحماية حقوق الطفل في منطقة دير األحمر
  

   هيئات أهلية ومحلية ٣مساعدات أميركية لـ  •
 برقا وذلك ضمن مشروع تطوير اإلنتاج الزراعي من - مد شبكة للري في تلة ربيعة:  مؤسسة انيرا لجمعية الشبان المسيحية-

  تحسين إنتاجية الريخالل 
  " مبادرة التمكين االقتصادي للمرأة في المناطق الريفية"دعم مشروع :  السفارة األميركية في بيروت لجمعية صنع في بيتنا-
  " من حقنا نعرف"دعم حملة :  الوكالة األميركية للتنمية الدولية للمركز اللبناني لتعزيز المواطنية- 
  

   مؤسسات اجتماعية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تجهيز قسم تفتيت الحصى بأشعة الليزر وقسم العيون إضافة الى تزويد المستشفى بتجهيزات مخبرية :  مستشفى بشري الحكومي-

  وطبية ومولداً كهربائياً 
 والمعلوماتية إضافة إنشاء قاعة لالمتحانات ومختبرين للعلوم:  مدرسة سيدة البقاع للراهبات الباسيليات الشويريات في بلدة القاع-

  الى تزويدها بألواح تفاعلية 
  بيروت/ تدشين مختبر العلوم في المدرسة الواقعة في بداور:  مدرسة المخلص الكاثوليكية-
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  مساعدة أهلية لجهة محلية •
ق بلوم سبا" ألف دوالر أميركي، من عائدات سباق التيليتون في ٢٤٠:  جمعية بيروت ماراتون لمتضرري انفجار االشرفية-

  " بيروت ماراتون
  

  مساعدات اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  سيارة إسعاف مجهزة وأدوية للصليب األحمر اللبناني:  الكورية-
   ألف حالة مرضية في تلك البلدات من منطقة صور الواقعة ضمن انتشارها ٥٠معاينة :  الكورية-
  الى بلديات رميش وعيتا الشعب والرمادية في قضاءي صور وبنت جبيل شاحنات لنقل النفايات ٣:  االيطالية-
  معدات تربوية الى مدرسة قالويه الرسمية في منطقة بنت جبيل، من بينها لوح تفاعلي مع اجهزة كومبيوتر :  الفرنسية-
  تجهيزات مكتبية لمركز شبيبة سيدة الخالص في مرجعيون:  االسبانية-

  
#����د ��ت 
)�' ا��زراءر$� ��4�ا��/ و�  

  

 استشفاء •

فقط ستماية وسبعون الفاً وواحد (يورو ) ٦٧٠,٠٣١/الموافقة على طلب مجلس االنماء واالعمار تأمين مبلغ وقدره بما يوازي - 
لتغطية عقدي االشغال والتجهيزات لزوم مركزي خربة قنافار وصيدا الصحيين من االموال المتوفرة لدى ) وثالثون يورو

االعمار من خطة النهوض كسلفة، وذلك لحين تحويل االموال الالزمة من الجهة اليونانية الى المجلس مجلس االنماء و
 )١٤/١١/٢٠١٢جلسة (المذكور 

  
جلسة (الموافقة على انشاء مستشفى حكومي في قضاء عكار على ان يصار الى تحديد موقعه من قبل وزارة الصحة العامة  - 

١٤/١١/٢٠١٢( 

 
جلسة (رة الصحة العامة تخصيص مساهمة مالية لصالح مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الموافقة على طلب وزا - 

١٤/١١/٢٠١٢( 

 

 سجون/ حقوق •

ريتاس عام بعقد اتفاق رضائي مع رابطة كاالموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات االجازة للمديرية العامة لألمن ال - 
 )١٤/١١/٢٠١٢جلسة ) (غب الطلب(٢٠١٣م لتحقيق وجبات طعام لصالح الموقوفين لعا

  
الموافقة على اإلتفاقية مع المكتب اإلستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه العداد الدراسات الفنية واالشراف على تنفيذ  - 

أربعة سجون على االراضي اللبنانية على ان يعمل المكتب االستشاري باشراف اللجنة الوزراية المكلفة بموجب قرار مجلس 
 ونقل المبلغ الالزم من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب ١٢/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٧٢الوزراء رقم 

جلسة (٢٠١٢مجلس االنماء واالعمار لعام  ـ  الى رئاسة مجلس الوزراء١٥/٦/٢٠١٢ تاريخ ٨٣٤٥المرسوم رقم 
٢٨/١١/٢٠١٢( 
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 اغاثـة •

لتأمين مختلف . ل.مليارات ل/ ٥/اعطاء الهيئة العليا لإلغاثة سلفة خزينة بقيمةالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى  - 
جلسة (االحتياجات الحياتية والصحية للمواطنين السوريين الذين قدمو اضطرارياً الى مختلف المناطق اللبنانية 

٢٨/١١/٢٠١٢( 
 

 بيئة وتنمية •

ألول للبيئة والتنمية المستدامة في بيروت في الفترة الواقعة ما بين الموافقة على استضافة الحكومة اللبنانية المؤتمر العربي ا - 
 )١٤/١١/٢٠١٢جلسة (، على ان تعرض وزارة البيئة الحقاً تفاصيل االعتمادات الالزمة ٢٦/٤/٢٠١٣- ٢٤

 

 بنى تحتية •

ا والبقاع الطلب الى مجلس االنماء واالعمار تنفيذ اشغال خطوط جر وتوزيع مياه الشرب، ضمن نطاق قضاءي راشي - 
 )١٤/١١/٢٠١٢جلسة (الغربي، على الطرق التي يتم تلزيمها 

 
  

 ��  ٢٠١٢,+� ���0/ ا�.��- "�* و(
  

  أد /١٩٤٣ علم وخبر رقم -"جمعية التنمية االجتماعية" جمعية باسم -١
    قضاء المنية الضنية-  ملك عبد الحميد الجندي- شارع آل الجندي- دير عمار:مركزها
  : أهدافها
 :تماعيةأهداف اج .١

  دراسة أوضاع البلدة واحتياجاتها -
 التعاون مع جميع الجمعيات والروابط واألندية األخرى بقصد الوصول الى إصالح المجتمع -

 بث روح التآخي والتعاون بين أهالي البلدة ورعاية المصالحات العائلية وتشجيعها -

 تقديم الخدمات االجتماعية المتنوعة على جميع الصعد -

 :أهداف تربوية  .٢

  اإلهتمام بالتعليم وما يتطلبه دعم الطالب من تأمين الكتب واألقساط المدرسية -
 إقامة المحاضرات الهادفة ونشر الوعي الفكري -

 المساهمة في إنشاء المدارس والمراكز التربوية والصحية واإلجتماعية -

 المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والحرفية والمهنية -

 كز للتدريب وإعادة التأهيلء مراالمساهمة في إنشا -

 اإلهتمام  بالبيئة واتخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية لحماية هذا القطاع -

 اإلهتمام بالمرأة والمساهمة في إنشاء المراكز واللجان المختصة بها -

 اإلهتمام بالطفولة على كافة الصعد -

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
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 -  الشيخ هاشم عبد الحميد الجندي- ماهر عبد الفتاح عبد الرحمن-محمود احمد الجندي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وسام ابراهيم فران- محمد خضر عيد

   الشيخ هاشم عبد الحميد الجنديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٤٤ علم وخبر رقم -"جمعية التضامن والمساعدة "جمعية باسم -٢
 مكتب - الطابق السابع- سنتر المتحف-٣٦ القسم رقم -١٠٠١ العقار رقم - شارع أوتيل ديو- المتحف-بيروت: مركزها

  المحامي وليد ناصر
  : أهدافها

  :إن اهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام باألعمال التالية
 ريع الخيرية واإلنسانية واإلجتماعية لمساعدة المحتاجين، واأليتام، واألرامل واصحاب االمراض المزمنةبالمشا .١

 بخلق وعي جديد وقانوني وتربوي للمساعدة اإلجتماعية .٢

بتأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر واألفكار والعمل جماعياً  .٣
 ف الجمعيةضمن أهدا

 لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة باإلهتمام... بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات، الخ .٤

  والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس األهدافعالقات مع المنظمات الحكومية وغير الحكوميةبإقامة  .٥

 واألشخاص الثالثين وفقاً لما ترتئيه بإصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين األعضاء .٦
 الهيئة اإلدارية بالنسبة لموضوع المساعدات اإلجتماعية

 بالقيام اي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد نزار محمد نور عبد -  محمد وليد عبداهللا ناصر-هاني صالح الدين حسامي: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سعيد حسيب ابو حيدر- انطوان ادوار طرابلسي-القادر
  محمد نزار محمد نور عبد القادر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٤٥ علم وخبر رقم -"جمعية أصدقاء وليم حاوي" جمعية باسم -٣
   قضاء المتن- بناية نصراهللا-٨ شارع رقم -البياضة: مركزها
  : أهدافها

  :إن غاية الجمعية ترمي الى
 غرس الشعور الوطني في نفوس الشباب وحثهم على حب الوطن .١

 إقامة النشاطات في كافة المجاالت من أجل إحياء ذكرى الشهيد وليم حاوي وسائر الشهداء .٢

سبة لموضوع البيئة، وتشجيع كل من يهتم ببلورة الوعي الوطني والبيئي خلق وتحريك الشعور الوطني والعالمي بالن .٣
 والنهوض بمستوى التربية البيئية

 تنشيط اإلهتمام باآلداب اإلنسانية واإلطالع عليها .٤

 ئية، والنشاطات التي تساهم في التأكيد على احترام القيم والمحافظة علىيإقامة أنشطة الندوات الفكرية، والثقافية، والب .٥
 القيم التراثية
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 تحقيق دور الجمعية في المجال الوطني والبيئي والفكري والثقافي واالجتماعي .٦

 القيام بنشاطات خيرية، وتهتم الجمعية بالشأن الصحي وذلك بمختلف الوسائل المتوفرة لديها .٧

 ة التي لها نفس أهداف الجمعيةصالتعاون مع الهيئات العاملة والرسمية والخا .٨

 عام أن تنفذ اإلجراءات التي تراها مناسبة والتي تتفق مع غاية وجودهاوللجمعية بوجه 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -وبير عبدو االبيض ر- حنان سامي زود- يوسف مارون القصيفي-ليلى وليم الحاوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يوال نقوال طنوس رومانوس ابي سلوم- جومانا سامي زود- انطوان ايلي نبهان- شاكر ميشال عون-لويس وديع حنينه
   ليلى وليم الحاوية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٥٧ علم وخبر رقم -"الالمركزية واإلنماء" جمعية باسم -٤
   قضاء كسروان- الطابق الثاني- ملك بركات ومسكاوي-سيتيه سنتر ال-A/١٤٦٤/٥٧ العقار رقم- حارة صخر-جونية: مركزها
  : أهدافها
 نشر مبادىء ومفهوم الالمركزية اإلدارية .١

 ضرورة إعتمادها على األصعدة الدستورية والقانونية واإلنمائية .٢

 وسواها" ريةالالحص"و" السياسية"و" اإلدارية: "تحديد الفوارق بين كل من الالمركزية .٣

 السعي والعمل من أجل إقرارها دستورياً، قانونياً وإدارياً على جميع األراضي اللبنانية ال سيما قضائي كسروان وجبيل .٤

 إعتماد التقسيمات اإلدارية ال سيما ما هو ملح وفقاً للمعايير المالءمة جغرافياً وإقتصادياً وإجتماعياً .٥

  تحقيق األهداف أعاله ووضعها موضع التنفيذإعتماد جميع الوسائل المشروعة من أجل .٦

 تطوير ومواكبة الالمركزية وفقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية واإلنمائية .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فادي عبداهللا - عدنان محمد حيدر احمد-سمير سرحان الدحداح -معان القاعيغسان س: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اسكندر يوسف جبران- عصام انطون عارج سعاده- زياد نديم عبود-بركات
  فادي عبداهللا بركاتمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٥٨ علم وخبر رقم -"منارة القلوب الخيرية" جمعية باسم -٥
   قضاء عكار-  الطابق االول- ملك السيدة نظام عدرة- الطريق العام-لقرنةا: مركزها
  : أهدافها
 القيام باألعمال الخيرية واالجتماعية والصحية والثقافية واإلنمائية .١

 القيام بأعمال المساعدة واإلرشاد والتوجيه .٢

 اجينتقديم المساعدات المادية والمعنوية لأليتام والمرضى والمسنين والطالب والمحت .٣

تعميم الثقافة ونشر الوعي والمعرفة عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية  .٤
 والترفيهية

تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين ابناء المنطقة ترسيخاً للسلم  .٥
 األهلي والعيش المشترك
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 تعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات األهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعيةال .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
اد  حسام فؤ- محمد احمد جندل-  الرحمن زكريا نضال عبد-احمد عبد الغني القاضي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن احمد حسن-زكريا
    نضال عبد الرحمن زكرياالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٥٩ علم وخبر رقم -"التدخل المبكر للصم" جمعية باسم -٦
 بناية جمعية -٢١٥٧ العقار رقم - قرب الكنيسة اإلنجيلية- تقاطع مستشفى قلب يسوع- طريق القصر الجمهوري-بعبدا: مركزها

  مركز التعلم للصم
  : أهدافها
تقديم خدمات التدخل المبكر للطفل األصم وعائلته منذ الوالدة وهي تتضمن تقديم الدعم المعنوي والنفسي المستمر،  .١

ممكن لنمو تثقيفهم بكل ما يتعلق بالصمم ويساعدهم على اتخاذ القرارات المدروسة ومساعدتهم على خلق أفضل محيط 
 الطفل عامة وتدريبهم على تنمية لغة الطفل

نها مساعدة األهل على القيام بالخيار الصحيح للمدرسة الحقاً ومساعدة الطفل ال شأتقديم خدمات حضانة الدمج التي من  .٢
 سيما عندما يكون كال الوالدين عامالً

 نشر الوعي عن أهمية التدخل المبكر وشموليته وعن االكتشاف المبكر .٣

 القيام بندوات، والتدريب على برنامج التدخل المبكر، ومواضيع متعلقة بالصمم .٤

 سسات والمنظمات المحلية والدوليةالتعاون وتبادل الخبرات مع المؤ .٥

 القيام بجميع االعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة والمفيدة ألجل تحقيق أهدافها .٦

  قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل
 نادين عباس - كريستل الياس مناسا- وفاء جورج النوار-حسين موسى اسماعيل.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شارلوت اسبر الخليل-بدرالدين
  نادين عباس بدرالدين ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٦٧ علم وخبر رقم -"جمعية التعاطف والعطاء" باسم  جمعية-٧
   الطابق الثالث- ملك رفيق الفغالي- بلوك ج- قرداحي، متى سنتر-جبيل: مركزها
  : أهدافها
 أهداف الجمعية محض اجتماعية وغايتها دمج المعاق بالسوي واإلهتمام بذوي الحاجات الخاصة .١

  : الموضوع
  .و االهتمام ومساعدة وخدمة ذوي الحاجات الخاصة في مجتمعناأن الموضوع األساسي للجمعية ه

 .ويمكن للجمعية تملك العقارات واألبنية لتحقيق غاياتها وموضوعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 انطوان أسد - انطوان يوسف الحشاش- ماريال ميشال رومانوس-يق أنيس الفغاليرف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   انطوان جورج باسيل- طانيوس صليبا الخويري- فدى لبنان لبنان- ابي شديد



 17 

  رفيق أنيس الفغاليالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٦٨ علم وخبر رقم -"جمعية لكم" جمعية باسم -٨
   قضاء عاليه- ملك بالل أنيس الغندور- بناية الرحاب-٤ القسم رقم - ٤٨٠ العقار رقم - شارع المجال- دير قوبل: مركزها
  : أهدافها
 التنمية البشرية المستدامة .١

 المحافظة على البيئة .٢

 تقديم مساعدات طبية ألعضائها .٣

 تقديم مساعدات إجتماعية .٤

 تنظيم دورات تدريبية وثقافية عامة .٥

 هدافهاإصدار نشرة دورية لخدمة أ .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  سامر جان طبال- مازن عفيف مزبودي- مازن عبد الرزاق قباني-بالل أنيس الغندور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  كريستال الياس بطرس
  مازن عفيف مزبودي السيد: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا

  

  أد /١٩٦٩ علم وخبر رقم -"شياح الغد" جمعية باسم -٩
   قضاء بعبدا- ملك كريستيان مطانيوس سليمان- بناية االتحاد-٢ القسم رقم-٤٦٨٣ العقار رقم - شارع غنوم-الشياح: مركزها
  : أهدافها

 ي والتربوي والطبي لبلدة الشياحرفع وتحسين المستوى اإلنمائي والبيئي واإلجتماعي والثقاف .١

 إبراز الوجه الحضاري والثقافي لبلدة الشياح .٢

 توثيق روابط األلفة والمحبة والتعاون فيما بين أبناء الشياح والعمل على تضامنهم وتماسكهم .٣

 سميةتنفيذ مشاريع تنموية وإجتماعية وثقافية وبيئية بمساعدة الهيئات والجمعيات غير الحكومية واإلدارات الر .٤

 إصدار النشرات والمقاالت والدراسات حول المجاالت التي تهتم بها الجمعية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 كريستيان مطانيوس - نمنم الياس ناصيف ال- عصام الياس مالك-ايلي طوني هبر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بيار ميشال الحباقي- سليمان
  عصام الياس مالكمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٨٧ علم وخبر رقم -"عودة وتنمية" جمعية باسم -١٠
 قضاء - الطابق األرضي- ملك امين نبيه القزي-١٦٩  العقار رقم- جانب اوجيرو-  طريق الدامور القديم-الدامور: مركزها
  الشوف
  :أهدافها

  .تفعيل عودة أبناء الدامور، قضاء الشوف الى بلدتهم والعمل على تفعيل التنمية المتوازنة
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أهداف الجمعية خيرية وإجتماعية وصحية وتعليمية وتربوية وبيئية، وهي ال تتوخى الربح المادي وتصرف أموالها في سبيل تحقيق 
  :اهدافها التالية

 تعاون بين جميع أبناء الدامور والبلدات والقرى المهجرة في كافة المجاالت واألصعدةربط الصلة وتشجيع ال .١

اإلسهام في الحد من هجرة أبناء الدامور وهذه المنطقة بدعم وتوجيه المبادرات واألفراد والمجموعات إقتصادياً  .٢
 وإجتماعياً

 لمساهمة في دعمها مادياًاإلهتمام بالمبادرات التي تساهم في إنماء الدامور وهذه المنطقة وا .٣

 اإلنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية .٤

 المساهمة في دعم ابناء الدامور وتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغرى .٥

 المساهمة في دعم كافة المشاريع الزراعية والبيئية .٦

  األميةتشجيع تعليم االطفال ومحاربة األمية ووضع خطط عمل للمساهمة في تعميم التعليم ومحو .٧

 تشجيع كافة اإلبتكارات واإلختراعات والبحوث العلمية والتكنولوجية والمساهمة في دعمها مادياً .٨

المساهمة في إنشاء شبكة مراكز عالج ومستوصفات ووحدات طبية بموجب القوانين المرعية اإلجراء إستناداً الى  .٩
 قوانين وأنظمة النقابات المختصة

 والمعوزين واإلهتمام بشؤونهم والمعاقينهذه المنطقة وتقديم خدمات طبية للعجزة توفير الرعاية الصحية ألبناء  .١٠
 واإلشتراك في المبادرات بشأنهم وتنظيم حمالت توعية طبية تتعلق بالنظافة والصحة

 النهوض بأوضاع المرأة والطفل والمعاق .١١

 اجهم داخل المجتمعمساعدة المعوزين واإلعتناء بشؤون ذوي اإلحتياجات الخاصة وتيسير طرق إندم .١٢

 القيام بنشاطات تربوية ترفيهة لألطفال للمساعدة على تنمية قدراتهم العقلية والجسمانية .١٣

 حماية الثروة الحرجية وحماية الطبيعة والبيئة والعمل على التشجير وغرس األشجار المثمرة وتطعيمها .١٤

 خيالمساهمة في المحافظة على التراث الثقافي والفني والوطني والتاري .١٥

 ترسيخ مبدأ الحوار بين األديان والحضارات  .١٦

تنظيم ورش عمل ورحالت ومعارض ومخيمات ومؤتمرات في المجاالت المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم والفنون  .١٧
 والبيئة والصحة

 تنسيق الجهود من اجل إصالح الطرقات وإعادة تأهيلها .١٨

ات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج لبنان  الخبرات مع مختلف الجمعيربط عالقات تعاون وتبادل .١٩
 التي تسعى الى تحقيق نفس أهداف الجمعية

 نفس أهداف الجمعيةتحقيق تحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية والخاصة من اجل  .٢٠

  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب
 -  روالن جوزف ابو عبداهللا- جورج نديم عون- مارون الياس كنعان-أمين نبيه القزي.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سليم عبداهللا غفري
  روالن جوزف ابو عبداهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٠٠ وخبر رقم  علم-"تيار وحدة لبنان"باسم سياسية  جمعية -١١
   الطابق األرضي- بناية الروضة-  شارع الفاكهاني- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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 التأكيد على وحدة وعروبة لبنان كبلد نهائي نعيش في ربيعه، والدفاع عن سيادته قمة أولوياتنا .١

 اإلنمائية التي تعود على كافة المواطنين شاريعالحفاظ على ثروات لبنان المائية والنفطية وخالفه عن طريق تشجيع الم .٢
 بالخير والرفاهية

 تعزيز دور الجامعة اللبنانية .٣

 دعم حقوق المرأة والطفل في مختلف الميادين ورفض التعنيف األسري لهم .٤

الجهود في العمل على توعية الجيل الجديد للمخاطر التي تواجه لبنان واألمة العربية، والعمل الجاد على توحيد الرؤية و .٥
 )فلسطين(اتجاه القضية المركزية

الحفاظ على البيئة المناخية واإلجتماعية والصحية والفكرية والتعاون في إصدار قوانين صارمة والتعاون مع كل القوى  .٦
 والجمعيات للحد من تلوثها على مختلف الصعد

  إلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية ا
 -  محمد قاسم عرابي-  اسامه ابراهيم فارس- معمر محمد غزاوي- راجي قاسم نمر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمير محمد خليل الجباوي-اسعد ابو مرعي  مروان-صبحي محمد ديب حيدر
  صبحي محمد ديب حيدر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -" التربوي واإلجتماعي في زحلةمركز مار نقوال الثقافي" جمعية باسم -٢١
  أد /٢٠٠١
   مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم االرثوذكس-  حي الميدان-زحلة: مركزها
  : أهدافها

  :إن اهداف الجمعية هي التالية
 ئياًالعمل على تنمية المجتمع تربوياً، اجتماعياً، إنسانياً وبي .١

 تأمين الخدمات اإلجتماعية والتقنيات المعلومايتة الحديثة مجاناً لكافة رواد الجمعية .٢

 نشر التوعية في المجتمع من خالل عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فؤاد عازر -  ميكي اديب اندراوس-ريد كعديجان ف. د -األب روني الياس الغندور: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم

   هدى جورج صهيون- نجيب جميل كعدي- غسان جورج معلوف-الون
   نجيب جميل كعديمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

   أد/٢٠٨٦ علم وخبر رقم -"a cause4 " جمعية باسم -١٣
   قضاء بعبدا- بناية جان عرموني-٢٣٢٣ العقار رقم - شارع اديب شدياق-  حارة البطم-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 تنظيم الحفالت والحمالت للتوعية حول مواضيع اجتماعية وصحية مختلفة .١

 تنظيم الحفالت بهدف مساعدة جمعيات ذي مواضيع إجتماعية وصحية مختلفة .٢

  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
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 -  مايا جورج العرموني- رنا اندره نادر- دانيال عبدو قرنبي- جورج جان العرموني.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سينتيا ماريا جورج العرموني
   دره نادرمحامية رنا انال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٨٧ علم وخبر رقم -"جمعية شبيبة لبيك لبنان" جمعية باسم -٤١
   قضاء بعبدا- ملك انطوان البرمكي- شارع الكنائس- حمانا: مركزها
  : أهدافها
 مكافحة المخدرات، توعية وإرشاد، مساعدة المدمنين .١

 تقديم الخدمات اإلجتماعية واإلنسانية .٢

  مفاهيم التعاون والمحبة والكرامة اإلنسانيةءاذكإإنماء النشاطات الفكرية و .٣

 العمل على مكافحة جميع اآلفات التي تشوش الفكر وتنهش الجسد وتعمل على تفتيت المجتمع .٤

 العمل على التخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية والطارئة .٥

 نبذ الطائفية والعنصرية والقبلية .٦

  للوطن الواحد لبناننبذ جميع الوالءات والعمل على تعميم الوالء الواحد .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   رمزي نزيه دسوم- مازن توفيق البنا-  انطوان فريد البرمكي-ميشلين فريد البرمكي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رمزي نزيه دسوم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٩٤ علم وخبر رقم -"نادي شباب دقون" جمعية باسم -٥١
   قضاء عاليه- ٣٢١ العقار رقم - شارع الكنيسة القديمة- دقون: مركزها
  : أهدافها
 توثيق أواصر التعاون وبث الروح األلفة والوئام بين ابناء البلدة .١

عمل في خدمة القضايا اإلجتماعية والتربوية والبيئية عن طريق القيام بناء البلدة والالعمل على توفير وضع أفضل أل .٢
 بنشاطات على جميع األصعدة

إيصال شبكة اإلنترنت إلى النادي وإبراز دور المعلوماتية لتنمية التربية خاصة عبر الوسائل اإللكترونية التكنولوجيا  .٣
 المعلومات واإلتصاالت

لق مكتبة علمية ثقافية مما يسهل على ابناء البلدة القيام بأعمالهم، كما يسمح إنشاء مجموعة من االدوات الضرورية لخ .٤
 لهم في وضع أعمالهم المميزة ولتكون بتصرف الجميع

 المساعدة في تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية .٥

 ماعيةتطوير المهارات القيادية واإلدارية لقيادة المؤسسة االجت .٦

 تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات أهل البلدة في الحقل التربوي الثقافي واإلجتماعي .٧

 تربويةوضع برامج معلوماتية ذات أهداف  .٨

تبني وتشجيع البحوث واالنشطة التي تفيد في استخدام الكمبيوتر، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من  .٩
 المعلوماتية البحوث التي تسهم في رفع مستوى 
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المساهمة في إقامة المعارض والندوات والدورات والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المختصة، وإقامة نشاطات  .١٠
 ورحالت، و نشر المعلوماتية بين ابناء البلدة

ولية، ، واإلتصال بالمؤسسات العربية والدبناء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم أهدافها مع اغراض الجمعية .١١
 واإلسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية

 داف الجمعيةهرض والمهرجانات ذات الصلة بأاالمساهمة في إقامة المع .١٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سابين شاهين - سهام وديع خضره- ارليت جرجوره بريدي-كارال ميالد شلهوب: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

   وليد حنا الحايك- شربل الياس شعيا- فادي الياس شعيا- داني وليم شعيا- القزي
  ة سهام وديع خضرهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٩٥بر رقم  علم وخ-"جمعية روضات الجنات الخيرية" جمعية باسم -٦١
   قضاء بعبدا-غندورمحمد  ملك حسن -B ١٣ القسم - ٢٧٢٦ العقار رقم - تحويطة الغدير-الحدث: مركزها
  : أهدافها
  واالنسانيةالقيام باالعمال الخيرية االجتماعية .١

 االهتمام بالفقراء وبشؤونهم االجتماعية والصحية والثقافية .٢

 اجتماعية خيريةالمساهمة في انشاء مراكز ثقافية وصحية و .٣

 تعمل الجمعية في مجاالت الخدمة العامة .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  محمد يونس حرب-  علي حسن غندور-  محمد حسين محمد طالب-حسن موسى حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ب احمد قبيسيطال
  محمد حسين محمد طالب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٦٢٠ علم وخبر رقم -"رابطة خريجي ثانوية سيدة البلمند" جمعية باسم -٧١
   قضاء الكورة- ملك رفيق ديب ضاهر- ٧١٥ العقار رقم -بدبا: مركزها
  : أهدافها
 والتواصل بين الثانوية وأعضاء الرابطة في لبنان والعالم من جهة ترسيخ العالقة بين أعضاء الرابطة أنفسهم من جهة، .١

 أخرى

 تنظيم وإعداد نشاطات ثقافية تهدف الى رفع المستوى اإلجتماعي والعلمي .٢

 خدماتية بين األعضاء اإلستفادة من تعدد الخبرات والعالقات العامة والتنوع الفكري ألعضاء الرابطة مما يوفر فرص .٣
 كافةبنانيين لخدمة الل

تعزيز العالقة على كافة الصعد بين أعضاء الرابطة في لبنان وفي دول اإلغتراب من خالل النشاطات المشتركة بين  .٤
 لبنان ودول العالم

 السعي الى تطوير صورة مميزة عن الثانوية في لبنان والعالم للرقي بها حتى مستوى تنافسي في سوق العلم .٥

  وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 
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 - زياد يوسف النجار-  كارول الياس اللقيس- سيزار رفيق ضاهر-وليد احسان فلو. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خير اني انطون -  هند جورج طربيه- مايا جرجي حيدر- ربى الياس البرباري- وسام بسام شيخاني

  وليد احسان فلوكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Comité de ، )عناية(هيئة العناية والتربية الصحية المنزلية ألمراض التنفس" جمعية باسم -٨١

)CARDIF(L’Assistance Respiratoire a Domicile "- أد /٢٠٩٩ علم وخبر رقم  
  بناية مانهاتن - منطقة بدارو- شارع سامي الصلح-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ة وتنموية في لبناني المساهمة في إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج صحية، إجتماعية، خير .١

المساهمة في إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج تربية صحية وعالجية، داخل وخارج المؤسسات الصحية  .٢
 في لبنان

 خيرية للمحتاجين من المرضى المزمنين ورفع مستواهم المادي واإلجتماعيتقديم المساعدات اإلجتماعية وال .٣

 المساهمة في إنشاء وإدارة المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية واإلجتماعية على كامل األراضي اللبنانية .٤

 تقديم المساعدات والدعم المادي لألطباء الذين يقومون باألبحاث الطبية، العلمية والصحية العامة .٥

 ديم المساعدة والدعم المادي لجمعيات مصابي األمراض المزمنةتق .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد . د- فراس مصطفى الحسيني-جورج روبير خياط.  د-فيصل علي الحسيني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سلمى علي الحسيني-ناجي علم الدين
   فراس مصطفى الحسينيمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١٠٥ علم وخبر رقم -"إنماء زيتون" جمعية باسم -٩١
   قضاء كسروان- ملك طوني فارس فهد-زيتون: مركزها
  : أهدافها
 ية والسياحية من أجل إنماء ضيعة زيتون وخدمة اإلنسان تنظيم النشاطات الترفيهية والتربوية واإلجتماعية والصح .١

اإلنماء الزراعي في المنطقة وتشجيع وتنشيط السياحة البيئية والسعي الى حماية المناطق ذات الثروات الطبيعية  .٢
 وتنميتها وحماية الثروات الحرجية والحيوانية والنباتية

ومصاب بإعاقة باإلهتمام الالزم لتخطي صعوبات المرض المساهمة في العناية الصحية وإحاطة كل محتاج ومريض  .٣
 والنتائج المتأتية منه

مساعدة أهالي المنطقة والجوار عن طريق التوعية وتوطيد العالقة بينهم وبين ابنائهم، كما وتنظيم نشاطات خاصة بهم  .٤
 بينهم إنماء المنطقةوتقديم العون والمساندة التقنية باإلضافة الى إنماء روح التعاون وخلق شبكة تواصل 

المساهمة في إنشاء وإدارة ماركز تربوية وترفيهية ومستوصف صحي كما وإنشاء وإدارة مراكز لمساندة التالميذ في  .٥
 دروسهم المدرسية، وتنظيم مخيمات صيفية لألوالد

 العمل على التوعية الصحية واإلجتماعية والثقافية واإلنسانية، وتنظيم الندوات المتخصصة بذلك .٦
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طار موضوعها كما والتعاون مع الهيئات الرسمية إولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في 
والغير رسمية والمستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات اللبنانية واألجنبية والبلديات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة 

 ية اإلجراءاألصول القانونية المرع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 روال محمود - فادي طانيوس فهد- مهى خطار حسين-ماري كلود جوزيف فدعوس. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  الحالني
  فادي طانيوس فهد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٢٧ علم وخبر رقم -"مؤسسة توفيق وكمال الياس رفقا" جمعية باسم -٢٠
   قضاء بعبدا- ملك الدكتور كمال رفقا-١١ القسم رقم -٢٤٠٥ العقار رقم - شارع الرئيس الياس سركيس- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
لجامعية لألشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضعها تهدف هذه المؤسسة الى توفير وإعطاء المنح المدرسية وا .١

 أو تعدلها األجهزة اإلدارية العائدة والعاملة لحساب المؤسسة/و

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريجان فرجيني شكري - زياد سمير شبلي-  جاد ميشال رعد-لياس رفقاكمال ا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوزيف الدكتور جاد رفقه-شلحت
  كمال الياس رفقاكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١١٠ علم وخبر رقم -"الرابطة اإلنمائية آلل العلي وأنسبائهم" جمعية باسم -٢١
  ياض الولي بناية ر- شارع الثقافة-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز الروابط اإلجتماعية للمساعدة في مجاالت الصحة والتعليم والكفاالت بمختلف أنواعها .١

 جمع كلمة العائلة للعمل على تحسين الحاالت االجتماعية وخاصة الطفل والمرأة .٢

 العمل على عدم التسرب المدرسي للعائلة .٣

 بكل هذه الشؤونمساعدة العائالت المحتاجة وإنشاء لجان مختصة  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محي الدين احمد - خضر احمد العلي- ايمن عبد القدر العلي-عبد القادر توفيق العلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد غازي عارف عبد الحميد العلي- مرعي محي الدين العلي-العلي
  عبد القادر توفيق العلي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١١١ علم وخبر رقم -"الكلمة الحية" جمعية باسم -٢٢
   الطابق السابع- مبنى رأس بيروت سنتر- ١٩٧٥ العقار رقم - شارع الصوراتي- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :ية الىتهدف الجمع
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العمل والتنشيط اإلجتماعي على مختلف أنواعه مما يتضمن تأمين المأكل، الملبس، الملجأ، وكل إحتياجات أعضاء  .١
 المجتمع اللبناني دون أي تمييز فيما بينهم

المساهمة في إنشاء وتقديم برامج في اإلعالم المرئي والمسموع يكون موضوعها نشر هدف الجمعية وتقديم المساعدة  .٢
 جتماعية على مختلف أنواعهااإل

 العمل على تأمين التثقيف المهني الالزم لتمكين االفراد من االنخراط في المجتمع اللبناني وتأمين لقمة العيش .٣

 واعها وافتتاح مكتبات لتشجيع المطالعة والثقافة العامةنالمساهمة في إصدار الكتب على أ .٤

لنشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع ا
وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال مواقع الكترونية، واصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، 

لقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعالمية أخرى، وا
مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو و باإلشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أ

 موضع مماثل أو متكامل والقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور

  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود 
 سامي - بسام الياس حداد- جوزيف وليم شارل قسطه-القس شارل يوسف قسطه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   تيموثي ابراهيم السواح-جوزيف غريافي
  طهوسف قسالقس شارل ي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢١١٣ علم وخبر رقم -"جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء" جمعية باسم -٢٣
    الطابق االول- فوق معمل الصخر-ا وسلمان سمير شميطروزب ملك - ٣٥٥٨ العقار رقم - المدينة الصناعية- عاليه:مركزها
  : أهدافها

 العجزة وااليتام ومساعدة المرضى المحتاجين والفقراء وذوي االحتياجات القيام باالعمال الخيرية وتقديم الهبات لدور .١
 الخاصة والحفاظ على حقوق المرأة والطفل وحقوق االنسان

االرشاد الروحي والديني والثقافي والتربوي واالعالمي والبيئي واالجتماعي والصحي للشباب والشابات والطالب  .٢
 وعامة المجتمع المدني

بية عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة والمعاهد المجانية وغير المجانية وتقديم المنح نشر العلم والتر .٣
 لطالب المدارس والجامعات والمحتاجين والمتفوقين وااليتام

المساهمة في انشاء المؤسسات الصحية من اجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين األدوية الالزمة للمرضى  .٤
 لمساهمة في انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور للعجزةالمحتاجين وا

وانية والمساهمة في اقامة محميات  والثروة الحرجية والحيالحفاظ على بيئة خضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية .٥
 للمسنينطبيعية ومساحات خضراء وحدائق عامة 

 تقديم الهبات للمستوصفات والنشاطات الطالبيةمساعدة الجمعيات الخيرية وكافة المشاريع واالعمال االنسانية و .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 لطيفه وهيب - زاهر سلمان شرف الدين-  خطار سالمي القنطار- ايمن اديب المشطوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نبيله اكرم القنطار- لدينشرف ا
  ايمن اديب المشطوب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٤٢١١ علم وخبر رقم -"حركة مناهضة العنصرية" جمعية باسم -٢٤
 قضاء - الطابق االرضي- مبنى ارمينيان-٢٠٠٣ العقار رقم - شارع زوار ماكوار اميان-  حي النبعة- برج حمود: مركزها

  المتن
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية لتحقيق االهداف اآلتية
 رصد وتوثيق ومحاربة العنصرية بكافة أشكالها .١

 رفع الدعاوى امام الجهات المختصة .٢

 السعي للحد من تعرض العمال والعامالت األجانب في لبنان للتمييز على أساس لون البشرة ونوع العمل وظروفه .٣

المدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة بشأن الممارسات السعي لتعزيز وعي المجتمع من خالل التنسيق مع  .٤
 العنصرية وكيفية حلها والتصدي لها

 بناء القدرات والتمكين للعمال والعامالت األجانب لتعزيز التواصل مع اآلخرين .٥

 مساعدة المجتمع المحلي للعمال والعامالت االجانب بشكل عام .٦

 الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه األهداف وإقامة تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر محتلف
الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع 

لفزيونية والسينمائية واإلنترنت وغيرها من وسائل النشر المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمشورة والمصورة والت
 واإلتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف واالعالم واإلعالن

 الجمعية

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
   رنى كريم بو كرم- محمد وجيه محمد جميل ديه-فرح محمد فواز سلكا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فرح محمد فواز سلكا نسةاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٢٦ علم وخبر رقم -"مؤسسة عبداهللا شالال الخيرية" جمعية باسم -٢٥
   قضاء كسروان- ملك ورثة عبداهللا شالال-الياس حي مار - غزير: مركزها
  : أهدافها

  تخليد ذكراه .١

 مساعدة الفقراء والمحتاجين في شتى المجاالت .٢

 ة والعالج للمتحتاجين إنشاء مستوصف خيري لتقديم األدويالمساهمة في .٣

عل معه وتعميم ثقافة ه والتفاالعتراف باآلخر والقبول بتنمية ثقافة المحبة والتعاون والوحدة الوطنية والعيش الواحد وا .٤
 السالم وحقوق االنسان

 إقامة الندوات الثقافية والدورات التعليمية للشبيبة .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 الكسندرا ريتا -  روجه رجا اميل طرزي- سهام عبداهللا شالال -نجوى عبداهللا  شالال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اميل جورج روجه رجا طرزي- روجه رجا طرزي
  نجوى عبداهللا  شالالمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة



 26 

  أد /٢١٤٢ علم وخبر رقم -"الجمعية االمبراطورية الثقافية اللبنانية االرثوذكسية" جمعية باسم -٢٦
   قضاء الكورة- ملك موسى خليل غنطوس- ٧ القسم رقم - ٤٠٤٨ العقار رقم - الحي الغربي- الشارع العام - أميون: مركزها
  : أهدافها
 ودول الشرق الحفاظ على اإلرث الثقافي األرثوذكسي وتطوير العالقات بين الجمهورية اللبنانية وروسيا اإلتحادية .١

 األوسط ودول حوض البحر االبيض المتوسط

نيسة االنطاكية األرثوذكسية والكنيسة الروسية األرثوذكسية في خدماتها الروحية والحياتية في لبنان مساعدة ودعم الك .٢
 وفي الشرق االوسط ودول حوض البحر المتوسط

مساعدة ودعم تطوير الحج المسيحي االرثوذكسي الى االماكن المقدسة في العالم األرثوذكسي، وفي دول الشرق االوسط  .٣
  المتوسطوحوض البحر االبيض

 مساعدة ودعم االعمال الخيرية والطبية والصحية في لبنان والشرق االوسط ودول حوض البحر األبيض المتوسط .٤

دراسة اإلرث الثقافي والتاريخي والحفاظ عليه، ومساعدة ودعم مشاريع الترميم واالصالح لألماكن الثقافية األرثوذكسية  .٥
 الموجودة في لبنان وفي الخارج

 إنشاء البنى التحتية ألعمال الحج، والمشاركة في بناء وإعادة إعمار المراكز الثقافية الحجية والثقافية مساعدة ودعم .٦
 والمعلوماتية في لبنان والشرق واالوسط، وفي دول حوض البحر االبيض المتوسط

روسيا اإلتحادية والشرق بناء وتطوير العالقات الثقافية والعلمية والروحية واإلجتماعية  والعالقات األخرى مع شعوب  .٧
 االوسط وحوض البحر المتوسط، وكذلك مع الجمعيات والمؤسسات الدولية بما فيها التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة

لتحقيق غاية الجمعية الواردة في هذا النظام االساسي ومع مراعاة واحترام القوانين واالنظمة اللبنانية يمكن للجمعية ان تقوم 
 :ال التاليةباالعم

 شتراك ببناء المؤسسات واألبنية المتصلة بتنفيذ األهداف األساسية للجمعية في لبنان وفي الخارجاإل .١

تنفيذ المشاريع العلمية والبحثية والثقافية في مجاالت التاريخ وعلم واالجتماع وفي المجاالت الروحية وتنظيم  .٢
 يض المتوسطالمؤتمرات في لبنان والشرق األوسط ودول البحر األب

إنشاء ودعم أعمال المتاحف والمكتبات واألرشيف والمراكز الثقافية والمعلوماتية وحفظ الكتب النادرة والمخطوطات  .٣
والخرائط الجغرافية على أن يكون استعمالها مفتوحاً ومباحاً من قبل أعضاء الجمعية واالشخاص المعنويين واألصدقاء 

 وكل اللبنانيين

الخارج، وإنشاء مؤسسات اإلعالم وأعمال الطباعة في ت التعليمية في علوم االجتماع في لبنان وإنشاء ودعم المؤسسا .٤
 والنشر ونقل وتبادل المعلومات

تنظيم األعمال  الخيرية والعلمية والثقافية وإقامة محاضرات وندوات ومعارض وبرامج ثقافية وتوثيقية وإذاعية  .٥
 وتلفزيونية

األرثوذكسية "ر سياسية تعنى بالشؤون العلمية والثقافية واإلجتماعية يكون إسمها إصدار جريدة خاصة للجمعية غي .٦
 "اإلنطاكية

العمل على التبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات المختصة في لبنان وفي الخارج وكذلك القيام بكل األعمال التي  .٧
 وتحت سقفهاتساعد على تحقيق اهداف الجمعية وكل ذلك في حدود القوانين اللبنانية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 تاتيانا فالديمير - سفيتالنا لينوفيفنا فوروفيفا- سيرغي الكسندروفيتش فوروغييف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ايرينا ميخائيل -  جرجي جبران بركات- نقوال موسى العجيمي-طانيوس الشماس شوقي ان-  نزيه سليم غنطوس-اشوفافكو

 رلى جوزف غنطوس - فليب انطونيوس الحاوي-  رمزي تيودور خولي-بيكيتوفا

   نزيه سليم غنطوسالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٤٣ علم وخبر رقم -"جمعية الصوان الخيرية" جمعية باسم -٢٧
   قضاء مرجعيون- ملك علي موسى غنوي- الطريق العام-والح: مركزها
  : أهدافها
يتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات األمساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة و .١

 الحياة الكريمة لهم

 المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والمساهمة القيام باالعمال الخيرية واإلجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح .٢
في نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية االبتدائية 

 والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والمساهمة في تأسيس دور األيتام والمسنين

امة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات المساهمة في إق .٣
والمساهمة في إقامة ) تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها(يحتاج لها سوق العمل 

 دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها

 نشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحيةالمساهة في إ .٤

على إعداد القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل  .٥
 برامج توعية لألسرة ولألمهات بشكل خاص

  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
   كمال حسن قطيش- محمد علي ياسين- على موسى غنوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  على موسى غنوي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢١٥٢ علم وخبر رقم -"جمعية الوفاء للجبانية" جمعية باسم -٢٨
   قضاء بعلبك- ملك محمد علي رباح-٢٣١رقم  العقار - الشارع العام-الجبانية: مركزها
  : أهدافها

 مد يد العون للعائالت الفقيرة وتأمين فرص عمل كريمة ألهل البلدة .١

 تشجيع نساء البلدة على إحتراف مهن يدوية وحرفية .٢

 الحفاظ على بيئة البلدة من خالل إطالق حمالت توعية لعدم المس باألحراج .٣

 تأمين مساعدات للمزارعينتشجيع األعمال الزراعية من خالل  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  علي رشيد رباح - زينب علي رباح - محمد علي رباح-علي حسان أمهز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي رباحمحمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٢١٥٣ علم وخبر رقم -"جمعية مركز خليل مطران الثقافية" جمعية باسم -٢٩
   مركز منتدى بعلبك الثقافي-٣٧٨٢ العقار رقم - ساحة ناصر-بعلبك: مركزها
  : أهدافها

 تعزيز الحياة الثقافية والفنية والتربوية والتراثية .١

 راثيتحويل منزل الشاعر خليل مطران الى مركز ثقافي وت .٢

 جمع وعرض تراث زمن الشاعر خليل مطران ومقتنياته .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 انطون -  عمر حسين صلح- هاني حسين رعد-  احمد رضا كركال-هاشم محمد عثمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   راشد جان سركيس-  قاسم عبدو الطفيلي-  الياس اسكندر مطران- حسين محمد عواضه-سان الوفغ
  قاسم عبدو الطفيلي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٠١٢
�ا�5* �� ��ت ,+� ���0/ ا�.��-  •  
  

جمعية «: ، استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية األجنبية المسماة٩٢٥٤ مرسوم رقم -١
  »MAPدات الطبية للفلسطينيين المساع
  بيروت: مركزها

بحيث اصبحت السيدة  »MAPجمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين  «:استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية االجنبية المسماة
   ممثلة للفرع في لبنان، بدالً من السيدة ريهانا مينولي كيرتيسينكاMarta Petagnaمارتا بيتانيا 

  

• 6�� 0 � �� �� ٢٠١٢,+� ���0/ ا�.��- * وا�7
  

: للجمعية المسماة ١٠/١١/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٥٧٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٨٨٤ تعديل رقم -١
 » سعد الدين- العلي-رابطة عائالت ذياب«

لحائزة على بيان ا»  سعد الدين- العلي-رابطة عائالت ذياب« المسماة ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٠/١١/٢٠٠٨أد تاريخ /١٥٧٤العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  » سعد الدين- العلي-هيئة المحبة في عائالت ذياب«: هااسم

  » سعد الدين- العلي-رابطة عائالت ذياب«: بدالً من
  

سمو «: ية المسماة للجمع٦/٤/٢٠١٠أد، تاريخ /٥٠٩ لبيان العلم والخبر رقم ١٩٦٠ تعديل رقم -٢
 »المعرفة الخيرية

أد /٥٠٩الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » سمو المعرفة الخيرية« المسماة ةالجمعي أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٦/٤/٢٠١٠تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي



 29 

  : غايتها
 تقديم المساعدات للمحتاجين من الطالب المتفوقين .١

 ة البعد الثقافي واإلجتماعي والتربويتنمي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

 مساعدة االيتام وذوي الحاالت اإلجتماعية عبر إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم .٥

   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
  : بدالً من
 تقديم المساعدات للمحتاجين من الطالب والمتفوقين .١

 تنمية البعد الثقافي واإلجتماعي والتربوي .٢

 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .٣

 المحافظة على البيئة والتراث .٤

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

 ٤٩٩ وتعديله برقم ٩/٩/٢٠٠٨ تاريخ أد/١٠٣٦ لبيان العلم والخبر رقم ١٩٨٨ تعديل رقم -٣
 »Animals Lebanonحيوانات لبنان، «:  للجمعية المسماة١٥/٣/٢٠١١تاريخ 

الحائزة على بيان » Animals Lebanon، حيوانات لبنان« المسماة ةالجمعيمركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٥/٣/٢٠١١ تاريخ ٤٩٩ وتعديله برقم ٩/٩/٢٠٠٨أد تاريخ /١٠٣٦العلم والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
  رضي الطابق األ- قرب أفران الكبوشية- بناية الخليل– شارع الحمرا -بيروت: هاركزم

   الطابق األرضي-  ملك علي حمادي-يس بناية ادر- شارع ورده- الحمرا-بيروت: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١٨/٥/٢٠١١أد، تاريخ /٨٩٦ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٤٣ تعديل رقم -٤
 »جمعية السعادة والمستقبل اإلجتماعية«

الحائزة على » ةجمعية السعادة والمستقبل اإلجتماعي« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم وغاية الجمعي
   ١٨/٥/٢٠١١أد تاريخ /٨٩٦بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي
    » الخيريةة السعادة والمستقبل اإلجتماعيةيجمع«: اسمها
  »جمعية السعادة والمستقبل الخيرية«: بدالً من
  : غايتها

   بيئية- صحية- ثقافية إنمائية-  تربوية-إجتماعية
يتهم وتأمين مستلزمات احتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام والعمل على كفالتهم ورعمساعدة الفقراء والم .١

 الحياة الكريمة لهم، والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والطالب لمستقبل أفضل
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وبرامج للتنمية اإلجتماعية خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية : إقامة دورات تعليم .٢
  والبيئية، إقامة دورات في األشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية

٣. العناية باألطفال والمشردين والمعوقين واأليتام والمسنين تعليماً وايواء 

 ذلك حضانة صحياً من خالل إنشاء مختبر طبي وعالج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحمالت وقائية لجانب .٤
 تخصصة للبراعم واألطفالم

 مساعدة أفراد المجتمع وخاصة اآلباء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود .٥

نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في تأسيس المدارس الخاصة اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية واالكاديمية  .٦
 والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني

 والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية

 إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج له سوق العمل .٧

 أو المداواة واإلستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية  في حاالت العوز أو التطبيبتقديم المساعدات لكل محتاج .٨
وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية، تنظيم حمالت توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل 

 تأهيلهم

 فرع خاص لتأهيل المطلقات والعازبات وتأمين المناسبين من الرجال لهن .٩

  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 
  : بدالً من
ساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات م .١

  والطالب لمستقبل افضلوالمجتمع وتوجيه الشبابالحياة الكريمة لهم، والعمل على تنمية الفرد 

خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية اإلجتماعية : إقامة دورات تعليم .٢
 والبيئية، إقامة دورات في األشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية

 أليتام والمسنين تعليماً وإيواءالعناية باألطفال والمشردين والمعوقين وا .٣

صحياً من خالل إنشاء مختبر طبي وعالج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحمالت وقائية لجانب ذلك حضانة  .٤
 متخصصة للبراعم واألطفال

 مساعدة أفراد المجتمع وخاصة اآلباء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود .٥

الب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً من اإلبتدائي حتى الجامعي وعلى إختالفه محاضرات ثقافية تأمين منح دراسية للط .٦
 وصحية وبيئية

 إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .٧

ز طبية تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب او المداواة واإلستشفاء والعمل على إنشاء مراك .٨
وإجتماعية وتطوير  سياسة الوقاية الصحية، تنظيم حمالت توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل 

 تأهيلم

  فرع خاص لتأهيل المطلقات والعازبات وتأمين المناسبين من الرجال لهن .٩
   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
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:  للجمعية المسماة٢٤/٣/٢٠٠٦أد، تاريخ /١٠٣ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٥٣ تعديل رقم -٥
 »المنتدى الثقافي اإلجتماعي في رحبة«

ان العلم الحائزة على بي»  في رحبةالثقافي االجتماعي المنتدى« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي
   ٢٤/٣/٢٠٠٦أد تاريخ /١٠٣والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي

    »اللقاء الثقافي االجتماعي في رحبة«: اسمها
  »المنتدى الثقافي االجتماعي في رحبة«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٧/٩/٢٠١٢أد، تاريخ /١٥٨٢ لبيان العلم والخبر رقم ٢٠٩٣ تعديل رقم -٦
 »سرةجمعية رعاية األ«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »جمعية رعاية األسرة« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي
   ٧/٩/٢٠١٢أد تاريخ /١٥٨٢

  :وأصبح على الشكل التالي
    »"غراس "جمعية غراس لتنمية المجتمع«: اسمها

  »جمعية رعاية األسرة«: بدالً من
  

:  للجمعية المسماة٨/١١/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٥٦٥ لبيان العلم والخبر رقم ٢١٤١قم  تعديل ر-٧
 »جمعية آفاق التربوية الخيرية«

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » جمعية آفاق التربوية الخيرية« المسماة ةالجمعي أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٨/١١/٢٠٠٨أد تاريخ /١٥٦٥
  : على الشكل التاليوأصبح

  : غايتها
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .١

 الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية اإلجتماعية اإلنسانية والثقافية لهم

لتربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد رفع المستوى  التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر ا .٢
األكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة واإلبتدائية والمتوسطة والثانوية 

والتمريضية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية 
 والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية

 إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي لألطفال .٣

 تأمين منح دراسة للطالب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً .٤

 ر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والكمبيوتإقامة دورات لمحو األمية .٥

 إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .٦

 المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم االيتام وذوي الحاالت الخاصة والحاالت اإلجتماعية الصعبة .٧
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طة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية اإلجتماعية جيا: إقامة دورات تعليم .٨
 والبيئية، إقامة دورات في االشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية

  والمسنين تعليماً وإيواءمالعناية باالطفال والمشردين والمعوقين واأليتا .٩

  وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله 
  : بدالً من
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات  .١

 الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية اإلجتماعية اإلنسانية والثقافية لهم

رفع المستوى  التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المعاهد األكاديمية والفنية  .٢
والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل بما في ذلك المعاهد الفنية والمدارس الخاصة واإلبتدائية والمتوسطة 

 والثانوية

 فيهية وثقافية ونوادي لألطفالإقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات تر .٣

 تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً .٤

 إقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة .٥

 إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .٦

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

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
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