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 برامج حكومية ومساعدات دولية

٢٠٠٦א٢٣٠١٣ •
" صناعة المستقبل : الشباب في الحكم  " التي جرت هذا العام تحت عنوان        -٢٠٠٦في اطار مسابقة سوق التنمية في لبنان        

  . والذي يدعمه البنك الدولي وصندوق الفرص

فـائزة  وجـاءت المـشاريع ال    .  ألف دوالر  ٢٣٠ مشروعا لتقاسم جوائز مالية بقيمة       ١٣اختارت لجنة التحكيم المستقلة     

  : كالتالي

 وهدفه تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع المدني من خالل تعديل القوانين التي تتحيـز               "سلة العمر "مسار   مشروع   -١

  .  سنة٢٤ و١٥ شاب تراوح اعمارهم بين ٤٠٠ضد مشاركة الشباب في االطار العام، وسيفيد منه 

لى اطالق دينامية سياسية شابيبة لمواكبة التطورات على         الذي يرمي ا   لجمعية نهار الشباب  " حكومة الظل " مشروع   -٢

الصعيدين السياسي والوطني ولمراقبة اداء الحكومة مما يسمح باعطاء الرأي العام فكرة اوضح عـن اداء الـوزارات                  

تسع وستتألف الحكومة من شباب وشابات من       . وعن البدائل التي كان يمكن ان تلجأ اليها في كل القرارات التي تتخذها            

  . جامعات

، والـذي  جامعة القديس يوسـف   المقدم من دائرة االقتصاد في       "بنك معطيات للتدريب العلمي لشباب لبنان     " مشروع   -٣

سينشئ قاعدة بيانات للتدريبات العلمية، كما سينمي الروابط مع القطاعات اللبنانية العامة والخاصة والتي من الممكن ان                 

  .بتقدم تدريبا علميا رسميا للطال

جائزة باسل فليحان للحكم الصالح     :  التي اطلقت مسابقتها السنوية االولى تحت عنوان       مؤسسة باسل فليحان   مشروع   -٤

  . ، لحض الشباب على اطالق افكار حول الحكم الصالح الخالق يمكن تطبيقها في لبنان"الخالق
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 للمـساهمة فـي تمكـين       د المقعدين اللبنانيين  اتحا، المقدم من    تحرير امكانات الشباب الذين يعانون اعاقات      مشروع   -٥

الشباب المقعد، يتضمن بناء المهارات والثقة وزيادة الوعي حول التفسيرات القانونية من اجل المشاركة في صنع القرار                 

  . من ناحية والسعي الى دمج الشباب المقعد في سوق العمل

 حول منع النـزاع والتغييـر   مدرسة صيفية لالمم المتحدة  الذي قدمته مجموعة اول  "ماذا بامكاننا ان نفعل   " مشروع   -٦

  . والذي يهدف الى تنظيم سلسلة من المخيمات التي ستقام في مناطق عكار والهرمل والنبطية

 من اجل لعب دور فاعل حول هذه القـضايا،          اعالم الشباب اللبناني بقضايا الشفافية والمحاسبة      مشروع العمل على     -٧

الالزمة لدعم التغيير السياسي، وتشكيل مجموعة من الشباب وتدريبها من اجل تطبيق قانون فعـال               وتزويدهم المهارات   

  .جميعة نحو المواطنيةيعالج مشكلة الفساد في االدارة العامة اللبنانية المقدم من 

البيئية مـن   تسعى من خالله الى المشاركة في صنع السياسات         " جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية    " مشروع لـ    -٨

  .طريق حفز اهتمام المجموعات الشبابية المختلفة للتوصل الى توافق على القضايا البيئية

 لتعزيز مشاركة الشباب في القضايا االجتماعية في        "الجمعية االهلية للتدريب المهني والخدمات االجتماعية     " مشروع   -٩

  .عامل في المجتمعمخيمات الالجئين في لبنان خالل ورشات حل النزاع للشباب ال

 الذي يهدف الى نشر قيم المساواة الجندرية والالعنف بين الشباب اللبنـاني             "منظمة كفى عنف واستغالل   " مشروع   -١٠

  .وفي المخميات الفلسطينية، والى نقل هذه القيم التنموية والمعلومات من الشباب الى الشباب

بحقـوقهم وواجبـاتهم    )  سـنة  ١٨(ى تعريف تسعين شابا وشابة       الهادف ال  االتحاد اللبناني لبيوت الشباب    مشروع   -١١

  .المدنية

، الذي يهدف الى تطوير قدرات الشباب المهمـشين فـي التجمعـات              نبع -جمعية عمل تنموي بال حدود     مشروع   -١٢

  . السكنية في منطقة صور من خالل نشر مفاهيم وممارسات حقوق االنسان وتوطيد الفهم للواجبات

 ويتألف من شباب تراوح     "٠٥امام  " المقدم من     عكار -لس البلدي الشبابي االفتراضي في جبل اكروم      المج مشروع   -١٣

  .  سنة، سيتشاركون في تحديد اولويات المنطقة وحاجاتها١٧ و١٦اعمارهم بين 

  :  لمزيد من المعلومات
2074:contentMDK,,0/MENAEXT/COUNTRIES/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.256299,00:theSitePK~146830:piPK~146736:pagePK~7338  

  

א • א אא א
في مجال الديمقراطيـة وحقـوق      ) صغيرة جدا (اطلقت بعثة المفوضية االوروبية برنامجا جديدا لدعم مشاريع مجهرية          

  .االنسان

يندرج البرنامج الجديد في اطار المبادرة االوروبية للديمقراطية وحقوق االنسان والتي تهدف الى دعم نشاطات المجتمع                

  .زيز مساهمته في العملية الديمقراطيةالمدني والى تع

ستتحدد مساهمة االتحاد االوروبي لتمويل أي مشروع وفقا لطبيعة مقدم الطلب، اذا كان منظمة غير حكوميـة فرديـة                   

 ١٠٠ ألـف و   ٥٠ ألف يورو، واذا كان اتحاد منظمات غير الحكومية بـين            ٤٠ ألف و  ٢٠سيتراوح حجم المساهمة بين     

  ألف يورو

، تم اختيار ستة مشاريع قدم لها دعم بقيمة اجماليـة           ٢٠٠٥جب استدراج العروض االول الذي اطلق عام        يذكر انه بمو  

  :  يورو خصصت للمشاريع التالية٤٦٥,٠٠٠قدرها 

    مؤسسة األب عفيف عسيران مشروع لالحداث في خالف مع القانون مقدم من -
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        الحركة االجتماعية مشروع حول الحق في الحياة مقدم من -

  جمعية عدالة ورحمة  مشروع حول الحقوق االجتماعية والقانونية للمساجين في سجن روميه مقدم من -

  مؤسسة مخزومي مشروع للتوعية العامة حول مفهوم الديمقراطية مقدم من -

   جمعية الرواد برنامج حول حقوق الالجئيين يتضمن دعم قانوني وعمل مطلبي مقدم من -

   مؤسسة عاملحوار بين الطوائف في جنوب لبنان مقدم من  مشروع لتفعيل ال-

  :للمزيد من المعلومات راجع الوصلة االلكترونية التالية
 int.eu.cec.dellbn.www 

  

א • א א א  א
االنماء واالعمار خالل الفترة السابقة عن إن اجمالي تكلفة المشاريع المنجزة والمتعلقة بالـصحة العامـة                كشف مجلس   

 مركز صحي موزعة علـى المنـاطق        ٢٧ مستشفى،   ١٥تناولت هذه المشاريع تشييد     .  مليون دوالر  ٢٣٨وصلت الى   

المجلس مع الحكومة على وضـع اسـتراتيجية   ، كذلك يتعاون .  منشآت صحية ٦اللبنانية كافة، اضافة الى اعادة تأهيل       

كـذا  (شاملة في مجال السياسة الصحية العامة تسمح بتقديم العناية الطبية لكل المواطنيين في مختلف المناطق اللبنانيـة               

  !...).؟

ت، قام المجلس ايضا بتنفيذ عدة مشاريع في المجال الصحي نذكر على سبيل المثال البرنامج الوطني لتأهيل الممرضـا                 

مشروع خلق وحدة للسياسات الصحية والبحثية في وزارة الصحة، تطوير المختبر المركزي، وهذه المشاريع ممولة من                

  . الحكومة االيطالية

 -وفي ندوة بعنوان مجلس االنماء واالعمار في خدمة التنمية الوطنية نظمتها حلقة الحوار الثقافي في مبنى بلدية جبرايل                 

 االنماء واالعمار السيد الفضل شلق الى ان هناك مشاريع تنموية كثيرة قيد التنفيذ وتمويلهـا                عكار، اشار رئيس مجلس   

ليس لدينا مشكلة   : " مليون لمنطقة عكار، واضاف قائال     ٢٠٠ مليون دوالر للشمال، من بينها       ٧٠٠مؤمن وهي تقدر بـ     

قرار السياسي الحازم وتجاوز المنازعـات      مع التمويل والقروض، فللبنان اصدقاء كثر واشقاء عرب، لكن ما ينقصه ال           

  .والخصومات التي هي بدون طائل

من جهته صرح مدير التخطيط االقتصادي االجتماعي في المجلس رمزي نعمان في احدى المقابالت الصحافية لـدايلي                 

ية الممول مـن  ستار ان المجلس يسعى لتحسين شروط العيش في المناطق الفقيرة من خالل عمل وحدة التنمية االجتماع      

وينفذ هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية ومراكزها المحلية والجمعيات االهلية، ويهدف             . البنك الدولي 

المشروع الى تقليص حدة الفقر من خالل معالجة المشاكل المتعلقة بالبطالة، االعاقة، الالمساوة في النـوع االجتمـاعي     

 مليـون  ٢٠:  مليون دوالر، تتوزع من حيث المصدر على النحـو التـالي  ٣٠ هذا المشروع   وتعليم الشباب، تبلغ تكلفة   

 ماليين دوالر مـساهمات مـن الجمعيـات         ٥ ماليين دوالر من الحكومة اللبنانية، و      ٥دوالر قرض من البنك الدولي،      

     .االهلية

  

א • א٧א
ترميم وتجهيز مبنى قـسم الروضـات ومحيطـه اضـافة الـى تـرميم               : لمات في االوزاعي   جمعية الشابات المس   -

  وتجهيزالمدرسة االبتدائية والمتوسطة والمعهد المهني التقني التابع للجميعة

  انشاء وتجهيز قاعة للمسرح في المركز التابع للجمعية :  مؤسسات جمعية المبرات الخيرية في الهرمل-
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  التبرع بتكاليف المكتبة في الرابطة: للثقافة والتاريخ الرابطة السريانية -

  اعادة تأهيل شارع رياض الصلح وترميمه في طرابلس :  لجنة انماء السياحة-

  تجهيز مختبر كلية الصحة العامة وتأسيس شبكة للمعلوماتية في المبنى الجديد:  جامعة الجنان في طرابلس-

تبر تخطيط الدماغ واالعصاب والعضالت والحواس في المركـز الطبـي           تجهيز مخ :  الجامعة االميركية في بيروت    -

  التابع للجامعة 

تجهيز المركز بعيادة اسنان ومستلزماتها وعيادة نسائية مجهـزة بآلـة تـصوير             :  مركز عبرا الصحي واالجتماعي    -

  صوتي

لونزا الطيور ووضعه في تصرف     شراء انتاج البيض المكدس من المزارعين الذين طالتهم ازمة انف         :  اغاثة للمزارعين  -

  قيادة الجيش

  

א • א٤٧٥א
 ألف دوالر اميركي لبناء وتجهيز معمل تقطير ماء الزهر بـ           ١٩٥:  الجمعية التعاونية لزهر الليمون في بلدة مغدوشة       -

  خمس كركات 

-٢٠٠٥ دوالر لتوزيع المنح الدراسية على تالمذة المدرسة للسنة الدراسية         ألف ٢٨٠:  مدرسة االنترناشيونال كوليدج   -

   اضافة الى تزويد مكتبتها بمراجع وكتب اميركية٢٠٠٦

  

א٧٤א •
هيز المستوصف التابع للجمعيـة   ألف دوالر اميركي لتج٤١:  قضاء المتن-جمعية مار منصور في بلدة قرنة شهوان   -

  بأدوات طبية لمعاينة ومراقبة مرضى القلب

 دوالرا اميركيا لتجهيز المركز بعيادة لطب االسـنان وجهـاز           ٣٣١٥٠:  مركز الخدمات االنمائية في طليا في البقاع       -

  لتخطيط القلب 

  

א١٥א •
في صيدا وفد اسباني برئاسة القائم باعمال السفارة في بيروت كاكوس يرافقـه القنـصل ماجـد                 تفقد مخيم عين الحلوة     

 مليون يورو هبة من اجل البنـى التحتيـة فـي    ١٥حيث ذكر السفير بأن اسبانيا قدمت . عسيران وعدد من االعالميين 

  المخيمات 

  

א • א א א א א
اطلق رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس مشروعا لتجهيز وحدة النـشر فـي المجلـس وموقعـه                   

االلكتروني، بتمويل من الوكالة االميركية للتنمية الدولية من خالل برنامج الشفافية والمـساءلة الـذي تنفـذه منظمـة                   

  .اميديست في لبنان
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مع انجاز هذا المشروع يصبح لدى المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي موقعـا           : هاوبالمناسبة القى نسناس كلمة جاء في     

، مضيفا إن )العربية واالنكليزية والفرنسية  (  وبروشورات تعريفية باللغات الثالث       lb.gov.ces.wwwالكترونيا عنوانه   

ن المجلس والمجتمع المدني واالهلي والجهات الرسمية للمشاركة في          هذه الهبة ستساهم في تعزيز االتصال والتواصل بي       

كذلك ستساهم فـي دعـم التواصـل مـع المجـالس االقتـصادية              . بلورة واقتراح المعالجات االقتصادية واالجتماعية    

  .واالجتماعية االخرى في العالم والمؤسسات الدولية لالفادة من خبراتها

  
س الوزراءرصد للقوانين ولبنود جلسات مجل  

 א •
الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين التبرع لدعم ميزانية المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للصليب 

 )٦/٤/٢٠٠٦/جلسة. (ل. مليون ل٥٠األحمر بمبلغ 

  

• 
 )٦/٤/٢٠٠٦جلسة . (مةالمنسق الوطني للتنمية المستدا"الموافقة على طلب وزارة البيئة منح الوزير صفة 

  

• − 
المعدة ) حماية حرج حاريصا_الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل نظام قسم من المنطقة االرتفاقية

  )٢٧/٤/٢٠٠٦جلسة .( في قضاء كسروان٣٠/٨/٢٠٠٢ تاريخ ٨٥٧٥لالستمالك بالمرسوم الرقم 

 א− •
جلسة . ( مليون دوالر أميركية إلقامة مركز للثقافة والفنون٢٠فة قبول هبة بقيمة الموافقة على طلب وزارة الثقا

١٣/٤/٢٠٠٦( 
 

• − 
 )٢٧/٤/٢٠٠٦جلسة (الموافقة على مشروع قانوني يرمي إلى تسوية المخالفات على األمالك العمومية البحرية

 

• −
،جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عبد الطيف الزين  ١٢/٤/٢٠٠٦في األربعاء نعقدت في مجلس النواب، ا

 طالل الساحلي والثقافة طارق متري وعدد من النواب، وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيري الزراعة

 :وإثر الجلسة صدرت معلومات عن المقررات ومنها. وممثلين عن عدد من الوزارات واإلدارات

بين )  برنامج التمويل الريفي التعاوني( اتفاق قرضإبرام للحكومة اإلجازة إلىجيل مشروع القانون الرامي تأ -

  ).IFAD.2(ة الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعي

 إقرار مشروع اإلجازة للحكومة المصادقة على اتفاق حماية التراث الثقافي غير المادي  -
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 اإلنسان الميثاق العربي لحقوق إبرام للحكومة إلجازةا مشروع إقرار -

 )١١/٤/٢٠٠٦جلسة  ( للحكومة المصادقة على اتفاق حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهاإلجازة مشروع إقرار -

  

 א •
التحادات والجمعيات الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع شركة تدقيق ومحاسبة للتدقيق في حسابات ا

 )١٣/٤/٢٠٠٦جلسة .(الرياضية والشبابية
 

 
  ٢٠٠٦نيسان   علم وخبر شهر

/١٠١–"א"−١
   ملك فياض-  حي البحر-البترون: مركزها

  : أهدافها

 تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الفني والشعبي في البترون  .١

 قع والمناظر الطبيعية واألبنية التي ترتدي طابعاً فنياً أو تاريخياً أو تراثياًصيانة الموا .٢

  تنشيط الحركة السياحية في البترون وتنظيم المهرجانات .٣

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

 فارس يوسف - تانيا رشيد عكاري-  جورج جورج خباز-حال آدم يزبك :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سايد اسطفان فياض-  وسام انطوان مبارك- الجمال

  سايد اسطفان فياضسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢ א /١٠٢–"א
   قضاء المتن-ع ملك ايلي مني- شارع العسيلي-الجديدة: مركزها

  : أهدافها

  في عالم المحاسبة والمراجعة والتطبيقاألعضاءالتنمية والتعاون وتبادل اآلراء بين  .١

 تنظيم دورات ثقافية في مجال المحاسبة واالقتصاد لألعضاء وللعلوم .٢

    لتنمية الخبراتأخرىتنظيم اجتماعات مع جمعيات  .٣

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

 -  الياس طانيوس الخوري-  نوال يوسف عون- فاضلأبو نعمة اهللاسليم  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  جوزف فؤاد لطف اهللا-  ايلي كرم منيع- توما سليمان مخول- سهيل ريمون البستاني-فاروجان كيؤرك صانشليان

   جوزف انطوان الحاج- احمد المقدادعبداهللا

  ايلي كرم منيع السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٣ א /١٠٣–"א
   قضاء عكار- ٧٣٧ رقم العقار - ملك لوريت صفير وشركائها-  الشارع العام–رحبة : مركزها

  : أهدافها

فرد والمجتمع القروي عن طريق تنظيم محاضرات ثقافية، اجتماعية، فنية، صحية، بيئية تنمية وتثقيف ال .١

 واألديب للفنان اإلبداع اجتماعية واالهتمام بتنمية روح المواطنية بتوفير ظروف  مكتبة ومجلة ثقافيةوإقامة

    فرقة موسيقية في البلدةوإنشاءوالمفكر والعالم والموسيقي وبتنظيم دورات موسيقية 

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

 هال حسن -  الياس رزق اهللا البائع-  هال حكمت بالل- ديانا سمير نسيم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جميل سليم حنا-منصور

  الياس رزق اهللا البائع السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤ /١٠٤–"א
   الطابق السابع-  بناية رسامني-  شارع الحمرا الرئيسي-بيروت: مركزها

  : أهدافها

يعتبر الحزب البيئة قضيته المركزية ويناضل من اجل حمايتها، وهو ينطلق منها لتحديد خياراته السياسية،  .١

 شامل كما القضية البيئية نفسهاوهو حزب 

الدولة وتترجمها في سياسات  شاملة للتنمية المستدامة في لبنان، تتبناها إستراتيجيةالمساهمة في وضع  .٢

، بالتعاون مع كافة فئات المجتمع، من قوى سياسية وقوى المجتمع المدني والقطاع اإلدارةوقوانين وحسن 

 الخاص

 والحضارية، وذلك والبيئية، الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية تقديم البدائل على كل المستويات .٣

 ، وإلمكانية التغيير ثانياً ضمن اآلليات التي يكفلها الدستورأوالعبر فتح آفاق جديدة، للنقاش 

تعزيز الديمقراطية في النهج والممارسة، والديمقراطية ال تختصر حسب مفهومنا، بالعمليات االنتخابية  .٤

    القائمة على االعتراف باآلخر المختلفتحالفات، بل في الثقافة الديمقراطيةوال

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

 - دة علي اليحفوفيزبي.  د-  حبيب الياس معلوف-انطوان سركيس ضاهر. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بسمه محمود شباني-  بسام سامي القنطار-ماجد حسن بعلبكي.  د- عامر صالح الدين مالعب

   حبيب الياس معلوفدسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ א /١٠٥–"א
   قضاء البترون- فيال عيسى الفرخ-صورات: مركزها

  : أهدافها

  وتعزيز قيمة قرية صورات والقرية اللبنانية وتراثنا وثقافتنا المتعددة األوجهإبراز .١

 إطارتطوير نشاطات سياحة ثقافية تساهم في تنمية االقتصاد المحلي لقرية صورات ولقرانا، وذلك ضمن  .٢

 احترام الطابع الريفي والطبيعة المميزة
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تراث ونمط العيش في صورات وفي القرى اللبنانية وحثهم ، خاصة الشباب منهم، على أهمية الاألهاليتوعية  .٣

 على المحافظة عليهما وتنميتهما

 المواهب الصاعدة منهم، وذلك من خالل تنظيم المشاركة في تشجيع الموسيقيين والفنانين اللبنانيين ال سيما .٤

بر وضعهم ذواق، وإعطائهم الفرص لتوسيع خبراتهم وأفقهم المهني ع حفالت مميزة يحضرها جمهور

 باب ذي مواهب صاعدةين وفنانين أجانب معروفين أو مع شبتواصل مع موسيقي

 المشاركة في تشجيع أعمال موسيقية تربط عدة ثقافات لبنانية وغريبة .٥

 السعي ألن نكون سفراء الثقافة اللبنانية المتعددة األوجه في الخارج .٦

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

 نقوال - روجه جوزف خاطر- رونالد روجيه سيقلي-عيسى ضاهر فرخ. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كريستين ريمون الفغالي- جورج قيقانو

  دكتور عيسى ضاهر فرخ ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

إعادة نشر بسبب ورود خطأ مطبعي−/١٠٧–""−٦

  ١٣ طابق - بناية برج الحديقة-٢٠ شارع حلواني -بيروت :مركزها

  : أهدافها

  : غاية الجمعية هيإن

االجتماعية في مرحلة حقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في لبنان عبر التشديد على حاجات اللبنانيين ت .١

  في مرحلة ثانيةاألمر اقتضى إن في المنطقة أولى ونشرها

بحاجاته   والتحضير الستفتاء يتعلقوأفكارهالقيام باستطالعات بهدف جمع معلومات عن آراء الشعب اللبناني  .٢

 المستقبلية

 ومشاكل التنمية ضمن خطة الحوار المتعلقة بسياسة التنمية ورفعها لكل من الحكومة اإلفراد هموم إدراج .٣

 عام والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية وغيرها من المؤسساتوالقطاع ال

رفع مستوى الوعي عبر عقد منتديات ومؤتمرات من اجل تناول مشاكل (إنمائية تدريبات ومشاريع إعداد .٤

 )التنمية

 التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص .٥

 تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض .٦

 يم منح جامعيةتقد .٧

  بسد حاجاتهاألمر وتمكينه من قول كلمته عندما يتعلق  المواطن اللبناني في اتخاذ القرارإشراك .٨

 العمل على تأسيس مركز متخصص لمعالجة الحروق .٩

 تحفيز األفراد ومساعدتهم لبلورة وتحقيق أهدافهم، وبناء الثقة وتخفيف الهجرة .١٠

  دراسات لتصميم المشاريع المتناسبة مع حاجة الناسإلعدادنب تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين أو أجا .١١

  حلول للمسائل المتعلقة بالتنميةوإيجادتحسين المعرفة بين مختلف الثقافات  .١٢

 للنظام االقتصادي واالجتماعي، بما فيها حقوق إصالحات سياسات ونظم جديدة، وتقديم مشاريع إلىالتوصل  .١٣

 جل والمساواة بين المرأة والراإلنسان

 رصد الحاجات المستقبلية للمجتمع اللبناني والتركيز عليها .١٤
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 دعم النمو االقتصادي المطلق، والتنمية في المجتمعات المدنية اللبنانية والتوجه نحو الديمقراطية .١٥

 المساعدة والرعاية، والمساهمة في معالجة اآلفات االجتماعية .١٦

ون مع الدوائر الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، وتعمل الجمعية في سبيل ذلك مباشرة أو عن طريق التعا

ها على سبيل اجتماعية جديدة، ول وخلق مؤسسات أو مشاريع إيجادالموجودة في لبنان والخارج أو عن طريق 

 ي تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية وتأمين فرص عملاالستطراد أن تساعد ف

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

 نائلة -حان يسمى نبيل مسلم أرملة باسل فلي-الشيخ سعد الدين رفيق الحريري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 غسان - اده مروان محمد حم- ريمون وديع عودة- فؤاد عبد الباسط السنيوره- تويني غسان جبران-نجيب معوض

   الخوري غطاس سمعان-فريد سالمه

  يسمى مسلم فليحان ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٧ א /١٠٨–"א
   قضاء عكار- منزل السيد هشام محمد عوض-المجدل: مركزها

  :أهدافها

   السعي مع أهل الخبرة واالختصاص .١

 األطفال الفقراء والمحتاجينللقيام بتدريب وتعليم  -

 إلقامة دورات محو األمية لألطفال والنساء -

 للقيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خالقة فاعلة في خدمة المجتمع -

  مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجاالت االجتماعية والصحية والثقافية .٢

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

 خالد - عدنان حسن عباس-هشام محمد عوض -ميمونه عبد الحميد احمد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة خالد عباس-احمد دياب

  عدنان حسن عباس دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨ /١٠٩–"א
   الطابق الثامن- قرب مستشفى طرابلس- بناية الفيحاء-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

العمل على نشر العلم والثقافة ورفع المستوى الثقافي وذلك من خالل إقامة الندوات  .١

  في دعم المتفوقين واألبحاث والمساهمة توالمحاضرات وإعداد الدراسا

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

 مريم - محمد احمد مصطفى نعمان- غادة وليد صبيح-حمد عبدوعبد القادر ا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبداهللا يوسف العويد- نجاتي اورفلي

  عبد القادر احمد عبدو دسي ال:ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
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א"−٩ /١١٠–"א
   قضاء حاصبيا- علي حمدانل ملك كما-  قرب جامع خالد بن الوليد-شبعا: مركزها

  : أهدافها

 ية اللبنانيةالعمل الخيري في نطاق بلدة شبعا وأماكن إقامة آل حمدان في الجمهور .١

تقديم المساعدات المالية والعينية ورفع المستوى االجتماعي والثقافي ألبناء عائلة آل حمدان  .٢

 وأبناء بلدة شبعا ومد يد العون للمحتاجين وإقامة مشاريع تنموية وإنشاء لجان ثقافية

ساعدة هدف الجمعية ال يتعلق بأشخاص معينين بل يشمل جميع األشخاص المحتاجين الدعم والم .٣

  من عائلة أل حمدان

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

 وليد خليل -  على حمدانأكرم - علي قاسم حمدان- باسم كمال حمدان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حمدانإمام فراس -مدان مروان قاسم ح- خالد احمد حمدان-حمدان

  علي قاسم حمدان دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

/١١١–"א"−١٠
    ملك الدكتور باسم دبليز-  بناية الباريك- شارع مار مارون- طرابلس:مركزها

  : أهدافها

د العائلة وبث روح األلفة والتضامن ونشر توثيق الصلة وتنمية الصداقة والثقة الحقيقية بين أفرا .١

 المحبة والسالم فيما بين أفراد العائلة الواحدة

 رفع مستوى العائلة األدبي واالجتماعي والمادي .٢

تؤمن الرابطة للمنتسبين وضمن اإلمكانيات المتوفرة المساعدات الطبية واالجتماعية والتعليمية  .٣

  وفاة والحوادث، كما أنه يمكن مساعدة غير المنتسبينوالثقافية والسكنية وطوارئ استثنائية كال

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

 - عمر عبد القادر دبليز.  د-فؤاد رياض الدبليز.  د- عصام سعيد الدبليز. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بسام محمد وهيب دبليز . د-حمود بشير غالب دبليزم

  عصام سعيد الدبليزدكتور  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١١ /١١٢–"א
   قضاء بعلبك- ملك األوقاف- الشارع العام-  حي الشحيمة- بدنايل: مركزها

  : أهدافها

  ة والصحية للمعوزين والفقراءتقديم المساعدات االجتماعي .١

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

 محمد احمد - احمد عبداهللا رمضان- هيثم حمد باظان-ناصر عثمان بظان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد علي رمضان-بازان

  ناصر عثمان بظان دسي ال:لجمعية تجاه الحكومةممثل ا
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א"−١٢ /١١٣–"א
   الطابق السادس- ملك محمد زيدان-  شارع رياض الصلح-صيدا: مركزها

  : أهدافها

 المساهمة في اإلنماء االقتصادي واالجتماعي في صيدا .١

احية ييها والمساعدة في إنشاء أو تطوير المشاريع الحرفية والسإنشاء مشاريع رائدة واالشتراك ف .٢

  واالجتماعية في صيدا

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

 خضر - خالد شفيق لطفي- ناصر محي الدين سليم حمود-احمد حسن زيدان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبد الحليم سعد الدين الزين-  رلى محمد الشماع-  محمد عمر جمعه- محمد مصطفى الدرزي-محرم بديع

  خالد شفيق لطفي دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٣ /١١٤–"א
  ١٢ قسم - ٥٨٦٥ رقم العقار -لعربية الجامعة ا- شارع البستاني-  المزرعة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

  :  الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي

 ضمان سيادة الدولة اللبنانية العربية االنتماء واستقاللها من أي تدخل خارجي .١

 بناء الدولة على قاعدة المساواة والتكافل االجتماعي وتكافؤ الفرص .٢

 خاصةاحترام الحريات العامة للمواطن وحرية الصحافة  .٣

 تعزيز دور المرأة في المجتمع وإزالة الفوارق بينهما وبين الرجل .٤

 دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة االجتماعية والسياسية .٥

 الدورة أساسالتأكيد على النظام االقتصادي الحر، ودعم المؤسسات الصغيرة التي تشكل  .٦

 اإلنتاجية في البالد

 لكل المواطنين للمرحلة األساسية وتوحيد كتاب التاريخ اللبناني والعربي ونشره إلزامية التعليم .٧

 لألجيال الطالعة

اعتماد لغة الحوار والديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية بين كل أطياف وفئات المجتمع واحترام  .٨

 التعددية الفكرية واالنفتاح على الحضارات

ا يضمن المصالح المشتركة والسيادة كما مع أصدقاء تعاون لبنان الوثيق مع أشقاءه العرب بم .٩

  لبنان من الدول األجنبية

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

- ر كامل محيدلي حيد- محمد علي عبد الكريم سنو-صبحي محمد ديب حيدر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليم عبد الفتاح عكاوي-  داود حكمت عبد الصمد- شاكر شوكت البرجاوي- بشارة جورج وزير

 صبحي محمد ديب حيدر دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١١٥−""−١٤/
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   قضاء عكار-اإلسالمية ملك األوقاف -  قاعة مسجد المفتي الشهيد حسن خالد-بالنة الحيصة: مركزها

  : أهدافها

مساعدة الطالب من مختلف المستويات على تكميل تعليمهم عن طريق تأمين المنح والمساعدات  .١

 للفقراء واأليتام منهم

محاربة األمية عن طريق إقامة دورات تدريبية لهؤالء والسعي إلنشاء مراكز تربوية لذلك وفتح  .٢

 مكتبة عامة

عي والتربوي وتحسين المستوى العلمي للطالب بإقامة الدورات العلمية االهتمام باِلشأن االجتما .٣

 كافة ومساعدة الطالب في إكمال دراستهم واالهتمام بكل شؤونهم

 إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتحقيق أهداف الجمعية .٤

 قافيةالسعي مع الجهات المختصة إلنشاء مؤسسات تربوية لخدمة أهداف الجمعية العلمية والث .٥

 تكريم الطالب الفائزين وتكريم التربويين والعاملين في الحقل التربوي واالجتماعي .٦

  إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والتربوية التي تخدم أهداف الجمعية .٧

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

 بشار األمير -  حيدر سليمان- محمد شحادة شحادة-الشيخ محمد توفيق الشاتي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد عباس أبو شقرا-حرفوش

  محمد توفيق الشاتي دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١١٦−"א"−١٥
   ملك محمود جويدي- بناية الواحة-التينة عين -  فردان-بيروت: مركزها

  : أهدافها

العمل على مساعدة األطفال وذوي الحاجة والمصابين بأمراض الدم خاصة السرطان وذلك في  .١

 إنشاء مركز متخصص لمعالجة هذه الحاالت

  األمراضتقديم المساعدات لألطفال المصابين وأهلهم لتخطي هذه  .٢

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

 -  النا محمد مروان الخياط-  تاله عاطف سنو-محمد غيث رشيد الصلح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  بيب ريما محمود العشي الشامي ش- روى محمود الجويدي-حسين علي عباس

  النا محمد مروان الخياط نسةاآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٦ א א /١١٧−"א
   الطابق الرابع-  عيادة الدكتور محمد غالب زويا- بناية الرهبانية المارونية-  شارع رياض الصلح-صيدا: مركزها

  : أهدافها

 األسنان من أجل تطوير مهنة طب األعضاءن بين كافة التعاو .١

 االهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية والطبية .٢

 األعضاء بين كافة وإنسانية عالقة اجتماعية إقامة .٣
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، وال تشكل بديالً األسنان، وال سيما المتعلقة بمهنة طب اإلجراءااللتزام بجميع القوانين المرعية  .٤

  األسنان أطباءعن نقابة 

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

 شفيقمروان .  د- نصرت رائف بيضاوي.  د-نبيل محمد الساحلي. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

محمد مصطفى .  د-غالب عبد اللطيف زويامحمد .  د- سعيد احمد عكره.  د-عزمي احمد خالد الحسن.  د- الكشتبان

  خليفه

  نبيل محمد الساحلي كتور الد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١١٩−"א"−١٧
    مبنى جريدة النهار- الوسط التجاري- بيروت:مركزها

  : أهدافها

لصالت فيما بينهم، أفرادا تطوير اتهدف الجمعية إلى العمل في قطاع الشباب والطالب و .١

ومجموعات، وتفعيل المساحات المشتركة وتنمية دينامية حوارية جامعة وتشبيك الجهود، تأسيساً 

وغيره من األفكار " نهار الشباب"على ما أطلقه الشهيد جبران تويني وعمل من اجله في ملحق 

 والمبادرات التي حملها إلى شباب لبنان

تنظيم ندوات وحلقات دراسية :  موضوعها، وتحدياًإطارمعية أن تقوم بجميع النشاطات في ولبلوغ أهدافها، يعود للج

 نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل وإصدارومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، 

 الرسمية يق مع الجهاتالخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنس

  اإلعالمالمختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل 

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

 زياد سليم - عقيلإبراهيمضوان  ر- راشد سليم فايد-نايله جبران تويني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خليل حبيب شماس-  غسان جوزيف حجار-  وليد نديم عبود-بارود

   نايله جبران توينيةسن اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

     

א"−١٨ /١٢٠−"א
  ٢ ط-  سنتر الروكسي-  البولفار-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 وى العاملين في مجال البرمجة والمعلوماتيةرفع مست .١

 كل في مجال لألعضاء من الخبرات الضخمة لإلفادة األعضاء هيئة لتبادل الخبرات بين إنشاء .٢

 عمله

 التحضير لندوات ومؤتمرات تعرف العاملين في هذا المجال بكل المستجدات التكنولوجية .٣

 دورات تدريبية عامة ومتخصصة قامتهإالعمل على محو األمية التكنولوجية من المجتمع عبر  .٤

 في كافة مجاالت البرمجة والمعلوماتية

  دورات تدريبية متخصصة لمساعدة طالب المدارس والجامعاتإقامة .٥
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 العمل على تقديم دراسات وحلول معلوماتية لبعض المشاكل في القطاعين العام والخاص .٦

 المؤسسات إنشاءوق لدعم وتشجيع تقديم الدراسات الالزمة عن قطاع المعلوماتية وحاجة الس .٧

 الصغيرة في مجال المعلوماتية

  معارض لتعريف وتشجيع المستثمرين لالستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات في لبنانإقامة .٨

 خر مستجدات التكنولوجياية في المدارس والمعاهد لمواكبة آتفعيل مادة المعلومات .٩

ب مما يشجع ويسهل الدراسة والحث ويرفع تأمين رخص لبرمجيات مدعومة لألعضاء والطال .١٠

 المستوى العلمي

في قطاع البرمجة للمتفوقين في هذا المجال ) دراسات عليا(المساعدة على تأمين منح دراسية  .١١

  من خبراتهملإلفادة

  دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البرمجة والمعلوماتية .١٢

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

 جورج سمعان - وديع الياس رياشي-  لينا محمد عباس-محمود محمد سعيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد عبداهللا قصيراوي- علي محمد سعيد- هيسم فيصل زيلع نشابه- سركيس

  حمد سعيدمحمود م دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٩ /١٢١−"א
   الطابق الرابع- ملك روجيه اده- بناية لسان الحال- حي الحارة-جبيل: مركزها

  : أهدافها

حزب السالم اللبناني يعي ويعني اسمه ويلتزم المقدمة الميثاقية للدستور والمواثيق والشرع  .١

الم حالة دائمة في لبنان من خالل نشر ثقافة السالم والتزام الدولية ويسعى إلى جعل الس

 مقتضياته

يلتزم الحزب حرية لبنان وطناً نهائياً سيداً مستقالً ذا نظام ينهض على الحريات المدنية السياسية  .٢

 الديمقراطية واحدث مفاهيم الحريات االقتصادية

  لدولة الحق والقانونأساسايلتزم الحزب العدالة  .٣

 طنية اللبنانية هوية وانتماءالحزب العدالة المويلتزم ا .٤

  في بيئة ثقافية تراثيةاإلنسانيلتزم الحزب نوعية البيئة الطبيعية ونوعية حياة  .٥

  القومي واألمن العالمياألمنيلتزم الحزب األمن األهلي اللبناني أولوية مطلقة يحصنه  .٦

  الحضاراتيلتزم الحزب ثقافة السالم اللبناني نموذجاً حياً لتفاعل .٧

يلتزم الحزب رؤية تربوية إنسانية منفتحة على آفاق المعرفة تعطي األجيال الشابة دوراً محورياً  .٨

 نخبوياً مبدعاً

يلتزم الحزب عصرنة النظام المدني اللبناني خصوصاً لجهة حق المرأة في المساواة وتحديث  .٩

 األحوال الشخصية

 إزالةدريجاً من النفوس والنصوص من خالل  الطائفية تإللغاءيلتزم الحزب السعي المبرمج  .١٠

 اإلدارية النسيج اللبناني واعتماد القوانين االنتخابية والالمركزية أطيافالهواجس والمخاوف لدى 

  الجدارة في المؤسسات العامة وصدق التمثيل ودقته في االنتخابات كافةمبدأ تبني إلىالتي تؤدي 
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ون فعالة وقوية في القطاعات التي ال يمكن أن يتوالها يلتزم الحزب فلسفة حصر دور الدولة لتك .١١

 القطاع الخاص وإصالح القطاع العام من خالل التطبيق الجدي للشفافية والمساءلة والمحاسبة

مع اللبناني يلتزم الحزب التواصل مع العالم اللبناني في شتى أصقاع انتشاره وربطه بالمجت .١٢

 مؤسساتياًسياسياً واقتصادياً و

  حزب على تحقيق أهدافه بكافة الوسائل المتاحة قانوناًيعمل ال

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

 جورج اآلن باتريك -  محمد علي عقل- خليل شفيق خرما. د-روحيه جان اده :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مكرديج أكوب بولدقيان- سلمى جان سابا-موريس شكراهللا الحاج شاهين.  د- جان كاميلياريليون

    روحيه ادهدسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٠ א −")(–א
١٢٢/

   قضاء المتن- الطابق الثالث- بناية الرهبنة االنطونية-ألرثوذكس شارع بطريركية األرمن ا-انطلياس: مركزها

  : أهدافها

 السعي مع الجهات المختصة إلى تعزيز الدور اإلعالمي اللبناني وتنميته .١

 االنفتاح على مختلف العائالت الروحية والمؤسسات اإلعالمية في لبنان .٢

 وأبحاثعلى اختالفها من ندوات  اإلعالمية والثقافية تشجيع األبحاث اإلعالمية والنشاطات .٣

  توالمنشوراومعارض ومحاضرات 

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

 طوني وديع األب -الخوري اسكندر نعمه الهاشم -سمعان عيد سمعان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جريس بطرس صدقه-  يوسف توفيق خريش-  لويس وديع حنينه-  يوسف مسلمأنيس -خضره

   الخوري اسكندر نعمه الهاشم :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٢١ א /١٢٥−"א
  لثالث الطابق ا-  ملك فهد احمد طليس- شارع المطران- التل-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

  :التنمية المتمثلة بالعمل االجتماعي الخيري اإلنمائي وذلك من خالل

تقديم الخدمات لمن هم بحاجة لها والعمل على رفع المستوى الثقافي، عبر إقامة المحاضرات  .١

 والندوات والقيام بدورات تدريبية ومحو األمية واألنشطة الفنية

  مكتبة عامة-  جامعة-  معهد–مدرسة : ؤسسات التربويةرفع المستوى التربوي عبر إنشاء الم .٢

 مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدات واإلرشادات لهم .٣

العمل واالستعانة بأصحاب االختصاص على إنشاء مستوصف ومستشفى خاص وكذلك دار  .٤

 حضانة لأليتام والعجزة والمعوقين، باتباع األصول والقوانين الخاصة بذلك

  شرات والمطبوعات الخاصة والمواد اإلرشادية التي تسهم في تحقيق غاية الجمعيةإصدار الن .٥
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 سمير -ندرون وليد حسن ا-  واصف محمد علم الدين-خالد حمد مرعي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبد القادر قاسم عجاج-جورج مراد

  خالد حمد مرعي دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٢٢ א /١٢٦−"א
   قضاء المتن- ملك شارل عربيد-  شركة ريكتانكل جون- بناية أبو جودة- الطريق العم-بقنايا: مركزها

  : أهدافها

العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تصدير تراخيص امتياز خاصة  .١

أو ترغب الحصول / مؤسسات أجنبية خارج لبنان وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة وإلىبها 

على تراخيص امتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في مسعى لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل 

أو المصدرة /افها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المستوردة والسبل لتحقيق أهد

 لتراخيص االمتياز

 : كل منإلىالسعي لضم الجمعية  .٢

  "European Franchise Federation "االتحاد األوروبي لتراخيص االمتيازات -

 ”Mediterranean Franchise Association“جمعية المتوسط لتراخيص االمتياز  -

 ”Word Franchise Council“تحاد الدولي لتراخيص االمتياز اال -

  األعضاء                       بهدف اإلفادة من االتصاالت والخدمات التي تؤمنها هذه االتحادات للمؤسسات 

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

 -  نبيل محمد مختار الالذقي- جورج ميشال النجار-شارل جوزف عربيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   روبير موريس فاضل-  محمد موسى رفاعي-محمد علي نزار شقير

  نبيل محمد مختار الالذقي دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٢٧−"א"−٢٣
   قضاء النبطية- ملك فضل اهللا فقيه- الشارع العام-كفر تبنيت: مركزها

  : أهدافها

تهتم وتعمل على محاربة الجهل والفقر وتساهم في تطور المجتمع وتوزيع اإلرشادات الصحية  .١

 منها إقامة دورات على اإلسعافات األولية: وتنظيم دورات تدريبية. الضرورية ألبناء البلدة

وإنشاء مكتبة تضم كتب كراسات . تعمل على إعداد برامج تثقيفية وفقاً للقيم األخالقية والتربوية .٢

 علمية متنوعة

  إعداد جيل من البراعم واألطفال واألوالد للتوعية العامة .٣

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

 ذيب حسين -  محمد اسماعيل ياسين-عبداهللا محمود عتريس -فضل قاسم فقيه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ادهم حسن فقيه-زيتون
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  محمد اسماعيل ياسين دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٢٨−""−٢٤/
   قضاء المتن- ملك الدكتور رامح الشاعر- يك كزانجيان بناية انتران-سن الفيل: مركزها

  : أهدافها

التعاون والتكاتف فيما بين الناشطين المنتسبين إلى الحزب والخبراء البيئيين وخبراء الصيد وبحماية  .١

البيئة والمحافظة على ثرواتها المختلفة، وذلك في كافة المناطق اللبنانية مع احترام خصوصية كل 

  الطبيعيمنطقة وتنوعها

الدفاع عن التقاليد االجتماعية وحماية القيم الثقافية والمحافظة على كافة االهتمامات الوطنية وال  .٢

 سيما الصيد على اختالف أنواعه وفقاً للخصائص البيئية والطبيعية والشعبية لكل منطقة من لبنان

 التي تمثل رأسمال اإلنسانية المحافظة على البيئة وحماية الثروات الطبيعية والحيوانية والنباتية .٣

وذلك بإجراء أبحاث علمية تتعلق بتلوث المياه الجوفية والنهرية واألرض والهواء وتنفيذ دراسات 

 تعرض كيفية معالجة المشاكل كافة

 األجيال الناشئة والعمل  نشر الثقافة البيئية بين جميع شرائح المجتمع اللبناني وال سيماإلىالسعي  .٤

 ادين اللبنانيينعلى تثقيف الصي

العمل مع كافة المراجع الرسمية والخاصة والجمعيات المختصة على حماية األنواع الحيوانية  .٥

  والحرجية والنباتية وتنشيط تكاثرها في كل المناطق اللبنانية

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

 رامح جرجس - وليد رشيد الرسامني- مصطفى احمد حيدر- أيمن طه سويد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بولص البير عريس- نبيل وديع المعلوف- نزيه جوزف أبي سمعان- الشاعر

    نزيه جوزف أبي سمعاندسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٢٩−""−٢٥/
   قضاء كسروان- ملك جان اسكندر رزق وشركاه- شارع مار شليطا-١١٩٤ العقار رقم-عجلتون: مركزها

  : أهدافها

 إنماء الحياة االجتماعية والثقافية بين أبناء وسكان عجلتون .١

 التعاون مع أبناء القرى المحيطة من أجل اإلنماء والسياحة .٢

  والمحيطالمحافظة على البيئة في عجلتون  .٣

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

 روالن -  ناجي ميشال غصن- وليد كبريال أبي شاكر-مارون ناصيف حبيقه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وس جان غصن كارل- حنا تابت خليفه- حبيب نقوال المدور-غصن غصن

  كارلوس جان غصن دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٣٠−""−٢٦/
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   قضاء المتن-  ملك صراف-  منطقة نهر الموت- عمارة شلهوب: مركزها

  : أهدافها

  :إلىتهدف هذه المؤسسة 

 تشجيع النشاطات االجتماعية والثقافية .١

  المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية المتخصصةد عقعبرنشر العلم والمعرفة  .٢

 تقديم المساعدات المادية والصحية والمعنوية للعائالت المستورة .٣

 مساعدة الطالب المحتاجين .٤

  العمل على توجيه االختصاصات والخدمات على أساس الواقع االجتماعي والثقافي .٥

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

 كارول ايلي - جوان جاك الصراف-  روجه كريم تابت-غازي حنا صراف :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  أبي كرم

  روجه كريم تابت دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٧ א א /١٣١−"א
   ملك المرديني- الطريق العام-زحلة: مركزها

  : أهدافها

 النهوض بمستوى التربية البيئية في لبنان .١

 العمل على خلق وعي وطني بيئي وزراعي في البقاع .٢

 النهوض بمستوى الوضع الزراعي واالجتماعي في لبنان .٣

  تدامةالعمل على إنماء منطقة البقاع للوصول إلى تنمية مس .٤

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

 -  محمد خليل موسى حيدر- محمد اسعد المزاوي-خالد خليل الحاج سليمان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن علي شكر-علي محمد يعقوب

  علي محمد يعقوب دسي ال:كومةممثل الجمعية تجاه الح

  

א"−٢٨ א /١٣٤−"א
   الطابق األول- بناية مكوك- شارع الفاكهاني- طريق الجديدة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

لصحية والتربوية العمل على تنمية قدرات المرأة الحرفية واالجتماعية وتثقيفها في الشؤون ا .١

 واالجتماعية ومساعدة األرامل والمحتاجين واأليتام

العمل على إنشاء العلم والثقافة وإنماء روح التعاون بين نساء الطريق الجديدة من أجل خدمة  .٢

 المجتمع

 تنظيم دورات وندوات ثقافية .٣
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  ء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا

 -  يموتإبراهيم شاديه -  وفاء فاروق قرانوح-خديجه عبد اللطيف وتوات :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زينه محمد علي البغدادي- سهيله احمد قبرصلي- مهى محمد حسان باشي

  ة زينه محمد علي البغداديدسيال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٣٥−"−"−٢٩/
   قضاء كسروان- الطابق األول-  بناية معوض- ادونيس- زوق مصبح: مركزها

  : أهدافها

  :تتولى الجمعية تحقيق األهداف التالية

ة تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهي: التعليم .١

 الخارجية وغيرها الستكمال تفتح األوالد األكثر حرماناً

التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال : الثقافة والنشاطات الثقافية .٢

 .الفنون التشكيلية لألفراد أو للمجموعات التي ال تتيح لها أحوالها الخاصة االشتراك بمثلها

  .ة الثقافية للمناطق وباإلمكانيات المتوفرة للمجتمع المدني للمحافظة عليهاالتوعية المتعلقة بالثرو

 نشاطات ثقافية وأدبية متنوعة الهادفة إلى تثقيف األجيال الصاعدة

 .إعداد ملفات صحية للمحرومين لتأمين إدارة أفضل لشؤونهم من قبل مؤسسات العناية الصحية: الصحة .٣

الستشفائية والمخبرية المستعملة وتوزيعها على المستشفيات تأمين األجهزة والمعدات الطبية وا

  .والمستوصفات الخيرية والمختبرات بغية استعمالها في خدمة المحتاجين

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

 غنطوس ادوار -  زياد رامز خازن- بشارة صبحي حاتم- جواد سيمون بولس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 رنده اسكندر - نسيب اسكندر غبريل- اسكندر شاهين عاصي-  غسان إميل مخيبر-  اليزابيت ادوار حنا حنا-الجميل

   اليسار سيمون بولس- غبريل

  اليسار سيمون بولسة دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٣٦−"א"−٣٠
   قضاء راشيا- لطيفأبو ملك -عيحا: مركزها

  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على

  العائلة في لبنان والمهجرألفراد واإلحصائيات الدراسات  إعداد .١

 العائلة ألبناءلمهنية  الخيرية واالجتماعية والصحية والتربوية واباألعمال والقيام اإلنسانيةتقديم الخدمات  .٢

 والمسنين  العائلة وتأهيل المعاقينأبناء مركز صحي واجتماعي وتربوي ومهني لمعالجة إقامةعبر 

 واالعتناء باألم والطفل

  إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية .٣



 21

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

 طالل - طارق محمود أبو لطيف- سلمان نواف شمس- عزام سليمان قماش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  طيف  مالك أمين أبو ل- حافظ جمال الدين غطاس- نظير عادل أبو لطيف- حمد سلمان أبو لطيف-صياح أبو لطيف

  مالك أمين أبو لطيف دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٣ א א /١٣٧−"א
   قضاء صيدا -  مالك حسين مهدي-  الشارع-الغسانية: مركزها

  : أهدافها

 ة من أبناء البلدةاألعمال الخيرية وتقديم المساعدات االجتماعية والصحية لمن هم بحاج .١

نشاطات اجتماعية وثقافية لرفع المستوى الثقافي في البلدة عبر إقامة المحاضرات والندوات  .٢

 وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة في هذه المجاالت واالختصاصات 

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

 محمد -  علي إبراهيم كوثراني- حسين محمود بدير- جمال حسين فواز :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طارق حسن فواز-  إبراهيم محمد شهيل-  وهبي أمين وهبي- احمد علي فواز- حسين ديب مهدي-سليمان حدرج

  إبراهيم محمد شهيل دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٢٣ א /١٣٨−"א
   قضاء عاليه- الطابق األرضي- بناية ناجي أبي المنى-  طريق الشام- صوفر: مركزها

  : أهدافها

 والتعاون بينهم ونشر روح المحبة األعضاءتعميق العالقة بين 

شاملة المستدامة على مختلف الصعد  تحقيق التنمية الإلىدراسة ورعاية وتنفيذ المشاريع الهادفة 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية والتربوية والصحية، وذلك بالتعاون مع الجهات 

 المختصة

، بغية استنهاض كل واألهليةتعميق التفاعل والتنسيق والحوار والتعاون مع كافة الهيئات الرسمية 

د والطاقات لتلبية حاجات منطقة جرد عاليه ، وتحفيز الجهواإلنمائي الوعي بالشأن أشكال

 وجواره

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

 -  صالح جميل شعبان- رضوان يوسف شيا.  د-جعفر فؤاد عبد الخالق.  د:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 كمال فارس - فؤاد جورج جبور-  سليم توفيق حداد-مجيد عباس بالمنى.  د-الحمدية يوسف اسعد البناهاني أنيس ا

 فؤاد -ميشال خليل عاصي كرم.  د- محمود فارس االحمدية- فؤاد حسين الحكيم-  ناجي نجيب غريزي- االحمدية

   خليل نقوال خيراهللا.  د- جرجي الهبر

   جرجي الهبرفؤاد دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٣ א /١٣٩−"א
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   ملك جمعية تجار النبطية- تلة العسكر- شارع قصر العدل-النبطية: مركزها

  : أهدافها

 متابعة التطورات االقتصادية واالجتماعية واالطالع عليها مباشرة من القطاعات المنتسبة اليه .١

 وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية تكون عملية ومبنية على العلم لكل النواحي المتعلقة بذلك .٢

تطوير عمل الهيئات االقتصادية واالجتماعية كي ال يقتصر على إدارة شؤونها فقط، بل كي  .٣

تساهم من خالل التجمع بالشخصيات التي تنتمي إليها بوضع وإقرار مشاريع إصالحات 

 ية لمصلحة أعضائها ومناطقهم ولمصلحة الوطناقتصادية واجتماع

التواصل من خالل التجمع بالهيئات االقتصادية واالجتماعية على كل األراضي اللبنانية لما  .٤

 يصب في مصلحة لبنان وتضامنه الوطني

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

.  د- عبد العزيز محمود رسالن-  جورج كلود مقلد-عبداهللا حسن بيطار :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسيب عبد اللطيف جابر- عادل حبيب كحيل-  مريم بهجت ميرزا-سامي محمد خليل الريشوني

  عبداهللا حسن بيطار دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٤٠−"אא"−٤٣
   قضاء عكار- ملك ناظم حبلص-ذوق الحبالصة: مركزها

  : أهدافها

 إنماء الحبالصة اجتماعياً وثقافياً .١

 تطوير العمل اإلنساني الخيري .٢

 النشاطات التربوية والثقافية .٣

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

 فاطمة مصطفى - إنعام يوشع حبلص- مريم محمد حبلص- الفت احمد حبلص :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جمال علي حموضه-  سيره ناظم حبلص-  حليمه مرعب حبلص-  منى وجيه حبلص- لينا احمد الزعبي- حبلص

  م حبلصسيره ناظة دسي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٤١−"א"−٣٥
   قضاء كسروان- كنيسة سيدة السالم- غزير-كفر حباب: مركزها

  : أهدافها

 مساعدة الفقراء ورفع مستواهم االجتماعي .١

 إقامة الندوات والنشاطات .٢

 إقامة الحفالت .٣

 توزيع األلبسة والمواد الغذائية .٤

 لصحيةالمساهمة في تقديم المساعدات ا .٥
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 جهاد - ساميه ادمون اسكندر- وديع سمير الياس- شادي نصراهللا فياض :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شيرين بطرس طرابلسي- لويس نصر

 شادي نصراهللا فياض دسي ال:مةممثل الجمعية تجاه الحكو
 
  

 ٢٠٠٦نيسان شهر تعديل للعلم والخبر  •

:א٣١/٥/٨٨١٩،/١٤١א/١١٨א −١
 »אא«

  :المادة األولى

/ ٣١/٥تاريخ أد /١٤١والخبر رقم المجازة بموجب العلم  »  جمعية النور الخيرية«غاية الجمعية المسماة و اسم عدل

١٩٨٨  

  : وأصبح على النحو التالي

  :اسمها

  "النسائي اللبناني في الشمالاالتحاد  "

  :بدالً من

  "جمعية النور الخيرية " 

  

   :غايتها

 العمل على رفع مستوى المرأة من النواحي الثقافية واالجتماعية والصحية .١

 ها ضمن العمل الجماعي المنظمالعمل على تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهود .٢

العمل على تطوير الوعي االجتماعي لدى المرأة وتمكينها من المساهمة في حماية الجيل الجديد وتربيته تربية  .٣

 صالحة

 إقامة عالقات مع الجمعيات النسائية التي لها نفس األهداف .٤

 العمل والسعي إليصال المرأة إلى المكان الالئق لها في المجتمع .٥

 لى المواثيق التي تمكن المرأة من ممارسة حقوقهاالعمل ع .٦

 االتصال بالجمعيات والهيئات األهلية واألجنبية والمحلية التي تعنى بشؤون المرأة .٧

 العمل في سبيل تحقيق رقي المرأة ودعم الجمعيات التي تود التعاون أو االنضمام لالتحاد .٨

  :بدالً من

 إقامة ميتم في طرابلس الميناء لألطفال .١

دة المحتاجين ومركز تأهيل للمعاقين وبيت راحة للمسنين  وخدمات طبية وتربية اللقطاء وحضانة مساع .٢

  األطفال وإغاثتهم ومشغل للخياطة
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:א٢٢/١٢/٥١٩٩،/٣٢٥א/١٢٣א −٢
א« א  »א

  :المادة األولى

تاريخ أد /٣٢٥المجازة بموجب العلم والخبر رقم » جمعية الثقافة والتوجيه االجتماعي«الجمعية المسماة ركز  معدل

١٩٩٥/ ٢٢/١٢  

  : على النحو التاليت وأصبح

  :مركزها

  ملك رجا عبداهللا المصري - البستاني المكحول شارع -رأس بيروت  - بيروت

  :بدالً من

   ملك الزعتري- شارع حي الفيالت-صيدا
  

:א٢٨/٩/٢٠٠٥،/١٨٩א/١٢٤א −٣
א« א  »א

  :المادة األولى

تاريخ أد /١٨٩المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  في لبنان والعالماآلشوريالتجمع «الجمعية المسماة اسم  عدل

٢٠٠٥/ ٢٨/٩  

  :نحو التالي وأصبح على ال

   :اسمها

  »الرابطة األشورية االجتماعية«

  :بدالً من

  »التجمع اآلشوري  في لبنان والعالم«
 

«:א١٨/٢/٢٠٠٥،/٢٧א/١٣٢א −٤
א  »א
  :المادة األولى

تاريخ أد /١٤١المجازة بموجب العلم والخبر رقم  »لعلم الصادق جمعية ا «غاية الجمعية المسماة و مركزاسم و عدل

١٩٨٨/ ٣١/٥  

  : وأصبح على النحو التالي

  :اسمها

  " جمعية العلم الصادق الخيرية "

  :بدالً من

  "جمعية العلم الصادق " 
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   :غايتها

العمل على رفع المستوى االجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو األمية ومساعدة الفقراء  .١

 والمعوزين من خالل توزيع بعض الحصص الغذائية

السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع األعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة ألجل تحقيق  .٢

أهداف الجمعية ال سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم الخاص عن 

 واألكاديميةتلف المراحل االبتدائية والتكميلية والثانوية طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمخ

والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة 

   لكل منها اإلجراء المرعية لألصولوفقاً 

  :بدالً من

ومساعدة الفقراء والمعوزين من العمل على رفع المستوى االجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو األمية  .١

 خالل توزيع بعض الحصص الغذائية

السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع األعمال واستعمال جميع الوسائل الالزمة ألجل تحقيق أهداف  .٢

الجمعية ال سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس 

غير مجانية التربوية لمختلف المراحل االبتدائية والتكميلية والثانوية واألكاديمية والمهنية، بما في الخاصة ال

  ذلك  مراكز التأهيل المهني
 

«:א١/٧/١٩٨٦،/١٥٧א/١٣٣א −٥
א  »א

  :المادة األولى

  ١٩٨٦/ ١/٧تاريخ أد /١٥٧المجازة بموجب العلم والخبر رقم  »لبنان العطاء الخيرية جمعية «عية المسماة الجم تعدل

  : على النحو التاليت وأصبح

  

   :غايتها

 والخدمات االجتماعية على اختالفها  ومنها التدريب الحرفي واإلحسان البر أعمالتحقيق العمل على  .١

اعية عن طريق الندوات واللقاءات والدورات التقنية وكل الوسائل   اليدوية والتوعية االجتمواألشغال

  في سبيل الخير العام أعمالهاالتثقيفية وتصب 

 هي ي لنشر التعليم والتربية عن طريق إدارة وإنشاء المدارس الخاصة التالسعي مع الجهات المختصة .٢

 دون كسب مادي

المستوصفات الصحية التي ترعى المحتاجين الصحي عن طريق إنشاء  رفع المستوى إلىتسعى الجمعية  .٣

على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد  من أبناء المنطقة

 موافقة المراجع المختصة
 

  :بدالً من
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فها عن  التحقيق أعمال البر واإلحسان والخدمات االجتماعية على اختالإلى" جمعية العطاء الخيرية"تهدف  .١

طريق الندوات واللقاءات والمناظرات وكل الوسائل التثقيفية المشروعة وتصب جميع أعمالها في سبيل 

الخير العام اللبناني وال تتوخى الربح المادي ألفرادها إطالقا وفتح مدارس مجانية دون كسب مادي وذلك 

  على جميع األراضي اللبنانية
  

  

  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويكل دوري عن  بشااللكترونيةتصدر نشرة التنمية 

  .CRTD-A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 org.crtd@info  أي تعليق الىإرسالالرجاء 

 االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسالنشرة الرجاء  في هذه الك/ تسجيلكإلغاء تريد ت/ كنتإذا

  إلى " التسجيلإلغاء“بعبارة معنون  مع إليه النشرة ك/الذي تصلك
org.crtd@majal  

  الى"تسجيل“بعبارة  ةمعنون رسالة فارغة إرسالتسجيل فالرجاء ال ترغب بت/ كنتإذا أما
org.crtd@majal  

ن األخطـاء تحـصل بعـض    إ عدم التسجيل بشكل يرضيك، أو التسجيل طلبات الشديد في حال لم يتم تلبية      اعتذارناالرجاء قبول   (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: نوانالع

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡

  info@crtd.org: بريد إلكتروني

  
 
 


