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      ٢٠١٢ نيسان/١٠٢العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

   كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
  مليارات دوالر ٩أول إستراتيجية وطنية للمياه بـ  •

  خطة تعاون لعامين بين وزارة الصحة واالمم المتحدة •
  ان مليون يورو سنوياً من أوروبا للبن٢٢٠ •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

  خطة إستراتيجية إنمائية شاملة التحاد بلديات منطقة جزين •
   ومجلس إنماء طرابلس يتحول إلى شركة مساهمة... •
   بلدية٢٤١ مليون يورو جديدة من االتحاد األوروبي لدعم ٢٠ •
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
   اللبنانيين وصعوبات ذوو االحتياجات الخاصة اتحاد المقعدين •
  خطة وزارة الشؤون االجتماعية لرعاية المسنين •
  تاريخ ملؤه التضييق والتهميش: إحصاءات حول واقع المهنيين الفلسطينيين في لبنان •
  االستشاري للدراسات يناقش إصالح السياسات االجتماعية •
 االسر االكثر فقراً ألف أسرة في المرحلة االولى من مشروع دعم ٣٢ •

  البنك اللبناني للتجارة يدعم قدرات المرأة  •
  مشاريع ثقافية ٤ آالف يورو من االتحاد األوروبي لدعم ١٠٨ •
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  في التربية والشباب
  دليل تربوي للطالب الفلسطينيين نتاج الحوار اللبناني الفلسطيني •
  ألطفالتعاون بين الجامعة اللبنانية وجمعية أجيالنا لحماية أسنان ا •
  "أمواج الفرح"كوكاكوال وانجاز العرب يطلقان  •
  

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
  مساعدات أجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
  مساعدات اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  مساعدتين من الوليد بن طالل لـ هيئتين أهليتين ومحليتين  •
  ن جهات أهلية واقتصادية محلية مساعدات م •
  

��#�ت 
)�' ا��زراء  
  توافق على مجانية الكتب »المال«: تقديمات تربوية •
  

 �� ٢٠١٢.-� ,ذار  "�* و(
 ٢٠١٢  آذارشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢مراسيم للعلم والخبر شهر آذار  •

 ٢٠١٢آذار ���  وا��� لمللع تعديل •

 ٢٠١٢سحب العلم والخبر شهر آذار  •

  
  


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 

    مليارات دوالر٩أول إستراتيجية وطنية للمياه بـ  •
مفصلة للمياه بأفق   وطنية تنفيذيةإستراتيجيةللبنان  أصبحاألولى منذ عقود طويلة، أعلن وزير الطاقة جبران باسيل انه للمرة 

وتتوزع بحسب مليارات دوالر،   تسعةحوالي التكلفة اإلجمالية لإلستراتيجية تبلغ .٢٠٣٥زمني يمتد من اآلن وحتى العام 
 من كما تتض. األخرىالمانحة بعض الجهات المقرضة أووالقطاع الخاص و الدول المصادر التمويلية المقترحة بين

 تحول قطاع المياه في لبنان على المدى البعيد، الى قطاع استثماري يحقق الربحبهدف  ، والتشغيللإلدارة آليات اإلستراتيجية

  .الكبير على غرار النفط والغاز، عبر بيع بعض الدول المياه الحلوة، مثل األردن وقبرص
المساحات المروية في كل  د، مياه الشفة، مياه الري، تغطية السدو إنشاء عدة، منها رئيسيةوتشمل الخطة المذكورة، عناوين

  ...المياه الجوفية الخ لبنان، مياه الصرف الصحي، محطات التحلية والتكرير وتغذية
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  خطة تعاون لعامين بين وزارة الصحة واالمم المتحدة •
وتضمنت هذه . ٢٠١٣ -٢٠١٢ للعامين وقعت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية اتفاقاً لتجديد التعاون بينهما

والسارية في حلول نهاية عام  تعزيز األمن الصحي، السيطرة على األمراض المعدية: االتفاقية العديد من العناوين أبرزها
البشرية ولألمراض غير المعدية، خفض وفيات األطفال حديثي  ، تعزيز االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة٢٠١٣

الطارئة  المراهقين وفقاً لألهداف اإلنسانية لأللفية، إلى غيرها من مواضيع االستجابة للحاالت ألمومة وأمراضالوالدة وا
وتحسين نظم المعلومات الصحية والتخطيط  وتحسين القدرات في مجال سالمة األغذية، وبرنامج الوقاية من حوادث السير،

  .راتوالمختب والرصد المنظور والرعاية الصحية والدواء
  

   مليون يورو سنوياً من أوروبا للبنان٢٢٠ •
أيام التعاون "افتتح وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي السفيرة أنجلينا إيخهورست فعاليات 

 لتي يمولها االتحاد إلى تسليط الضوء على البرامج والمشاريع ا والتي تهدف"لنعمل معاً"عنوان تحت ، " اللبناني-األوروبي 
  . األوروبي

  إجماليةالتزاماتفبل لبنان الكثير بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، يمثّان لبنان "إيخهورست كلمة قالت فيها وبالمناسبة ألقت 
 مليون يورو من الدول األعضاء في ٥٠ مليون يورو من المفوضية األوروبية و٥٠(  مليون يورو سنويا٢٢٠ً قدرت بـ

يعتبر االتحاد األوروبي مجتمعاً ، ) مليون يورو على شكل قروض من البنك األوروبي لالستثمار١٢٠د األوروبي واالتحا
عمل االتحاد األوروبي غير معروف في وأضافت السفيرة انه على الرغم من ذلك، ال يزال . الجهة المانحة األولى للبنان

   .الكثير من األحيان لدى اللبنانيين
 فيها قيمة مضافة حقيقية يقدم االتحاد األوروبي في قطاعات محددة ينشطلتجنب تشتيت الجهود، "رست انه وأوضحت ايخهو

فهدفنا هو مواكبة اإلصالحات الضرورية "ليس لالتحاد األوروبي جدول أعمال خفي، مؤكدة انه  يتم تبادلها مع لبنان،وخبرة 
 يتم برمجتها  المساعدة األوروبيةحيث ان العمل في المدى الطويل،  ويقوم تعاوننا على،التي تضمن تنمية مستدامة للجميع

  . " على أساس األولويات التي تحددها سلطات البلد المعني سنوات٧لمدة 
 

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 
 

  خطة إستراتيجية إنمائية شاملة التحاد بلديات منطقة جزين •
" اإلنمائي برنامج األمم المتحدة" لمنطقة جزين بالتعاون مع اإلنمائية اإلستراتيجية الخطة" اتحاد بلديات منطقة جزين"أطلق 

الخطة اإلستراتيجية الى تشخيص الواقع الحالي للقطاعات المعنية بالخطة، ودراسة خصائص هذه تهدف . وبتمويل جزئي منه
 تحليل إلىطبيعية والبشرية والمالية، لتنتقل بعدها مكاناتها وقدراتها الإالمنطقة ومميزاتها التنافسية، ومواردها، فضال عن 

 الخطة في المرحلة ثم تحدد. ق نمو المنطقة، وتؤثر على الحياة االجتماعية واالقتصادية فيهاي التي تعاألساسية اإلشكاالت
  وأخيراً، وهو األهم، اقتراح، وبتحسين الحياة االجتماعية فيها، منطقة جزين االتجاهات التنموية الكفيلة بتنشيط اقتصادالتالية،

 . مشاريع تنموية تنسجم مع الواقع وتسهم في نمو المنطقةجملة

 السلطة المحلية القائمة المسؤولة عن الخطة ومتابعتها، وهو يشمل القرى  يشكل اتحاد بلديات منطقة جزينوالجدير ذكره ان
  بلدة،١٨رى الصغرى التي ال توجد فيها بلديات وعددها وتطال الخطة أيضاً الق.  بلدة٢٧المنضوية ضمن االتحاد وعددها 

   . ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة جزينوالتي تقع
، وتشكيل لجنة دراسات مؤلفة من رؤساء بلديات في المنطقة، بدأت الشركة المولجة إجراء ٢٠١١بعد إطالق العمل في أيار 

 مختلف المجاالت، وتحديداً القطاعات المرتبطة ت تلك العمليةالدراسة، عملية جمع المعلومات من القرى والبلدات، وشمل
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بالخطة، كالسياحة والزراعة والصناعة والبيئة والبنى التحتية والثقافة والتعليم والصحة والتنمية االجتماعية والتخطيط 
  .العمراني

حياء منطقة جزين، هي السياحة،  التركيز على ثالثة قطاعات رئيسة إلعادة إضرورةنتيجة هذه الدراسة المفصلة تبين 
على تدعيم هذه القطاعات الثالثة، فعلى صعيد فعلياً بدأ إتحاد بلديات المنطقة العمل وقد   .الزراعة والصناعات الخفيفة

بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتأمين التمويل الضروري لزراعات عدة منها زراعة  الزراعة يعمل اإلتحاد
األفوكا وغيرهما، سيبدأ العمل بها بعد إنجاز عقود لتصريف المنتجات، علماً أن المستثمرين في هذا المجال هم من الفطر و

 بالمئة من أراضي المنطقة كانت في ما مضى تستخدم للزراعة ٩٠ أن أكثر من والجدير ذكره.  المتمولين منأبناء المنطقة
    .وهي اليوم جرداء قاحلة

 تأمين الخدمات  الشركة تتولى. في اإلنتاج أعلى فعالية مستوىبلديات مشروع الشركة الزراعية لتأمينالأطلق إتحاد كما 
 رشّ ، تأمين اليد العاملةبين هاالزراعية لمزارعي المنطقة الذين يفتقرون الى اإلمكانات المادية والبشرية وتتوزع خدمات

ويجري العمل على قدم وساق الستقطاب أكبر عدد من المستثمرين . مكنةالخ بأقل كلفة م...المبيدات ومراقبة نوعية اإلنتاج 
  . هذا القطاعالى

يتوقع ان  ألف يورو، ١٢٠ بقيمة تمكن اإلتحاد من الحصول على مساعدة مالية من اإلتحاد األوروبي ،على صعيد السياحة
  : لتالية المشاريع ا سياحي بيئي متكامل يتضمنبرنامج لبدء تنفيذ ٢٠١٢ آذار في تسدد

 إنشاء مكتب -٣تنفيذ مشروع المسارات السياحية ودروب المشاة،  -٢وضع خارطة سياحية موسعة للمنطقة،  -١
وضع  -٦ تدريب مرشدين سياحيين، - ٥إطالق خطة ترويج إعالمية سياحية للمنطقة،  -٤استعالمات سياحية في جزين، 

الكنائس، ( الموجودة لآلثاردراسة تقييم  - ٨ في القرى، اجاألدرتأهيل  -٧خطة لتحسين الخدمة في مطاعم المنطقة، 
تأهيل النواويس الرومانية  - ١٠ تأهيل منطقة النبع في جزين وتحويلها متحفاً تراثياً،  إعادة-٩، )النواويس، المغارات

ة في إطالق مشروع المباشر واخيراً ١٢، )دير القطين، وادي جزين، روم(تأهيل الطواحين القديمة  - ١١وإبرازها للزوار، 
 – بسري – أوصت به الخطّة الشاملة لترتيب األراضي الواقعة في جبل ووادي الباروك إلنشاء محمية مناطقيةنموذجي 

  ). محمية الشوفوالتي ستضم(األولي 
. ة للبيئة فتتميز منطقة جزين بالمساحات الشاسعة الصالحة إلنشاء الصناعات الخفيفة غير الملوث،أما على صعيد الصناعة
 مفاوضات إلنشاء عدد من المصانع، أبرزها مصنع إلنشاء المراوح الهوائية التي تستخدم في توليد وفي هذا اإلطار، جرت

 إلنتاج مولدات كهربائية صديقة للبيئة ال تستخدم المحروقات في  آخر أفريقيا، ومصنعإلىالطاقة الكهربائية التي ستصدر 
 رائد لتصنيع األلبان واألجبان لتصريف كميات الحليب المنتج في المنطقة والذي  ثالث مصنعإلى إضافةعملية توليد الطاقة، 

  .  أطنان يوميا٣ً األكبر في الجنوب بحيث يصل الى قد يصبح
 تنفيذها إلعادة إحياء تقترح مشروعاً إنمائياً ٨٠ نحو كانت الخطة اإلستراتيجية اإلنمائية لمنطقة جزين قد حددت وإذا
 موزعة على القطاعات  منها رتبها وفق األولوية، وأنجز حتى اليوم دفاتر الشروط لسبعة أساسية البلدياتطقة، فان إتحادالمن

 كذلك يجري العمل بالتوازي على خمسة مشاريع.  جاهزة للتلزيم باتت اآلنوهي) زراعة، سياحة وصناعة(الثالثة الرئيسة 
وذلك بغية  شاملة لشبكات الصرف الصحي في القرى والنواقص في مدينة جزين دراسةتشمل  متعلقة بالبنى التحتية، أخرى
 بمحطات تكرير سيتسلمها اإلتحاد بعد شهرين، إنشاء مشروع مصنع لتدوير النفايات أنجزت دراسته وحددت قطعة ربطها

   .ت الرسميةاألرض التي سينفذ عليها، على أن تتولى شركة خاصة عملية بنائه وإدارته فور تجهيز المعامال
 

   ومجلس إنماء طرابلس يتحول إلى شركة مساهمة... •
أقيم في المدينة  خالل حفل عشاء سياسي ـ اقتصادي" مجلس إنماء طرابلس إنشاء"طُرح في منتصف العام الماضي، فكرة 

حيث تم ي،  تعديل جذروقد خضعت الفكرة إلى.  شخصية شمالية١١وتخلله جمع تبرعات بقيمة مليون دوالر أميركي من 
 أربعة إلىومنتجة في المدينة تقسم أرباحها السنوية   يجمع المساهمين وينفذ مشاريع استثمارية كبرىإنتاج إطار قانوني
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والثالث، لدعم  سيدفعون المبالغ الالزمة، والثاني، للبلديات لتنفيذ المشاريع المحلية الملحة، األول، للمستثمرين الذين: أقسام
إيجاد آالف كذلك يؤمل ان تؤدي تلك المشاريع إلى  .للحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والرابع، تطويرالصناعات و

  .أم في الصناعات والشركات التي ستتلقى الدعم منها  نفسها الجديدةفرص العمل للشباب سواء في المشاريع االستثمارية
 ٢٠٠٩ أعدها نواب طرابلس مجتمعين بعد انتخابهم في العام اإلنمائية التي من الخطةانطلقت   كانت قد الفكرةيذكر ان تلك

ميقاتي تشكيل الحكومة  ، وتمت مناقشتها في غرفة التجارة بعد تكليف الرئيس نجيب"جمعية اإلنماء الطرابلسي" في إطار
 جديدة، يمكن أن تحل إال من خالل خلق فرص عمل ال" أن معظم مشاكل طرابلس تؤكد علىوبحضور جميع النواب، وهي 

 الدورية وال التقديمات االجتماعية، وال مشاريع البنى التحتية على أهميتها وال تفعيل  ال المساعداته الى أنالفتة النظر

 عملية طرابلس إذا لم يكن هناك الحركة السياحية على ضرورتها تساهم في حل األزمات المستعصية التي ترخي بثقلها على
  ". فرص عمل ألبنائهاخلق
 بعد إجراء المزيد من الدراسات تبين أن خلق فرص العمل في مدينة يعاني نحو هأن ير المطلعون على هذا المشروع الىويش
 يمكن ألي شركات عالمية أو وقد خلصت الدراسات الى انه ال. شبانها من البطالة، يحتاج الى استثمارات ضخمة من% ٣٠

 القانوني الذي اإلطارإنشاء هذا  من هنا جاءت فكرة .اؤها ال يستثمرون فيهاأو رجال أعمال أن يستثمروا في مدينة أبن عربية
 لتمويل "شركة مساهمة"دوالر أميركي، والذي من المفترض أن يتحول الى  ضم المساهمين في االكتتاب األول والبالغ مليون

في رفع المستوى  بعض األرباح وتساهم اإلنتاجية التي من شأنها أن تؤمن لهم االستثماريةمن المشاريع  إثنين أو ثالثة
  .االجتماعي واالقتصادي في طرابلس

ورجال ) منسق المشاريع(النائب روبير فاضل : همحالياً في هذا المشروع   مستثمراً مساهما١١ً المصادر أن هناك وكشفت
الشعار، إلياس  اد منال، أنسوليد حجة، سعيد حالب، طالل عنكليس، توفيق دبوسي، سليم الزعني، زي سامر حالب،: األعمال

  ) ٩١للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد . (أيوب ومحمد سليمان
  

   بلدية٢٤١ مليون يورو جديدة من االتحاد األوروبي لدعم ٢٠ •
ا مع تعاونهفي إطار وذلك  ضم أكثر من مئة ممثل للبلديات واتحادات البلديات لقاء نظمت بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

ورش عمل وحلقات نقاش تناولت إشكاليات مرتبطة بالحكم المحلي خالل يوم كامل  وعليه عقدت البلديات .السلطات المحلية
  . السلطات المحلية عملتقديم الخدمات والالمركزية وترتيب األراضي ومختلف االحتياجات والتحديات التي تواجهكيفية و

وان االتحاد يتابع ماليا  ، قضاء١٩موزعة على   بلدية،٢٤١ تشمل  اإلنمائية األوروبي أن مشاريع االتحادوالجدير ذكره هنا،
قد اقر االتحاد و.  مليون يورو٦٥ تبلغ قيمتها اإلجماليةالتنفيذ واإلعداد،   قيد للبلدياتما يقارب ستين عقد دعماإلشراف على 

 وزارة الداخلية والبلديات، ويتضمن هتتولى تنفيذالذي " ياتبرنامج دعم مالية البلد" لـ إضافية مليون يورو٢٠ تقديمأخيراً 
 مخصص التحادات  مالي به صندوقسيلحق كماللوزارة والسلطات المحلية،  عنصراً مهماً لتعزيز القدرات المؤسسية

 .مبادرات تنموية محلية البلديات، لتنفيذ
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

  دين اللبنانيين وصعوبات ذوو االحتياجات الخاصة اتحاد المقع •
حول واقع المعوقين في لبنان عدم " النهار"أكدت سيلفانا اللقيس مسؤولة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين في مقابلة مع 

الناس كما ان ، ةلإلعاقمن تصنيف دقيق   هناك انه ليسدقة اإلحصاءات حول أعداد ذوي االحتياجات الخاصة معللة ذلك إلى
 أهميةتأتي " وأضافت اللقيس في معرض تعليقها على الخدمات المتوفرة للمعوقين قائلة .ال تصرح عادة عن حاالت كثيرة
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 اليوم البطاقة، ألنه لم  جميعهميحملونال  هم عدد المعوقين، علماً انإحصاء تؤمن حقوقا وتساعد على من كونها  المعوقبطاقة
  .تقديم طلب للحصول عليها ية في المناطق تسهل عليهم عمليةتكن هناك مراكز كاف

  جملة من نص على تزويد المعوق بطاقة تخوله ممارسة٢٠٠٠ الصادر العام ٢٢٠القانون الرقم وأشارت اللقيس إلى ان 

ة خالية من واالستشفاء، بيئ الحق في التعلم، النقل، الطبابة:  الحقوقابرز تلك ومن ،الحقوق وتعطيه بعض االمتيازات
كل هذه الحقوق . المشاركة السياسية، الرياضة والترفيه العوائق، تعويض بطالة، العمل، تأهيل مهني، تخفيض ضريبي،

 اال ان. بطاقة المعوق آلية تقدم كمستند للحصول على هذه الحقوق الذي اعتمد ٢٢٠ رقم القانون  مكرسة بموجبأصبحت

، عاما على صدوره ١١ على الرغم من مرورتي تقدمها البطاقة لم يتم حتى اليوم، تطبيق هذا القانون لتفعيل الخدمات ال
  . اآلخر مراسيم وتعاميم وزارية  تفعيل القانون يتطلب، في بعض المجاالت مراسيم تطبيقية، وفي بعضهامضيفة ان

 وكان يجب ان يلي صدور ." ينفذاقل شيء هو الذي تم تنفيذه، وهناك الكثير الذي لم" تقول اللقيس وحول الخطة الوطنية،
 ان إالالخاصة،   ذوي الحاجاتأوضاعخطة وطنية لتطبيقه، السيما انه اقّر سياسة جديدة في التعاطي مع  إطالقهكذا قانون 

اال انه الى اليوم لم تستحدث اي وزارة جهازا تنفيذيا  هذا القانون يطال كل الوزارات: "وتقول اللقيس.  لم يحدثاألمرهذا 
 واألمر .القانون، باستثناء وزارة الشؤون االجتماعية، ألنها بتركيبتها تقدم خدمات اجتماعية طبيق الشق الذي يعنيها منلت

العاملين فيها على كيفية التعامل مع االختالف   الدولة لم تهيأ بعد للبدء بسياسة الدمج والمشاركة وتدريبإداراتاآلخر هو ان 
  ".والتنوع

 الكفاية العلمية ات وكذلك النقص في / منتشرة بين المعوقينال تزال  فقد أشارت اللقيس الى ان األمية مج،اما على صعيد الد
الدمج التربوي في وزارة التربية، وهذا قرار  إلدارة، اصدر وزير التربية قرارا بتشكيل وحدة أسابيعمنذ "وأضافت . الالزمة

  جديدةإدارية ان استحداث وحدة إال.  وفوائد الدمجأهمية أثبتتارب خاصة مبادرات وتج مهم وان كان متأخراً، واتى نتيجة

الى ان الوضع مأسوي على صعيد   اللقيسوأشارت. " تتطلب موارد بشرية وماليةألنهايجب ان تحجز لها الموازنة المناسبة 
   .  بصورة عامة مزر الرسمية العاملةهيل المهني، اذ ان مستوى ووضع المهنياتأالت

الصحة فقط  يواجه ذوو الحاجات الخاصة وضعا صعبا اذ تغطي وزارة" : تقول اللقيس، صعيد الطبابة واالستشفاءعلى
 اليوم ال تطبق التقديمات الصحية إلى. االصطناعية واألطراف في المستشفى، وهذا ال يتضمن تكاليف العملية اإلقامةتكاليف 

وال بد  هذه اكبر مشكلة نواجهها اليوم، ":وتقول اللقيس. بة المستشفيات الخاصةالشكاوى في نقا تطبيقا كامالً، ولم يفعل مكتب
  ". الئحة الخدمات والمعايير التي تحكمها  توحيد التعرفات بين الهيئات الضامنة، وال بد من توحيد وتطويرإلىمن ان يصار 

 في المئة، ٣ معوقين بنسبة أشخاص دامتخلفت المؤسسات الخاصة والعامة عن االلتزام بموجب استخ" على صعيد العمل،
الخاصة ألنه في كثير من الحاالت ال يكونون قد اعدوا مهنيا في   في المئة من البطالة لدى ذوي الحاجات٨٣هناك نسبة 

 حد كبير برفع إلىمرتبط   ان موضوع العملإلى وتخلص اللقيس ."كارثة حقيقية"التعليم المهني  شكل جيد، السيما ان
اما على صعيد السكن فلم تتحقق اي خطوات، سوى . ات/  الخاص بالمعوقينالتعليمي و بتأمين فرص النقل العام ىمستوال

  ". بتسهيل القروض السكنية للمتزوجين وهو لم ينفذ بعد قانون متعلق
 تعقد ادارة األحيانألنه في كثير من   ان هناك خرقاً للقانون،إلى اللقيس أشارت  الضريبيةباإلعفاءات في ما يتعلق أخيرا،

، على الرغم من ان اآللية وألهلهمالجمارك لذوي الحاجات الخاصة   من رسومإعفاءالجمارك عملية االستحصال على 
العام الماضي  اما لجهة تحقيق بيئة خالية من العوائق، فقد صدر آخر. مجال للتالعب او الغش فيها القانونية مضبوطة وال

 لتسهيل تنقل ذوي األدنىتتوافر فيها شروط الحد   المعدة لالستخدام العام تضمن معيار اننيةلألبتعميم حدد المواصفات 
  .ما عدا ذلك لم يتحقق اي شيء يذكر. ومواقف الحاجات الخاصة من ممرات خاصة
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  خطة وزارة الشؤون االجتماعية لرعاية المسنين •
رئيسة مصلحة عرضت خالله ى وزارة الشؤون االجتماعية، عقدت الهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين اجتماعا في مبن

 خطة الهيئة للعام ، ضياء صالح،مقررة الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين في لبنانو باإلنابة األسريةالشؤون 
يب مستمر  وضع معايير لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمسنين داخل مؤسسات كبار السن، تدر:التي ركزت على ٢٠١٢

القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا وشؤون كبار السن، المشاركة في سن حول موضوع الرعاية الشاملة لكبار السن، 
  . ودولية حول المسنينوإقليميةمؤتمرات وورش عمل محلية 

طة وطنية واضحة  للهيئة هي وضع خاألساسيةان المهمة "من جهته شدد وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور على 
 الخطوات وجوب انشاء أولىان "، معتبرا " الدولة اللبنانية وعلى قدر حاجات المسنين تعد بشكل مشتركإمكانياتعلى قدر 

  ".مكتب الهيئة التي انشئت كي يكون هناك عمل مشترك بين الوزارات
د ستنشأ الحقا بين وزارة الشؤون االجتماعية  عقوأي ان إلى" وضع المعايير وتطبيقها، مشيرا أهمية على كما أكد ابو فاعور

 المسنين يجب ان تلتزم بهذه المعايير نظرا لوجود الكثير من الشكاوى من بيوت المسنين التي ال شؤون جمعية تتولى أيمع 
  .شخصية مستوى الخدمات بما فيها النظافة التدنيلفبعض هذه البيوت يتعرض المسنون فيها لالهانة و.  المعاييرادنيتطبق 

 من الموظفين والمحققين والمحققات االجتماعيات اإلداريجرى استكمال الكادر "وعلى صعيد عمل الوزارة، أضاف الوزير 
 انه جرى رفع سعر الكلفة اليومية التي إلى"، مشيرا "والمساعدين االجتماعيين الذين من واجبهم مراقبة عمل هذه المؤسسات

ذلك على الرغم من ذلك فان "، معتبرا انه " ليرة٧٠٠٠ إلى ليرة ٤٧٥٠ من ات للمسنينلقاء الخدمتدفعها وزارة الشؤون 
كلفة ليوازي السعر الذي تكاف وانه تم نقاش الموضوع مع رئيس الحكومة ووزير المالية كي يتم رفع سعر ال  غيريبقى

  ". في فترة قريبة جدا ان سعر الكلفة الجديد سيقركاشفاً، " ليرة٢٢٠٠٠تقدمه وزارة الصحة والذي يبلغ 
، مشددا " ان يتم اعتماد المعايير الجديدةإلىان وزارة الشؤون االجتماعية ستراقب عمل بيوت المسنين "الى   ابو فاعورولفت

  ".اإلنسان حقوق هو من حق المسن الن ألحد لن يخضع لمراعاة او مسايرة األمران هذا "
 تطوير عدد من نوادي المسنين النهارية في العديد من المناطق لإنشاء على ان وزارة الشؤون تعمل " أيضا فاعورأبو وأفاد

 نوادي مسنين في مراكز تابعة لوزارة الشؤون ٧ إنشاءمسألة االستقاللية والتواصل مع المجتمع وانه حتى اللحظة جرى 
 إلنشاء دوالر ألف مليون ومئتي صندوقبأن يقدم الان هناك اتفاقا مع صندوق التنمية الكويتي يقضي  "إلى، الفتا "االجتماعية

  . انية االقضية اللبن للمسنين تتوزع على نوادي نهارية١٢ - ١٠
  

  تاريخ ملؤه التضييق والتهميش: إحصاءات حول واقع المهنيين الفلسطينيين في لبنان •
على " ، رأى فيها أنه"ي لبنانالتعديالت القانونية وواقع المهنيين ف" الفلسطيني فتحي كليب دراسة أعدها حولقدم الباحث 

مازال هذا الوجود حتى اللحظة غير  الرغم من أن وجود الالجئين على األراضي اللبنانية مضى عليه أكثر من ستين عاماً،
  ". باآلخر مقنن بمراسيم وتشريعات تحدد عالقة الطرفين، كّل

 منطلقاً من مراجعة ،" اللبناني الفلسطيني لحق العملاالئتالف"وقد عرض كليب نتائج الدراسة، ضمن طاولة حوار دعا إليها 
 توفير فرص عمل لالجئين على"، سعى لبنان ـ الرسمي إلى ١٩٤٨التي تلت نكبة العام  السنوات القليلةبينت ان في  تاريخية

تداعيات التي سببتها نتيجة التعقيدات وال خلفية التعاطف العام مع الالجئين الفلسطينيين وقضيتهم، إال أن التعاطي الرسمي،
، "يصبح عنوانه الرئيسي التضييق على عمل الفلسطينيين بمختلف مستوياته  مساراً صعباً ومعقداً أخذ فيما بعدقضية اللجوء،

 اليد العاملة المحلية من المنافسة األجنبية الوافدة، علماً أن الالجئين تطبيق أكثر القوانين تشدداً عليهم، بذريعة حماية"و

مجموعة من القوانين والمراسيم لتُخرجهم  جاءت"، فقد "١٩٤٨طينيين يقيمون بشكل شرعي وقانوني في لبنان منذ العام الفلس
  ".بالتفسيرات االستنسابية، بأنهم أجانب من دائرة الحماية القانونية بعد تعريفهم،
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األجنبي هو كل شخص "، شرح كليب أن ١٩٦٤ام تنظيم عمل األجانب في لبنان في الع وباالستناد إلى المادة الثانية من قانون
بالدخول إلى لبنان لتعاطي مهمة  كل أجنبي يرغب" قانون آخر إلى أن يشير، فيما "أو معنوي من غير التابعية اللبنانية حقيقي

ي أن أ.. موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية قبل مجيئه إليه أو عمل بأجر، أو بدون أجر، أن يحصل مسبقاً على
األجنبي أن  اشترطت الممارسات التطبيقية للقانون على.. "هو كل من يرغب بالدخول إلى لبنان المقصود بهذا النص

الوافد إلى لبنان بهدف ممارسة مهنة ما،  من دون تمييز ما بين األجنبي"يستحصل على إجازة عمل ليمارسه في لبنان، 
 أن االستنساب في تطبيق القانون قاد عملياً إلى إقفال السوق اللبنانية أمام العمالة والفلسطيني المقيم في لبنان بشكل قانوني، بل

  ".االفلسطينية بمختلف أنواعه
جاء المنع "لبنان، كاألطباء والمهندسين والممرضين، بشكل حاسم أيضاً، إذ  وقد طال التضييق عمل المهنيين الفلسطينيين في

وحق االنتساب إليها،  ، خاصة في بند النقابات١٩٤٦ أيلول ٢٣ن العمل الصادر في استناداً لما ورد في قانو بشكل مطلق
نقابة أن يكون من الجنسية اللبنانية ومتمتعاً بحقوقه المدنية،   على من يريد االنتساب إلى أي٩١حيث اشترط نصاً في المادة 

أن ينتسبوا   من القانون ذاته لألجانب٩٢ المادة وطبق ذلك على الفلسطينيين، فيما أجازت.. الطلب وأن يمارس المهنة وقت
لبنان، على أال ينتخبوا أو ينتخبوا، وإنما يحق لهم  إلى النقابة إذا توفرت فيهم بعض الشروط، وكان مصرحاً لهم بالعمل في

  ".ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم
وكالة "مهن التي يمارسها الفلسطينيون في لبنان انطالقاً من إحصاءات أجرتها قدم كليب صورة موجزة عن واقع الكذلك 

 اوالًالعمال الفلسطينيون، سواء األجراء أو المهنيون، على ثالث فئات،  ، فوزع" أونروا–غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
المالية والعقارية والمصرفية،  والها وخبرتها في األعمالالتي تتميز بالثراء، وهذه الفئة حملت معها من فلسطين أم الفئة القليلة

  تحولت بفعل تشدد القوانين اللبنانية والتيهي األكبرفوالتعليمية، أما الفئة الثالثة  الفئة المتوسطة من أصحاب الخبرات المهنية

   .داً عن كل أشكال الحماية القانونيةبعي تجاهها إلى يد عاملة رخيصة تكسب قوتها من خالل العمل الموسمي واألعمال الشاقة،
 حقوقي ٦٠: لبنان يتوزع على الشكل التالي عدد المهنيين الفلسطينيين في"قدم كليب مذكرة نقابية فلسطينية تشير إلى أن و

تحاد اال"  في لوائح طبيب مسجال٢٥٠، و"منظمة التحرير" التابع لـ"للحقوقيين الفلسطينيين االتحاد العام" في لوائح مسجال
االتحاد العام للمهندسين "مهندس مسجالً في  ٤٠٠ طبيب أسنان مسجالً في االتحاد، و١٥٠، و"العام لألطباء الفلسطينيين

  . التصوير والتحرير الصحافيين  عامالً في مجالي٦٠، و"الفلسطينيين
في حين يعمل ربع حاملي و .تقديرات بوجود مئة محاسب ومئة بائع مجوهرات"، توقف كليب عند ما سبقباإلضافة إلى 

العمل اللبنانية، أي في سوق العمل خارج المخيمات، ترتفع  الشهادات الجامعية تقريباً من القاطنين داخل المخيمات في سوق
   .الفلسطينيين خارج المخيمات هذه النسبة بين

 

  االستشاري للدراسات يناقش إصالح السياسات االجتماعية •
من الدعم االنتقائي : إصالح السياسات االجتماعية في لبنان"راسات والتوثيق مؤتمراً تحت عنوان نظم المركز االستشاري للد

 مسؤوال وباحثاً لمناقشة موضوعات اجتماعية واقتصادية شائكة تبدا من سياسة االجور ٥٥جمع نحو " إلى الرعاية الشاملة
  . توفير السكن وغيرهوأيضا سياسة صحية شاملة، رإقراوآليات توزيع الدخل ومكافحة الفقر، وال تنتهي عند ضرورة 

 المؤتمر بكلمة لرئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل اهللا الذي اعتبر ان أعمالوقد استهلت 
ي غير المنظم كيف يتم االنتقال من الدعم االنتقائ: ات تتلخص في السؤال التالي الرئيسة التي تتمحور عليها المناقشاإلشكالية"

 لبنان وموارده إمكانات رعاية ممكنة مع مراعاة أوسع الى سياسات اجتماعية تكفل أحياناوغير المؤسساتي والعشوائي 
  ؟"المتاحة

العدالة االجتماعية مرتبطة بالحرية وبفرص "النائب محمد رعد، فاعتبر ان " كتلة الوفاء للمقاومة"اما راعي المؤتمر رئيس 
 لكل فرد في المجتمع على صعيد الغذاء والدواء األساسية المتفاوتة وبتوفير الحاجات اإلنتاجيةة وبالقدرة العمل المتوافر

  ". والمسكن، لذا فهي مسألة معقدة جداً تحتاج الى ميزان الذهب في تقدير توازناتها
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 ان الدين العام المترتب على لبنان ، معتبرا السابقة للحكومات المتعاقبةاإلصالحية رعد عن الرؤية في هذا السياق تساءلو
 سنة ١٥ لفترة تزيد على الحكومات  تلكهو المحصلة الكارثية للسياسات التي اعتمدتها" مليار دوالر، ٦٠والذي قارب الـ 

 اإلصالحية ودولية بعيداً من اي تجانس على مستوى الرؤية وإقليميةوهي حكومات شكلها تقاطع مصالح ظرفية لقوى محلية 
  ".جب اعتمادها في تلك المرحلةالوا

 

   ألف أسرة في المرحلة االولى من مشروع دعم االسر االكثر فقرا٣٢ً •
 وزارة الشؤون المرحلة األولى من استقبال الطلبات والتدقيق في المعلومات الخاصة بمشروع دعم األسر األكثر فقراً اختتمت

تم إحالة طلباتها على مجلس لي، نسمةألف  ١٨٠ نحو أسرة أي  ألف٣٢ في هذه المرحلة حيث بلغ عدد الطلباتفي لبنان، 
  .الوزراء

 وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور خالل مؤتمر صحافي في مكتبه بالوزارة، انه وبعد إنجاز التحقيق، سترفع فادوقد أ
للعائالت التي يثبت أنها تستوفي شروط قاعدة المعلومات الوطنية الى مجلس الوزراء ألخذ القرار فيها وإقرار سلة التقديمات 

 ألف ١٣ ألف طلب، يجري حالياً التدقيق بـ٥٧ استقبال  بموجبهاالبرنامج، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية مستمرة، حيث تم
  . الى رئاسة مجلس الوزراء من المعلوماتمنها، من خالل الزيارات المنزلية إلرسال الرزمة الثانية

ن هذا البرنامج حتى اللحظة منزه عن أي تدخل سياسي، ولم يحصل فيه أي تدخل من أي مرجع أو وأضاف أبو فاعور أ
 في االعتبار ما يسمى لعدم األخذنائب أو وزير أو شخصية سياسية، مشيراً إلى أن النتائج التي ستصدر ستصدم البعض 

  . أو السياسية االلتفات الى أي من العوامل الطائفية أو المذهبيةاوبالتوازن الوطني 
وأمل أبو فاعور أن ينجز التدقيق اإلضافي من قبل رئاسة مجلس الوزراء في غضون أسبوعين أو ثالثة، وان تتجاوب 

 . الوزارات المعنية الصحة، التربية، المالية والداخلية، سريعاً بتقديم إجاباتها الى رئاسة مجلس الوزراء

  

  ة البنك اللبناني للتجارة يدعم قدرات المرأ •
 التحالف إلىكأول بنك في لبنان والمنطقة ، البنك نضمام تكريسا الالمرأة قدرات دعملللتجارة مبادرة  اللبناني أطلق البنك

  .  المتحدةاألممالصادرة عن و  بذلك، وتوقيع االتفاقية الخاصةGBAء المصرفي العالمي للنسا
تماع إلى النساء وتقديم الدعم لهن في تحقيق أهدافهن سباال فريق عمل متخصص وفي إطار هذه المبادرة، كلّف البنك

 نتلبية سائر حاجاتهل، األعمال في مجال نساء بابتكار منتجات تناسب تطلعات الام البنك أيضاولقد ق. الشخصية والمالية
لمختلفة فيما ستسمح  والعملية ااإلنسانية النساء االستشارة والبرامج المالئمة التي تحاكي أوضاع  سيتم تقديمكما. المالية

االتفاقية الخاصة باالستفادة من تبادل الخبرات الدولية في استهداف قطاع األعمال المملوكة او المدارة من قبل النساء، 
  .  التي تناسب أوضاعهن وأعمالهناألساليبواستخالص أفضل 

 النسائية والمستقلة كمنبر تفاعلي  يتميز بخصوصيتهwe-initiative.com عملي، أطلق البنك، موقعا جديدا إجراءوفي 
 اقتراح حلول مناسبة للمشاكل المهنية أو وسيوفر الموقع إمكان.  والخبرات بين النساءاألفكارللتواصل االجتماعي وتبادل 

 ألفضل جائزة مصرفية سنوية في لبنان أول وتكريمهن من خالل منح هن، وعرض تجاربنساءالعملية التي تتعرض لها ال
  . دار من قبل امرأةمشروع م

  

   مشاريع ثقافية ٤ آالف يورو من االتحاد األوروبي لدعم ١٠٨ •
: قدمتها ثالث جمعيات أهلية لبنانية هي  مشاريع ثقافية لدعم أربعة يورو٦٨٦ آالف و١٠٨األوروبي لبنان   االتّحادمنح

لجنة "، باإلضافة إلى جمعية إيطالية هي "يالالتعاونية للتربية والفنون ـ خ الجمعية"و "جمعية أركنسيال "و" جمعية مدى"
  )". COSV(منظّمات الخدمة التطوعية  تنسيق
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 مجاالت ثقافية مختلفة تتضمن تنظيم ٢٠١١ أطلق في عام  للتمويل بعد استدراج عروضتغطي المشاريع التي تم اختيارها
  . مهرجان للقصص المصورةمهرجان جامع في قلعة تبنين، وسيركاً متجوالً، ومسرحيات لألطفال، وإقامة

 ستدراج عروضمنتصف العام الجاري، إطالق دعوة جديدة ال فيوذكر بيان صادر عن بعثة االتحاد األوروبي انه سيتم 
  . المجتمع المدني المحلي واألوروبي تستهدفخاصة بنشاطات ثقافية، 

 

  في التربية والشباب
 

  اني الفلسطينيدليل تربوي للطالب الفلسطينيين نتاج الحوار اللبن •
لمؤسسات التعليمية في لبنان الذي أعدته لجنة الحوار اللبناني لدليل الطالب الفلسطيني أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي 

يقدم اإلجابات الواضحة لمختلف و اختالفها إلجراء المعامالت على  للطلبة الفلسطينيينمرجعاًيشكل هذا الدليل . الفلسطيني
.  في المؤسسات التعليمية الرسميةن/هم لتذليل العقبات التي تعيق إكمال تعليمة، في محاولهني قد تتبادر إلى أذهاناألسئلة الت

 إلى مواقع المدارس المحيطة بالمخيمات، سواء المدارس الرسمية أو ة على التعرف/كذلك سيساعد هذا الدليل الطالب
كما أنه يتضمن العناوين .  من رسوم وأوراق ثبوتيةااللتحاق بهاما يتطلب مع كل ، الخاصة أو تلك التابعة لمنظمة األونروا

  . وأرقام الهاتف والمراجع اإللكترونية للوزارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية التي قد تدعو إليها الحاجة
بات المصادقة على المستندات، أجوبة ألسئلته، مثل طل على فهرس يسهل عمل الطالب في البحث عن أيضا الدليل  هذايحتوي

كذلك طلبات المصادقة أو صورة طبق األصل عن . الثانوية ـ المتوسطة وما دون أو طلب صورة طبق األصل للمرحلة
   .الجامعية شهادة ـ كشف عالمات صادرة عن مديرية التعليم المهني والتقني، وأيضاً للمرحلة إفادة ـ
 المدارس المحيطة بالمخيمات  وجداولالفلسطيني في المدارس والجامعات اللبنانية، إحصاءات عن الوجود  أيضاالدليل ويضم

 نماذج لطلبات التسجيل، والمستندات المطلوبة، ورسوم التسجيل، و)نرواوخاصة مجانية، غير مجانية، رسمية وتابعة لأل(

  ). هي نفسها المطبقة على اللبنانيين(المطبقة على الطالب الفلسطينيين 
 

   بين الجامعة اللبنانية وجمعية أجيالنا لحماية أسنان األطفالتعاون •
وقعت الجامعة اللبنانية وجمعية أجيالنا اتفاقاً للتعاون في مجال العالج الوقائي ألسنان تالمذة المدارس الرسمية في بيروت 

 والرابع ابتدائي الذين تتراوح  توفير العالج لتالمذة صفي الثالثبموجب االتفاق الجديد سيتم .اإلدارية ومدينة طرابلس
  .  العالجقديميتولى طالب السنة الخامسة في كلية طب األسنان ت، حيث أعمارهم بين سبع وتسع سنوات

 الصحة في  كليةتقوم المواد الالزمة لتطبيق المعالجة الوقائية خالل السنة الدراسية الحالية، على أن كافةتؤمن الجمعية كذلك 
دورات تدريبية لألطباء المشاركين في تنفيذ المشروع، كما ستضع بتصرف الجمعية بتنظيم ،  من جهتهاالجامعة اللبنانية

  .أربعة كراسي طب أسنان متنقلة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية
 

  "أمواج الفرح"كوكاكوال وانجاز العرب يطلقان  •
إلى تدريب طالب الجامعات على يهدف " اج فرحأمو"برنامج عنوانه " انجاز العرب"أطلقت مؤسسة كوكاكوال باالشتراك مع 

استكشاف فرص العمل المتاحة في مدنهم، فضالً عن تعريفهم على أمثلة ملهمة للنهوض بقدرتهم على تنفيذ مشاريع يكون لها 
" إنجاز العرب" الراسخ لكل من مؤسستي كوكاكوال و يأتي هذا البرنامج انطالقا من التوجه.أثر إيجابي في مجتمعاتهم المحلّية

ويحظى الطالب المشاركون في البرنامج بفرصة التعرف على .  للمسؤولية االجتماعيةفهمهم تمكين الشباب وتعزيز نحو
  . مجموعة من المفاهيم األساسية حول المسؤولية االجتماعية للشركات وأهم مبادئها استعداداً لاللتحاق بسوق العمل
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  مساعدات أجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
 ماليين دوالر أميركي للمساهمة في تمويل مشاريع التعاون ٧.٥: حكومة جمهورية الصين الشعبية للحكومة اللبنانية -

  االقتصادي والفني
في مخيم الرشيدية " عين عسل"درسة  ألف دوالر أميركي العادة ترميم وتأهيل م٥٠٠:  الحكومة السويسرية لالونروا-

  وإضافة تسع غرف جديدة إليها وتجهيزها بملعب ومقصف 
  بناء مدرسة رسمية في بلدة الكواشرة :  الحكومة التركية لوزارة التربية والتعليم العالي-
  سميةإضافة مبنى جديد إلى مدرسة حارة صخر الر: السفارة األميركية لوزارة التربية والتعليم العالي -
 سيدة من ١٢٠الذي يضم " تمكين المرأة سياسيا"دعم برنامج :  السفارة الهولندية للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب-

  مختلف المناطق ويعنى تدريبهن على العمل العام والمشاركة السياسية
  " حل وجدواه االقتصادية واالجتماعيةالن"دعم مشروع إلنتاج العسل عنوانه :  االتحاد األوروبي لبلدية دير قانون النهر-
الذي يتضمن تدريباً " يال شباب"دعم مشروع :  المعهد العربي إلنماء المدن للجمعية اللبنانية الخيرية لإلصالح والتأهيل-

مهنياً على تصليح الخلوي والكمبيوتر وتعلم التصوير والمونتاج إضافة إلى تنظيم حصص تعليمية تتمحور حول مواضيع 
  ل باكتساب مهارات الحياة التي من شأنها ان تحث الشباب على تطوير روح المسؤوليةتتص

  دعم مشروع المجموعات التنموية ـ مبادرات  :  الشبكة العربية للمنظمات األهلية لجمعية الرؤيا الصالحة في بلدة تكريت-
إنشاء مكتبة عامة في دار : ات في عكار بلدي٣ مؤسستي أصفري وسعيد للتنمية عبر المجلس الدانماركي لالجئين لـ -

البلدية في عيدمون، حديقة عامة لمركز الخدمات اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في بلدة العماير في وادي خالد 
  في قرية العوادة في وادي خالد   " التفوق والسعادة"إضافة الى إقامة نادي السينما في جمعية 

  

   أهلية واقتصادية محلية مساعدات من جهات •
تجهيز الروضة بأجهزة :  نادي روتاري ـ صيدا لروضة الشهيد معروف سعد التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية-

  كومبيوتر ووسائل تدفئة 
  ٢٠١١ مليون ليرة لبنانية حصيلة حملة تبرعات ٤٥:  ماكدونالدز لبنان لمركز سرطان األطفال-
تنظيم حملة تشجير واسعة في منطقة بزبينا عكار بالتعاون مع البلدية تضمنت غرس :  بزبينا جمعية كشاف البيئة لمنطقة-

  ألف شجرة من أشجار العزر
تنظيم حملة إعادة تشجير لزراعة :  بيبسيكو بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية لبلدة دميت قضاء الشوف-

  هكتارمن اراضي المنطقة
 

   طالل لـ هيئتين أهليتين ومحليتين مساعدتين من الوليد بن •
 تأهيل وتجهيز المركز المهني لتعليم وتدريب األحداث والتالمذة المعوزين التابع للجمعية:  جمعية بلسمات-

   غرفة ٢٦تجهيز الطبقة الثانية والتي تتألف من :  المعهد الفني الرسمي في منطقة وادي خالد عكار-
  

  وات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتماعية وإنمائية من ق •
  إنشاء شبكة للصرف الصحي وتأهيل المستوصف الطبي في بلدة شبريحا:  الكورية-
  تجهيز قاعة المعلوماتية في مدرسة برج رحال بأجهزة كومبيوتر ومقاعد مدرسية:  الكورية-
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  تجهيز غرفة لمولد كهرباء في المدرسة المختلطة الثانية في بنت جبيل:  الفرنسية-
  تقديم مولد كهربائي لبلدية صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل: نسية الفر-
  تجهيز قاعة متعددة الوظائف في ميتم تبنين في قضاء بنت جبيل:  االيطالية-
  تنظيم دورة دولية للطهاة بمشاركة جنود من وحدات ايطاليا، غانا، ماليزيا والجيش اللبناني:  االيطالية-
   بيطرية في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيلتنظيم حملة طبية:  االيطالية-
  تنظيم دورة يوغا لنساء حاصبيا في مركز حمى إبل السقي :  الهندية-
  
  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��3�ا��2 و�
  

 توافق على مجانية الكتب »المال«: تقديمات تربوية •
 الرسمية مجاناً للطالب واعطت وزارة التربية حق وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على تقديم الكتب المدرسية -

التنظيم والتوزيع في جلسة عقدتها امس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري التربية والصحة حسان دياب وعلي 
  )٨/٣/٢٠١٢/جلسة (حسن طليس واالعضاء

  
 

 ��  ٢٠١٢.-� ,ذار "�* و(
  

  أد /٢٧٢ علم وخبر رقم -"عيد االجتماعيةابو رابطة آل " جمعية باسم -١
   قضاء عكار- الطابق األول-  ملك مسعود ابو عيد- شارع العمارة- دنبو: مركزها
  : أهدافها
 القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية الهادفة .١

 الرعاية االجتماعية للفقراء والمعوزين واأليتام وكفالتهم .٢

طبيب واالستشفاء وتأمين االدوية لمصابي األمراض الرعاية الصحية من اقامة مراكز صحية ودور توليد للت .٣
 المزمنة وغيرها للفقراء والمحتاجين

 انشاء مدارس ومعاهد تقنية ومهنية لتأهيل األيتام والفقراء .٤

 اقامة مياتم ودور عجزة ومراكز تأهيل للمعاقين  .٥

 اقامة مشاغل ومشاريع استثمارية لصالح األيتام والفقراء والعمل الخيري .٦

 رات محو أمية لتنشئة الجيل على اسس من العلم واألخالق الحسنة والصفات الحميدةتنظيم دو .٧

 تتوسل الجمعية من تحقيق اهدافها بجميع الطرق المشروعة والقانونية .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
اهللا خالد ابو د عب-  ماجد خالد ابو عيد- عمر نافع ابو عيد-حسن علي ابو عيد: السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون

  عيد احمد محمد ابو -د ابو عيدوزام محم ع-عيد
   حسن علي ابو عيدالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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ssociationA Lebanese Prader Willi المؤسسة اللبنانية لتناذر برادرويلي، " جمعية باسم -٢

)A.W.P.L("- أد /٣٠١ علم وخبر رقم  
   الطابق السادس- خلف بلدية صيدا-  بناية الرهبانية اللبنانية المارونية-صيدا: مركزها
  : أهدافها
  في لبنانويليرمسح اجتماعي لحاالت براد .١

 دمج حاالت برادرويلي في مراكز الدراسة والعمل بما يساعدهم على النمو الطبيعي .٢

  التعلم والعمل لحاالت برادرويلي بما يتوافق مع قدراتهم واوضاعهمتوفير فرص .٣

 توفير الخدمات الصحية والتربوية لحاالت برادرويلي بما يمكنهم االعتماد على انفسهم وبناء مستقبل الئق لهم .٤

حاالت نشر الثقافة الصحية واالجتماعية والتربوية وتأمين الدراسات واألبحاث للمساعدة في تطوير قدرات ال .٥
 وتأمين المناخات التي تساهم في توفير افضل الوسائل لتعاطي األهل والمجتمع مع هذه الحاالت

 .الخ...اجراء دورات تدريبية في علم الكمبيوتر، االنترنت، اللغات، الترجمة، ادارة اعمال، موسيقى، فنون .٦

  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 
.  د-عماد محمد كمال الدين.  د- ميساء عبد سرحان.  د-حسن احمد كمال الدين. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جورج عزيز فرنسيس- عبد رجا سرحان
 حسن احمد كمال الدينكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٠٤٣ علم وخبر رقم -"للعمل الخيريسبل السالم " جمعية باسم -٣
   قضاء عكار- الطابق االول- منزل السيد وليد محمد حسين- شارع المزرعة-فنيدق: مركزها
  : أهدافها
 بناء الفرد ثقافياً وتربوياً وعلمياً .١

 مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين واأليتام .٢

 بناء مكتبة ثقافية عامة .٣

 لفقراءبناء مؤسسات اجتماعية تعنى با .٤

 نشر الوعي بين افراد المجتمع .٥

 اقامة دورات تدريبية في كافة المجاالت .٦

 العمل مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية لبيئة أفضل .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   وليد محمد حسين- خالد علي درويش-عمر اديب عائشة: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وليد محمد حسين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٠٥ علم وخبر رقم -"Teach a Child" جمعية باسم -٤
   الطابق السادس- بناية الخليل-٣٨٩ العقار رقم - شارع المقدسي- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ويل الالزم لتعليم االطفال المحتاجين في مختلف المناطق اللبنانية دون اي تفريق طائفي او مذهبي او تأمين التم .١

 مناطقي او ما شابه فيما بينهم
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العمل على حث السلطة المختصة على اصدار مراسيم تطبيقية للقانون الذي أقر مجانية والزامية التعليم في مرحلة  .٢
 التعليم األساسي

  على التعلموالتوجيه لألهل لحث أطفالهمتوفير التوعية  .٣

 العمل مع الدولة والهيئات الرسمية والخاصة بهدف زيادة معدل نسبة محو األمية من المجتمع اللبناني .٤

 العمل على حسن تنشئة وتوعية االحداث .٥

  اجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المر
 - زينه انطوان نخله- غاده غسان بو علوان- نائلة شفيق افرام-زينه ملحم جابر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 لينا -  جنيفر جاك الصراف-  كريمه كورين شكري دجاني- مها حيدر حيدر- ياسمين نبيه الصيداني-ندين نزيه البساط
   نائلة فايز بيطار- انيس عساف

   زينه ملحم جابرالسيدة: معية تجاه الحكومةممثل الج
  

  أد /٣٠٦ علم وخبر رقم -"منتدى هاني عواضه الثقافي" جمعية باسم -٥
 ملك هاني -  مبنى اوتيل جوبيتير- ٢٥٦٨ العقار رقم - مار جرجس بعلبك- جنوب شرق ساحة المطران-بعلبك: مركزها

   الطابق األرضي-علي عواضه
  : أهدافها

  :ة بالشؤون السياسية او الحزبية او المذهبية او الطائفية وتعمل علىال تتعاطى الجمعي
 توفير المناخ الفكري واالدبي والفني الالئق لألدباء والشعراء والمفكرين والفنانين والمبدعين .١

 االعتناء بالقضايا والشؤون االدبية والفكرية والفنية واالجتماعية .٢

 ئة المختلفة وتشجيع حاالت الخلق واالبداعاالهتمام واحتضان الطاقات الشبابية الناش .٣

 االبتعاد كلياً عن السياسة واالهتمام بالشؤون األدبية والعلمية والفنية واالجتماعية .٤

 على ابداعات الفنون األدبية والفنية والتشكيلية واألدائية في لبنان والعالم العربي من خالل وسائل ءاضوتسليط األ .٥
 االعالم العامة والخاصة

 ج الكتاب والفنانين والمساهمة في نشر الجيد منهاة نترعاي .٦

 العمل على احياء التراث الفكري واالبداعي وبحفظه وتوثيقه ونشره .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميريام ناجي - فرح عارف سالم-  شربل نقوال صليبا- عواضههاني علي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   تامر عباس شريف-البستاني
  هاني علي عواضهالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Forum  Middle East Prospects، )ميب فوروم( الشرق األوسطفمنتدى استشرا" جمعية باسم -٦

)Mep Forum("- أد /٣٠٩ علم وخبر رقم  
   الطابق التاسع- بلوك ب- بناية ستاركو- شارع عمر الداعوق- ميناء الحصن-تبيرو: مركزها
  : أهدافها
القيام بالدراسات واألبحاث التي تتصل بالحوكمة الرشيدة، الوعي العام، واالصالح وبالتعاون وبالسلم واألمن  .١

 القتصاديةالداخلي واالقليمي والعالمي وفي مجال االعمال والتنمية االجتماعية والبشرية وا
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دعم وتعزيز الحريات العامة واالنسانية والحوار وحل النزاعات، وكل ما يتصل بحقوق االنسان والتي نصت  .٢
 عليها االتفاقات الدولية

العمل على مساعدة شعوب الشرق األوسط وتفعيل وتعزيز مشاركتها وتمثيلها في الشأن العام، وذلك عبر تعزيز  .٣
 ن والسالم، باالشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنيالديمقراطية ونشر ثقافة التعاو

ائي وتطبيق القوانين عموماً ضدعم وتعزيز فكرة دولة القانون والمساءلة والمحاسبة عبر االصالح االداري والق .٤
 وتحضير القوانين الناجعة التي تدعم المشاركة والشفافية

في هذه المنطقة، كما تدرك ان كال من هذه الدول يمثل ان الجمعية تدرك وتثمن الفوارق القائمة بين الدول الواقعة 
مزيجاً فريداً من التاريخ والثقافة والمعتقد والتقاليد، ومن هذا المنطلق سوف تعتمد كل دولة اساليبها الخاصة في تعزيز 

لعات المسؤوليات المتبادلة بين الشعب والحكومة، بغية خلق مجتمع يحاكي القرن الحادي والعشرين ويوازي تط
 المنطقة، لقد تم انشاء الجمعية بايمان راسخ بأنها سوف تصوب كل مصادرها وأنشطتها باتجاه وطموحات شعوب

رعاية روح حركات االصالح الديمقراطي التي غدت جلية المعالم في المنطقة، وتزويد حكوماتها وشعوبها بالوسائل 
  ة الى نشر وتعزيز الحرية والديمقراطيةواألفكار الكفيلة بمساعدتهم في جهودهم المشتركة الرامي

  :أنشطة الجمعية األساسية
  :تشمل أنشطة الجمعية االساسية، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

قد تقدم الجمعية دعماً مالياً لمنظمات المجتمع المدني األهلية المحلية في المنطقة، بما فيها المنظمات : تقديم المنح .١
األكاديمية والبحثية والجمعيات الحرفية والمؤسسات الخاصة ومنظمات القطاع الخاصة غير الحكومية والمعاهد 

واألفراد الذين تندرج أنشطتهم ضمن اطار اهداف الجمعية والتي تعمل على دفع وتعزيز تيارات الديمقراطية 
 والحرية وممارستهما

البرامج التي ستعمل على توسيع اطار قد تقوم الجمعية بعقد  المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من : البحوث .٢
المناظرات والمناقشات العامة المتعلقة بالتطورات االيجابية والتحديات المتعلقة بتوسيع أطر الحريات السياسية 

 والديمقراطية في دول معينة وفي كافة انحاء المنطقة

ربطهم بقادة منظمات غير حكومية وقد يشمل هذه خلق شبكة عمل بين قادة المنظمات غير الحكومية في المنطقة و
 حول العالم في آن واحد

يجب أن تستغل الجمعية آخر مبتكرات التكنولوجيا والوسائل المتاحة بغية ضمان استمرارية االتصال : التواصل .٣
بين المستفيدين الحاليين من المنح ومن استفاد منها سابقاً، والمستشارين والمشاركين في المؤتمرات وغيرها من 

كات العالقات التي سوف تقوم الجمعية بالمساعدة على انشائها ودعمها، وهذا يشمل خلق وصيانة شبكة المواقع شب
، تأمين بوابة في االنترنت لنشر المطبوعات في عدة لغات، أشرطة الفيديو الرقمية، )website(االلكترونية 

 مكن لها دعم أهداف الجمعيةالرسائل والمنشورات االخبارية وغيرها من وسائل التواصل التي ي

ية مساهمة رائدة تدفع قدماً مسيرة نشر الحرية قد تقوم الجمعية بتنظيم منح الجوائز التقديرية أل: الجوائز التقديرية .٤
 والديمقراطية

لن تقدم الجمعية اية منح ألحزاب سياسية او منظمات حكومية، لكنها قد تعطي منحاً لمنظمات تعتمد في أداء عملها  .٥
 مخصصات حكومية معينة، كالمعاهد األكاديمية، لن تقدم الجمعية اي دعم لمنظمات ارهابية او كيانات غير على

 شرعية او وكالئهم او اولئك الذين يؤيدون او يستعملون العنف لتحقيق اهدافهم

  مراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ال
 معالي الوزير نقوال كميل - دولة رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب عزمي ميقاتي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  يسى الخوريع دجو وديع -  عزمي طه ميقاتي-نحاس
  يسى الخوريعدجو وديع السيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٣٢٩ علم وخبر رقم -"حزب التيار األسعدي"باسم  سياسية  جمعية -٧
 ملك محمد شبيب واحمد كمال -٩٢٠ العقار رقم - طريق عام صيدا، صور القديمة-البيساريه حي العاقبية: مركزها
   قضاء صيدا- الطابق األول-األسعد
  : أهدافها
 نشر الوعي التربوي والثقافي .١

 المساهمة في ترسيخ الديمقراطية .٢

 بناء مجتمع صالح .٣

 افي والسياسيتشجيع الحوار الثق .٤

 تعزيز التعاون والتالحم بين ابناء الوطن الواحد ونشر العدالة والمساواة .٥

 التكافل والتضامن االجتماعي بين المواطنين .٦

 احياء المناسبات الوطنية .٧

 نبذ الطائفية والعنف بين األديان والدعوة الى التسامح والعيش الواحد .٨

 دعم الجيش والقوى األمنية في الدفاع عن الوطن وحدوده وصد الطامعين في أرضه ومياهه .٩

 دعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 اسعد فؤاد - علي شعالن األسعد- زاهي محمود األسعد-نان األسعدمعن عد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رضا عبد العلي األسعد-  علي احمد االسعد-األسعد
   معن عدنان األسعدمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٣٢ علم وخبر رقم -"جمعية البقاع األوسط الخيرية والتربوية" جمعية باسم -٨
 قضاء - ملك هشام عبداهللا وعلي عبداهللا وحسين عبداهللا- قرب مفرق سرعين-اد رياق بعلبك اوتوستر- سرعين: مركزها

  بعلبك
  : أهدافها
االعمال الخيرية واالجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية للطالب المتفوقين المعوزين  .١

لجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجاناً وتقديم المنح ا
والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية والخاصة لمختلف المراحل التعليمية االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية والمعاهد االكاديمية والتقنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني ودور الحضانة وذلك باالستعانة مع 

 لخبرة واالختصاصاصحاب ا

 ههيرفع المستوى الثقافي من خالل انشاء مكتبات للمطالعة والترفي .٢

تعليم كمبيوتر، تعليم (اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل  .٣
 وفنية أو المشاركة واقامة دورات مهنية وتدريبية وثقافية وعلمية) لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها

 فيها

 السعي الصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنموية تنسجم مع هوية واهداف الجمعية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 غنام محمد - علي عبداهللا عبداهللا- حسين عبداهللا عبداهللا-اهللاعبداهللا فريد عبد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جنان علي الجاروش- الديراني
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  حسين عبداهللا عبداهللالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٣٣ علم وخبر رقم -"بيت الرجاء" جمعية باسم -٩
 ملك سامي غريافي -٨ القسم رقم - ٤٢١٨رقم  العقار - بناية يازجي-  شارع أثينا-  السيوفي- االشرفية-بيروت: مركزها

   الطابق السادس-ولينا فضة
  : أهدافها
انشاء مركز لتأهيل السجناء والمحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وعادوا الى معترك الحياة، ورعاية هؤالء  .١

 المسرحين وخدمتهم دون اي تمييز

مجتمع بشكل سليم وذلك على الصعيد النفسي والمهني تأهيل هؤالء االشخاص ومساعدتهم في اعادة اندماجهم في ال .٢
 والروحي واالجتماعي انطالقاً من مبادىء الكتاب المقدس وتعاليمه

شخاص بانشاء معاهد خاصة لتدريسهم وتدريبهم واعادة دمجهم في العمل على رفع المستوى العلمي لهؤالء اال .٣
 المجتمع كما وانشاء مراكز ترفيهية لهم

لمستوى الصحي والنفسي لهم بانشاء مستوصفات ومراكز طبية، والتعاقد مع اطباء واخصائيين العمل على رفع ا .٤
 ومرشدين نفسيين للقيام بمتابعة هؤالء األشخاص ومعاينتهم في مركز الجمعية أو مراكز اقامتهم

وية أو العمل على رفع المستوى المهني للمحكومين المسرحين واألفراد، عبر انشاء مشاريع عمل صغيرة يد .٥
 حرفية، واستثمارها لخدمتهم من اجل تحقيق اهداف الجمعية ومتابعة خدماتها

 التعاون مع المؤسسات واألفراد التي تؤمن بدور الجمعية ورؤيتها من اجل العمل على تحقيق األهداف المنشودة .٦

لعنف ومعالجة العمل على وضع برامج توعية لمعالجة مشاكل المحكومين االجتماعية ومساعدتهم على نبذ ا .٧
 االسباب التي أدت بهم الى ظروف السجن والعقوبة

العمل على انشاء كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الجمعية من انجازات تربوية ومهنية واجتماعية  .٨
 تساهم في تنمية المجتمع العام ومساعدته

  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع
 سباستيان - سامي جوزيف غريافي- جميله عبداهللا طنوس-نورما جوزف يونس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   لينا زاهي فضة-عماد ايلي عبداهللا
  لينا زاهي فضةالسيدة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٣٥ علم وخبر رقم -"ية االجتماعيةل الخيرااليمان العام" جمعية باسم -١٠
   قضاء المتن-C بلوك-٤ القسم رقم -١٠٠٥ العقار رقم -مزرعة يشوع: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على
تقديم المساعدات االنسانية والقيام باالعمال الخيرية واالجتماعية والصحية والتربوية والمهنية ألبناء المجتمع عبر  .١

  فئات المجتمع التي تحتاج الى العناية والرعايةاالعتناء بكافة

 اعداد النشرات والملصقات التوجيهية واقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - يوسف نسيب زعرب- ارتين هيري مهران نهابتيان-فاغان اويديس كركوريان: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

   مازن فاضل ابو لطيف- افو طوروس اوسطايان-رانيا جورج ابو خليل
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  يوسف نسيب زعربالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Businessmen  ese LibyanLebanجمعية التعاون اللبناني الليبي لرجال االعمال، " جمعية باسم -١١

Cooperation"- أد /٣٥٩ علم وخبر رقم  
   الطابق السابع- سنتر االونيسكو- ٢٦ القسم رقم - ٥٠٠٩ العقار رقم - منطقة المصيطبة العقارية- فردان-بيروت: مركزها
  : أهدافها
عريف الدائم عن تقديم جميع الخدمات التجارية والصناعية بهدف تشجيع التبادل التجاري والصناعي مع الت .١

الشركات والمنتجات اللبنانية والليبية والصناعة وذلك بتنظيم لقاءات بين الشركات ورجال االعمال من كل من 
  كذلك اقامة معارض متخصصة ومكتب دائم في بيروت وطرابلس وأي منطقة أخرىالبلدين

 لدول المشاركةتقديم الدراسات االقتصادية من خالل تنظيم ندوات علمية اقتصادية لكل ا .٢

تشجيع تبادل االستثمارات المشتركة وتوضيح الرؤية للمهتمين حول امكانية الشراكة في االستثمارات الخاصة  .٣
 والعامة من أي من القطاع الصناعي او التجاري

اصدار دليل تجاري مشترك ومتخصص يساعد االطالع على القطاعات المنتجة الصناعية والتجارية في كل  .٤
 البلدين

 ساعدة في تقديم الخدمات المفيدة لتشجيع تسويق منتجات الصناعات اللبنانية والليبية وتعزيز تبادلها التجاريالم .٥

في كل البلدان المشاركة وتزويدهم بالمعلومات المفيدة  على الفرص االستثمارية المتاحة ترشيد وتوجيه المستثمر .٦
 لهذه الغاية

 هدف تشجيع التبادل التجاري واالستثماري بين كل من لبنان وليبيااقامة المذكرة االقتصادية واالستثمارية ب .٧

 العمل على انشاء مراكز لبحث المواضيع االستثمارية واقتراح حلول للمشاكل االقتصادية في هذا المجال .٨

ال التعاون مع المنظمات االقليمية والدولية والمنظمات األهلية غير حكومية، والجامعات، والهيئات األخرى في مج .٩
 القطاع التجاري والصناعي واالستثماري

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد - محمود عبداهللا مطر- خليل عبدو ابو شوارب-احمد عبد الحميد حامد سليم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اديب محمد ابو النصرالبساتنه-فريد مطر

  محمد فريد مطرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٦٠ علم وخبر رقم -"جمعية انماء كفردنيس" جمعية باسم -١٢
   قضاء البقاع الغربي- المدرسة القديمة- مبنى البلدية- الشارع العام-كفردنيس: مركزها
  : أهدافها
 الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح األلفة والتعاون والتعاضد فيما بينهماالهتمام بكل ما يعنى بشؤون  .١

 خطة انمائية  ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمنتشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى .٢
يع المسؤوليات شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوز

 توخياً لحياة اجتماعية افضل

 تنمية الوعي االجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك .٣

العمل على رفع المستوى الفكري واالجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي ألبناء المنطقة، من خالل انشاء  .٤
 ة، واقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفةوبيئية وصحيمؤسسات اجتماعية وتربوية وثقافية 
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 انشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية االجتماعية .٥

 الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه .٦

 انماء الوعي العربي .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد انيس - فراس علي اسماعيل- ايمن حامد عثمان-نزيه حسن ابو شامي: السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم

   ضرار صالح القادري- القادري
  نزيه حسن ابو شاميالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٦٤ علم وخبر رقم -"YADUNAيدنا، " جمعية باسم -١٣
   قضاء المتن- ٩ القسم رقم -١٩٩١ العقار رقم -سن الفيل: مركزها
  : أهدافها

تهدف االى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل أوجهه االجتماعية، الثقافية، 
  .االقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية

  :ع الواردة وذلك على سبيل التعداد ال الحصر تحقق غايتها من خالل المشاريع والمواضي-
 :عمل في الحقل الصحي واالجتماعي للمرأة ال سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك اساساً من خاللال .١

  المراقبة الطبية عبر اجراء الفحوصات األولية - 
 ن والتشخيص المبكرتقديم جميع المعلومات واالرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايي - 

 القيام بحمالت توعية للوقاية من هذا المرض - 

  تأهيل ومراكز متابعة ألمراض شرايين القلبتقديم العالجات المتوفرة لهذا المرض عبر انشاء مراكز - 

 القيام بحمالت لتعديل بعض القوانين المختصة وحمالت كسب تأييد - 

 القلبلمرض شرايين ) Research(القيام باألبحاث الالزمة  - 

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية واألهلية تحقيقاً  .٢
 ألهداف المؤسسة

 اية نشاطات أخرى تتعلق بموضوعها .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -شربل ميشال سليمان.  د- منى أديب عفيش-  سليماناللبنانية األولى وفاء اميل: السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

سمير .  د-  منى الياس الخوري- ماري جواد الحاج- فادي حبيب كرم- انطوان سعداهللا سركيس.  د-زينه جوزاف الخوري
   بير الياس شعيا سلوم-الياس العلم

  فادي حبيب كرممحامي ال: ه الحكومةممثل الجمعية تجا
  

  أد /٣٦٥ علم وخبر رقم -"Small Worldلم الصغير، االع" جمعية باسم -١٤
   الطابق األرضي- بناية جفال- الرملة البيضاء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 مد يد المساعدة لذوي الحاجة في مختلف أنحاء العالم ال سيما مساعدة االطفال المعوزين .١

رعات والهبات من أجل دعم ومساعدة الجمعيات والمنظمات الخيرية في مختلف انحاء العالم التي تعنى جمع التب .٢
 بتقديم المساعدات لالطفال المعوزين
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تنظيم واقامة ندوات وحلقات وحفالت ومناسبات ثقافية واكاديمية وتوجيهية واجتماعية، يعود ريعها، عند وجوده،  .٣
 لخدمة اهداف الجمعية

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
 - فادي يوسف غيث- مازن وسيم تاج الدين-  نسرين كامل يحي-طارق يحي سليم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نضال مجيد سري الدين
   غيثفادي يوسفالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Charity Association Rural ، )قرض(جمعية االنماء الريفي الخيري " جمعية باسم -١٥

)D.R.A.C(Development "- أد /٣٦٦ علم وخبر رقم  
   قضاء حاصبيا- الطابق االول- ملك قاسم محمد دله- الطريق العام-  الحي الغربي- شبعا: مركزها
  : أهدافها

لمي اجتماعي وثقافي، سياحي، بيئي، صحي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى ان هذه الجمعية هي ذت طابع خيري ع
التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات، النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، االدارات العامة والرسمية، 

ت، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان البلديات واتحادات البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات، الشركات، االدارا
  : تحقيق االهداف التاليةيفي والعمل الخيري، وهي تسعى الىوالعالم، فيما خص مواضيع االنماء الر

 توعية وارشاد المجتمع األهلي حول مواضيع االنماء والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرارات .١

 س العلمية والثقافية الريفيةالعمل على نشر المبادىء واألس .٢

 نوعيتهاو والبيئة ريفي مع الحفاظ على التراث المبنيالعمل على اطالق وتعزيز ديناميكية االنماء ال .٣

 على دراسة وتنفيذ المشاريع الريفية  المحليةالعمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والمجالس .٤
"Projects Rural" 

 وابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات األهليةالعمل على تعزيز ر .٥

تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع االنماء الريفي والتنمية  .٦
 المستدامة

 السعي والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات حول مواضيع االنماء الريفي والتنمية المستدامة .٧

عمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والمنظمات والشركات والروابط ال .٨
 العلمية والثقافية في لبنان والعالم

العمل الخيري من خالل مساعدة الفقراء واأليتام والمحتاجين وذوي االحتياجات الخاصة واصحاب األمراض  .٩
 وقروض  ميسرة وذلك بعد توفر االموال لذلكالمزمنة ومنح مساعدات مدرسية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   تهامه محمد غادر- مريم جمال نبعه- رامز قاسم دله- مازن عفيف صعب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  تهامه محمد غادرالسيد : الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /٣٧٢ علم وخبر رقم -"جمعية حماية التراث في بعبدا" جمعية باسم -١٦
   الطابق الثاني- ملك الياس شربل المزوق-٨ القسم رقم -٣٨١٢ العقار رقم -  حي الحصيد-بعبدا: مركزها
  : أهدافها
 جتماعيةحماية التراث في بعبدا وتوثيق تاريخ البلدة وعاداتها اال .١
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 المحافظة على األبنية األثرية في بعبدا وتوثيق المستندات والصور عنها  .٢

 خلق روابط اجتماعية بين عائالت بعبدا .٣

 خلق روابط بين أبناء بعبدا في الوطن والمهجر .٤

 ثقافية انمائية اجتماعية .٥

  د موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبع
 طانيوس -ير صعب كارين بش-  نهى اديب معوض- مكرزلالاسعد طانيوس : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ين بشاره معتوق ناد-قيصر الفغالي
  مكرزلالاسعد طانيوس السيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٧٣ علم وخبر رقم -"عيلة مار شربل" جمعية باسم -١٧
   قضاء كسروان- البناء األول-.ل.م. ملك شركة الكرمة العقارية ش-٩٩٩ العقار رقم -غادير: مركزها
  : أهدافها

  :ة مسيحية تهدف الىيسهي جمعية روحية كن
 االلتزام بعيش االنجيل المقدس في قلب العالم بروحانية القديس شربل -

 قدسةااللتزام بتعاليم الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية الم -

 :وذلك من خالل

 اقامة لقاءات نشاطات ورياضات روحية وحلقات دراسية انسانية وروحية .١

 المشاركة في رسالة الكنيسة بكافة أبعادها .٢

 استخدام كافة الوسائل وال سيما االعالمية منها لنشر كلمة اهللا وتعاليم الكنيسة .٣

 )الخ...تأهيلية اجتماعية،تربوية، صحية، (انشاء مؤسسات للخدمة االنسانية بكافة وجوهها  .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريمون - الخوري جوزيف حنا العنداري-الخوري انطوان ميشال بشعالني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 بيار يوسف بو زيد - نبيل طانيوس عطااهللا-يمون مارون بطرس خليل ابي عتمي ر- بولس حنا العنداري- فرنسيس ناضر
  حرفوش

  ريمون فرنسيس ناضرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٨٣ علم وخبر رقم -"حزب الشباب والتغيير"باسم سياسية  جمعية -١٨
 - جالل الدين حداد- ملك منى احمد-  دادايان بناية-٢٢ القسم رقم - ٢٣٤٨ العقار رقم - شارع عزمي-طرابلس: مركزها

  الطابق األول
  : أهدافها
 العمل على ايجاد األطر الكفيلة بتوظيف طاقات الشباب اللبناني خارج سياق االصطفافات الطائفية والمذهبية .١

 اطالق خطاب سياسي وطني انطالقاً من المشتركات المتفق عليها في وثيقة الطائف والدستور .٢

 من خالل تحريك ميكانيزمات االصالح التي عين الطائف مؤسساتها وفي صالح النظام السياسيالعمل على ا .٣
 طليعتها الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية

السعي مع األحزاب وهيئات المجتمع المدني إلطالق آلية نظام انتخابي عصري يرفع الممارسة السياسية الفردية  .٤
 الى مستوى المواطنة
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 ع المراجع الدينية والمؤسسات التربوية إلعادة االعتبار للقيم الدينية كمرجعية أخالقية تعزز من مناعةالعمل م .٥
 نحراف التي تكون مبتدأ إنهيار المجتمعات والدولمجتمعنا أمام موجات التحلل واال

له انطالقاً من اعتقادنا  البلد حفاظاً على وحدته وسيادته واستقالاتعزيز عناصر القوة والمناعة التي يتمتع بها هذ .٦
 بأن قوة لبنان تكمن في قوته وليس في ضعفه

ولة في ني، فإننا نسعى لمزيد من دور للدمع التأكيد على ايماننا بدور المبادرة الفردية في النظام االقتصادي اللبنا .٧
 مؤسسات الحماية االجتماعية وفي العملية االجتماعية ككل

  المذكورة أحكام الدستور وميثاق العيش الوطني المشترك والقوانين واألعراف النافذةعلى أن تراعى في تطبيق األهداف

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 زكريا مصطفى ماهر -زاق كركر رشيد عبد الر-منى احمد جالل الدين حداد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سالم محمود فتحي شريف يكن- الحبيب يحي عبد الغني-بيتيه
  سالم محمود فتحي شريف يكنالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٣٨٤ علم وخبر رقم -"LIBAN-IDEF  لبنان، -ايداف" جمعية باسم -١٩
  حرم العلوم االجتماعية -  ملك جامعة القديس يوسف- شارع هوفالن-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 تشجيع تنمية وانتشار ثقافة القانون في لبنان والتوسع في اطار القانون المقارن .١

 تنمية العالقات الثقافية بين االشخاص الطبيعيين والمعنويين في مختلف الميادين الحقوقية .٢

ات الدولية والمؤسسات االقليمية والمحلية التي لها اهداف مماثلة تشجيع العالقات وتنمية التبادل الثقافي مع المؤسس .٣
 منسجمة مع اهداف الجمعية

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وتنظيم كل الوسائل التقنية والمنشورات التي تساهم في نشر وتجميع  .٤
 المعلومات المتعلقة بهذه المهام

ما في مجاالت القانون والعالقات الدولية والتعاون والتبادل بين المجتمعات القيام باالعمال المتصلة بالثقافة ال سي .٥
 أو الناشطة في مجال حقوق االنسان/الحقوقية و

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 البروفسور - البروفسور عائده صبحي عازار-سور جورج ميشال خديجالبروف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 البروفسور حسان تابت محمد جميل -  البروفسور انطوان البرخير- البروفسور فايز نجيب الحاج شاهين-بيير انطون غناجه
  رفعت

   حسان تابت محمد جميل رفعتبروفسور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٨٦ علم وخبر رقم -"Club des Sciencesلوم، نادي الع" جمعية باسم -٢٠
   ملك لوسيان تيان-B2 القسم رقم -٣٨٩ القار رقم -  شارع اديب اسحاق- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تشجيع البحث والنشر العلمي في ميدان العلوم كافة وخصوصاً البيئة والعمل من أجل الحفاظ على البيئة .١

  بيئية-رات ومعارض علمية، رحالت استكشافية علميةتنظيم محاضرات ومؤتم .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 ايلي عبده - لوسيان مارون تيان- انطوان مارون تيان-جورجيت قبالن بو جوده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ورمنص

  انطوان مارون تيانالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٠١ علم وخبر رقم -"Sanbornsسانبورنز،ٍ " جمعية باسم -٢١
   المتن قضاء-٩٢٦ العقار رقم -النقاش: مركزها
  : أهدافها
 تفعيل الدور االقتصادي والسياحي في لبنان .١

 لشعب المكسيكي الى لبناننقل تراث وثقافة بالد االنتشار، خاصة تراث وثقافة ا .٢

 تعزيز التواصل بين ابناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العام، والمواطنين من اصل لبناني .٣

عبر انشاء متاحف متجولة في )  وغيرهم- مايكل دبغي- جبران خليل جبران-قدموس(تكريم عظماء من لبنان  .٤
 ار صورة لبنان الحضاريةلبنان والعالم ومواقع الكترونية وغيرها إلظه

  البلديات- المؤسسات الرسمية والخاصة-  المعنيةتالوزارا: لتحقيق اهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع .٥
 المؤسسات - السفارات- الشخصيات المعنوية-  الجمعيات المدنية واألهلية-  الجامعات والمدارس-واتحاد البلديات

 د االنتشارالرسمية والخاصة، والشخصيات في بال

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   بشارة ايلي سماحه-  بيار شفيق روحانا موسى-دانيال ناجي الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

  بشارة ايلي سماحهالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٠٢ علم وخبر رقم -"CARSO Foundationكارسو فوندايشن، " جمعية باسم -٢٢
   قضاء المتن-٩٢٦ العقار رقم -النقاش: مركزها
  : أهدافها
 تفعيل الدور االجتماعي، الصحي، التربوي، الثقافي، االقتصادي والسياحي في لبنان .١

 مساعدة المسنين، واشراكهم في ضمان صحي واجتماعي يحميهم .٢

 مساعدة االطفال على الصعيدين التربوي والثقافي، والشباب على الصعيد الجامعي .٣

 تعزيز التواصل بين ابناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من اصل لبناني .٤

 نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة واحترام اآلخر والمحافظة عليه .٥

  التراث اللبناني انطالقاً من لبنانالعمل على حماية .٦

 تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان .٧

 البلديات - المؤسسات الرسمية والخاصة- الوزارات المعنية: لتحقيق اهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع .٨
 المؤسسات - السفارات-لمعنوية الشخصيات ا-  الجمعيات المدنية واألهلية-  الجامعات والمدارس-واتحاد البلديات

 الرسمية والخاصة، والشخصيات في بالد االنتشار 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ة ايلي سماحه بشار-  بيار شفيق روحانا موسى-دانيال ناجي الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  بشارة ايلي سماحهالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٤١٥ علم وخبر رقم -"جمعية المرصد العربي لحقوق االنسان والمواطنة" جمعية باسم -٢٣
   قضاء بعبدا- الطابق السادسD بلوك -١٥ القسم رقم -٣١٦ العقار رقم - بناية النصر-برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز وبث ثقافة حقوق االنسان والمواطنة وحمايتها والدفاع عنهاوشر واعالن وانماء ن .١

 تمكين المواطن من معرفة حقوقه المنصوص عليها في الشرائع والقوانين .٢

 تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات واعداد دراسات حقوقية وثقافية .٣

وق والواجبات وسيادة القانون ونبذ الظلم والتطرف والتعسف المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة في الحق .٤
 والعنف والتمييز والدعوة الى التسامح

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ذو الفقار علي - عباس علي الغول- حسن قبالناسامه.  د-منذر محمد سعيد فواز: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مهنا زينب نعيم -ضاهر
  عباس علي الغول محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤١٦ علم وخبر رقم -"دالئل المحبة االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٢٤
 قضاء -لبستاني وخديجه حسين البستاني ملك محمد تاج الدين حسين ا-٧٨٨ القسم رقم - ١١٩ العقار رقم -ببنين: مركزها

  عكار
  : أهدافها
 تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين .١

 انشاء مراكز صحية ومستوصفات نقالة وثابتة .٢

 انشاء معهد للتعليم المهني واألكاديمي .٣

  لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا
 ساره محمد -  منى علي مسره- هنادي حسني الباز-عدنان عبد الرزاق الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   دالل عصام البستاني-العويك
    عدنان عبد الرزاق الرفاعيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٣٣م  علم وخبر رق-"جمعية الحياة للتنمية في البقاع"جمعية باسم  -٢٥
   قضاء البقاع الغربي- الطابق األرضي- منزل محمد عبد الفتاح- ١١١٢ العقار رقم - حي الجامع-الصويري: مركزها
  : أهدافها
 اقامة وانشاء جمعية الحياة للتنمية في البقاع .١

 القيام بالمشاريع وانشاطات التنموية في المناطق البقاعية المختلفة خاصة المناطق األكثر عوزاً .٢

 قد المؤتمرات وورشات التدريب المختلفة لتطوير القدرات البشرية في المناطق البقاعية المختلفةع .٣

 ت المختصة للمساهمة في الحد من الفقر وآثارها الجهالقيام باالعمال الخيرية واالجتماعية والسعي مع .٤

   وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
 علي محمد - فاطمة ابراهيم الحجيري- اماسل محمد عوده-محمد يحي عبد الفتاح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد علي غداده- عليه محمد رايد- نبيل علي غدادي- عزالدين
   نبيل علي غداديالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٤٣٤ علم وخبر رقم -"اد رجال االعمال الشرق أوسطياتح"جمعية باسم  -٢٦
 - ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان- شارع جوستينيان- منطقة الصنائع-بيروت: مركزها

  الطابق الحادي عشر
  : أهدافها

  :حددت اهداف االتحاد بما يلي
 تطوير التجارة .١

 زيادة االستثمار .٢

 وجيا والمهاراتتعزيز نقل التكنول .٣

 تشجيع البحث والتطوير العلمي واالقتصادي والثقافي .٤

 دعم ترقية البنى التحتية اللوجستية .٥

 تحسين التبادل االقتصادي والثقافي والتعاون بين البلدين .٦

 تشجيع السياحة .٧

 التنسيق وتكثيف التعاون بين مجتمعات رجال االعمال المتواجدة في البلدين .٨

 ادارة مالئمة أكثر لإلستثمار والبيئة التجارية من خالل تحقيق تكامل اقتصادي اقليميقيادة نشاطات تهدف الى  .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - يوسف عفيف كنعان-نصولي عبد الودود صالح ال-انطونيوس حنا غريب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هشام محمد ناصر-محمد وجيه احمد درويش البزري
  انطونيوس حنا غريبالدكتور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٣٩ علم وخبر رقم -"نادي وادي الست الثقافي اإلنمائي"جمعية باسم  -٢٧
  وف قضاء الش-  ملك جهاد اميل مقصود-٥٩١ العقار رقم - وادي الست: مركزها
  : أهدافها
 فيها، وابراز معالمها السياحية، عزيز الروابط االجتماعية بين ابناء البلدة، واالهتمام بالشأن الثقافي واإلنمائيت .١

والحفاظ على البيئة، واالبقاء على تراث القرية وعاداتها في بلدة وادي الست، وتمتين صالت المقيمين والمغادرين 
 دة نموذجية من بلدات قضاء الشوفوالمغتربين بالبلدة، وجعلها بل

تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد واالعتراف باآلخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم  .٢
ثقافة السالم وحقوق االنسان وروح المواطنية الصالحة واقامة المحاضرات والندوات واالجتماعات والعمل بكل 

ؤول، المتعلم سه االهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المالوسائل على تحقيق هذ
 والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه

رفع المستوى التعليمي والثقافي واالنمائي ورعاية الطفل وتوجيه األم ومكافحة األمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات  .٣
 وايجاد نوادي ثقافية  وترفيهية

م أو المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية وسائر المشاريع ذات تنظي .٤
 الطابع االجتماعي

 ن لحمايتها وصيانتهااالهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطني .٥

يعي ودعم الزراعات مين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبأتأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وت .٦
 العضوية
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 تشجيع ودعم واقامة األنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وانشاء المراكز المتعلقة بها .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 طوني - بيار توفيق ابي شهال- عصام متى جوهر-ابي شهالمروان اميل : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جهاد اميل - نمر فيليب جوهر- فارس قبالن فرح- ليلى جرجس ابي شبلي-جوني يوسف مرهج -بطرس ابي الحسن
   زياد عبدو مقصود- مقصود

  جوني يوسف مرهجمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٤٥ علم وخبر رقم -" 26Article، ٢٦البند "جمعية باسم  -٢٨
   قضاء المتن- الطابق الثالث-  سنتر وادي النسيم-٦٩ القسم - ٤١٤ العقار رقم -الزلقا: مركزها
  : أهدافها

 "Article 26، ٢٦البند "ادراكاً من المؤسسين ألهمية التعليم الجامعي في عالم اليوم، تسعى الجمعية الخيرية المعروفة باسم 
وهي جمعية خيرية، ال تبغي الربح، أو المنفعة الخاصة، الى انماء قيم ) االعالن العالمي لحقوق االنسان من ٢٦بالبند (تيمناً 

  :التعليم الجامعي في لبنان، وذلك من خالل تحقيق االهداف التالية
 محاولة التعويض عن حرمان ناشئة الشباب اللبناني من فرص متساوية للتحصيل العلمي الجامعي .١

 ائل القانونية والخيرية لجعل مؤسسات التعليم الجامعي وفرص التعليم الجامعي، أقرب مناالًالسعي بكل الوس .٢
 ومتاحاَ ألوسع الشرائح الطموحة من الشباب اللبناني

 اشاعة مناخ عام محفز ومشجع على التحصيل العلمي والتربوي، وبخاصة التعليم الجامعي العالي وفي درجاته .٣
 ولدى الناشئة أنفسهم خصوصاً، اشعار هؤالء بتضامن المجتمع معهم، ووقوفه على المختلفة، في المجتمع عموماً

 احتياجاتهم

ضعف مادياً في المجتمع وبخاصة اشاعة مناخ ايجابي لدى الجهات واالفراد المقتدرين مالياً على مساعدة الفئات اال .٤
  المجتمعات الناجحةالقي وجزء من التكافل االجتماعي فيطالب التعليم الجامعي، هو واجب أخل

مساعدة الشباب اللبناني ذوي االمكانيات المادية المحدودة، شابات وشباباً ومن دون أي تمييز فئوي، على تحقيق  .٥
طوحاتهم في التحصيل الجامعي وذلك من خالل ربطهم وتعريفهم على فرص التعليم الجامعي العالي الجودة، 

 جامعات، او استمرارهم في التحصيل الجامعيومساعدتهم على تخطي ما يعيق وصولهم الى ال

بدل نقل، أو سكن جامعي، أو (ومالية ) مكتبات، مراجع، قرطاسية، أمكنة سكن جامعي(تقديم مساعدات عينية  .٦
 ، وجوائز تشجيعية وذلك للطالبات والطالب الجامعيين المحتاجين لمثل هذه المساعدة)اقساط جامعية

  لطالب التعليم العالي اصحاب الحاجة أو المتفوقينتوفير منح مدرسية جزئية او كلية .٧

التعاون والتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية والهيئات االجتماعية أو الرسمية المعنية والبلديات، داخل أو  .٨
 خارج لبنان، في مجال تحقيق أهداف الجمعية

 مساعدة الشباب اللبناني على اختيار تحصيلهم الجامعي .٩

 اجتماعية وحمالت توعية عبر تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات والحفالت في سبيل القيام بنشاطات .١٠
 تحقيق اهداف الجمعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   روبير الياس معكرون- ن بيار خوري كاري-حبيب فؤاد لحود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حبيب فؤاد لحودالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٤٤٦ علم وخبر رقم -"جمعية ريف عكار الخيرية"جمعية باسم  -٢٩
    قضاء عكار- ملك عباس عثمان موسى-ريق العام الط- بزال:مركزها
  : أهدافها
 حي واالجتماعي والتربوي والبيئيبناء المؤسسات والمراكز التي تعنى بالشأن الص .١

تنمية المناطق الريفية المحرومة علمياً وثقافياً عبر القيام بأنشطة تعليمية وتثقيفية تشمل التدريب المهني والدورات  .٢
 والمحاضرات والندوات التي تعنى بالجانبين العلمي والثقافي والصحي االجتماعي

ع مستواهم الثقافي، االجتماعي، البيئي والصحي عن طريق التوعية تقديم المساعدة لمن هم بحاجة والعمل على رف .٣
أطفال، (وتأمين الدواء واقامة الندوات والمحاضرات وبناء المراكز التأهيلية وكفالة اليتيم، تمكين المجتمعات المحلية

 من خالل تنمية القدرات ومواجهة التهميش) نساء، شباب

  قاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وف
 محمد عثمان - سوزان علي موسى- خالد محمود ديب-سعدية عثمان موسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد حسن عبداهللا-  موسى عثمان موسى- سمر علي موسى- موسى
  ان موسى محمد عثمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  ٢٠١٢,ذار   �� ��ت .-� 
�ا�4* ●
  

مؤسسة  "الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم، ٧٦٧٦ مرسوم رقم -١
 "Education Development Center Inc. ادوكيشان ديفلوبمنت سنتر انك،

  "".Education Development Center Inc مؤسسة ادوكيشان ديفلوبمنت سنتر انك،" رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم 
  ٤٦، و٤١، ٤٠ األقسام رقم -٥٤ العقار رقم - طريق الشام- الصيفي-بيروت: مركزها
  :أهدافها

  :حددت اهداف الجمعية وغاياتها كاآلتي
  .القيام بالنشاطات والمشاريع التي تتسم حصرياً بالطابع العلمي والثقافي والخيري والمساعدة والمساهمة في دعمها

  : للغايات واألهداف المذكورة، تتمتع المؤسسة بالصالحيات التاليةتحقيقاً
تعزيز المنفعة العامة والنهوض بمستوى التعليم من خالل دراسة سبل وطرق تعليم العلوم والرياضيات والتاريخ  .١

م مواد التربوية ومن خالل تصميوالقانون واألدب والعلوم االقتصادية والفنون وغيرها من المواضيع الثقافية و
 فية وتربوية وتحضيرها وتوفيرها وتوزيعهاثقا

تحضير وتوزيع كتب وتقارير وكراسات وافالم وغيرها من المواد المطبوعة والتصويرية المتعلقة بالمواضيع  .٢
 التعليمية او بأهداف ونشاطات المؤسسة

ية وتربوية وفي غيرها من التربية في تحضير مواد تثقيفرس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التعاون مع المدا .٣
 األمور المرتبطة بأهداف ونشاطات المؤسسة وتقديم المساعدات والهبات والمنح والقروض لتحقيق هذه االهداف

 قبول اي من الممتلكات مهما كان نوعها او قيمتها المقدمة عن طريق الهبة او الوراثة .٤

ير او تبادل او بيع او نقل او  تأجل او رهن او حجز اوشراء او استئجار او استثمار او اعادة االستثمار او استعما .٥
تحويل او التصرف باألمالك المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها وأي حق في أي ممتلكات اخرى وممارسة 
كافة حقوق وامتيازات الملكية بالنسبة الى هذه الممتلكات مهما كان نوعها وذلك بطريقة تعزز بأفضل شكل ممكن 

  مجلس امناء غايات المؤسسةوفق رأي



 28 

انشاء مكاتب وتعزيز غايات واهداف المؤسسة وتنفيذها وممارسة كافة الصالحيات المناطة بها داخل والية  .٦
 ديالوير وخارجها

ابرام العقود واالتفاقيات من دون اي تحديد لتحقيق اي من الغايات واالهداف المذكورة وذلك مع اي شخص او  .٧
 ة او كيانشركة او جمعية او مؤسس

القايم بأي عمل مناسب لتحقيق الغايات وبلوغ االهداف وتعزيز الصالحيات المنصوص عليها سواء بمفردها أو  .٨
 بالتعاون مع اي مؤسسة او شركة او شخص او غيرهم

القيام بأي عمل محتمل او مرتبط أو ناشىء عن هذه االهداف والغايات على اال يتعارض مع القوانين التي تأسست  .٩
 ؤسسة بموجبهاالم

ان المؤسسة لم تؤسس لغاية تحقيق الربح وتخضع جميع االهداف والغايات والصالحيات للقيود التالية ومنها اال يستفيد اي 
فرد او عضو او شخص ممن له مصلحة شخصية او خاصة في نشاطات المؤسسة من المداخيل الصافية او اي اموال عائدة 

 على انه يمنع الدفع للمدراء واألمناء واالعضاء التعويض المعقول للخدمات التي  على اال يفسر هذا الشرط(للمؤسسة 
واال يعتمد اي جزء من نشاطات المؤسسة على الدعاية او يحاول التأثير على القوانين واال تشارك ) يقدمونها فعلياً للمؤسسة

   مرشح لمنصب عام في أية حملة سياسية نيابة عن أياو تتدخل المؤسسة بأي شكل من االشكال
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 اله االسيد سوزان فرانسز روس والسيد زياد سيمون ابي عبد: ممثل الفرع في لبنان

  

• 5�� 6  �� ٢٠١٢.-� ,ذار  �� �* وا�7
  

وتعديله برقم  ١٨/٤/١٩٤٩أد، تاريخ /٢٣٣٣م والخبر رقم  لبيان العل٣٠٠ تعديل رقم -١
 »حزب الكتائب اللبنانية«: المسماة للجمعية السياسية ١١/٧/٢٠٠٢أد تاريخ /٨١

  // أد تاريخ /، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «» المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي
  :تاليوأصبح على الشكل ال

  ،١١/٧/٢٠٠٢أد تاريخ /٨١ وتعديله برقم ١٨/٤/١٩٤٩ تاريخ ٢٣٣٣بناء على العلم والخبر رقم 
المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل » حزب الكتائب اللبنانية« بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة

  ،١٣/٢/٢٠١٢ تاريخ ٢٧٢٠لدى المديرية االدارية المشتركة برقم 
  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واالجئين بالتكليف،

    :يقرر ما يأتي
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » حزب الكتائب اللبنانية«عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة : المادة األولى

عام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية االساسي  وقد اعتمد بالنسبة لالدارة النظام ال١٨/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٢٣٣٣
   المقترن بموافقة المؤتمر العام٧/٨/٢٠١١ في وذلك استناداً الى محضر الجلسة المؤرخ

  

:  للجمعية المسماة٢٣/٢/٢٠٠٦أد، تاريخ /٦٠ لبيان العلم والخبر رقم ٣٣٦ تعديل رقم -٢
 »مؤسسة مار مخايل االجتماعية«

، الحائزة على بيان »مؤسسة مار مخايل االجتماعية« المسماة ةغاية الجمعيلية والبلديات علماً بتعديل الداخأخذت وزارة 
   ٢٣/٢/٢٠٠٦أد تاريخ /٦٠العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
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  : غايتها
م وتنشئتهم وطنياً رعاية االيتام ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن واالعالة والدراسة له .١

 وادبياً وخلقياً وتأهيلهم للدخول في المجتمع

 االهتمام بالمسنين وايوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين اعالتهم وراحتهم .٢

 اقامة الندوات والمحاضرات واألبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية واالجتماعية وغيرها .٣

  ية ومهنية لمختلف المراحلفتح مدارس خاصة اكاديم .٤
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
رعاية االيتام ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن واالعالة والدراسة لهم وتنشئتهم وطنياً  .١

 هم للدخول في المجتمعوادبياً وخلقياً وتأهيل

 االهتمام بالمسنين وايوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين اعالتهم وراحتهم .٢

  اقامة الندوات والمحاضرات واألبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية واالجتماعية وغيرها  .٣
  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية اال

  

أد /٤وتعديله برقم  ٥/٥/١٩٩٥أد، تاريخ /٨٠ لبيان العلم والخبر رقم ٣٦٣ تعديل رقم -٣
 »جمعية انماء اهمج«: للجمعية المسماة ١١/١/٢٠٠٥تاريخ 

ة على بيان العلم والخبر ، الحائز»جمعية انماء اهمج« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
  ١١/١/٢٠٠٥أد تاريخ /٤وتعديله برقم  ٥/٥/١٩٩٥أد تاريخ /٨٠رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها

  :اهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطالقاً من
 تعزيز الروابط االجتماعية بين ابناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم .١

  السلطات واالدارات المختصة العداد تخطيط شامل للبلدة انطالقاً من معطيات المجتمع وحاجاتهالسعي لدى .٢

  اهمج البيئيةجاالت انطالقاً من معطيات وحاجاتالعمل على انماء بلدة اهمج على جميع االصعدة وفي كافة الم .٣

 لبيئيةالحماية والمحافظة على البيئة واالهتمام بالشأن البيئي وتشجيع السياحة ا .٤

 تعزيز القدرات االقتصادية لسكان البلدة .٥

 بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية .٦

  تنظيم اقامة الحفالت والمهرجانات الفنية والسياحية .٧
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
  :جمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطالقاً مناهداف ال

 تعزيز الروابط االجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم .١

 السعي لدى السلطات واالدارات المختصة العداد تخطيط شامل للبلدة انطالقاً من معطيات المجتمع وحاجاته .٢

 صعدة وفي كافة المجاالت انطالقاً من معطيات وحاجات اهمج البيئيةالعمل على انماء بلدة اهمج على جميع اال .٣

 البيئي وتشجيع السياحة البيئية الحماية والمحافظة على البيئة واالهتمام بالشأن .٤

 تعزيز القدرات االقتصادية لسكان البلدة .٥
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  بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية .٦
   للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً

  

:  للجمعية المسماة٨/١١/١٩٣٨أد، تاريخ /٣٨٠٨ لبيان العلم والخبر رقم ١٣٧ تعديل رقم -٤
مؤسة (جمعية انهاض الصناعة اليدوية اللبنانية«٩/٥/١٩٥٩أد تاريخ /٦٦٢وتعديله برقم 
 »)السيدة اميل إده

مؤسة السيدة (جمعية انهاض الصناعة اليدوية اللبنانية« المسماة ة الجمعياسماخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة الد
   ٩/٥/١٩٥٩أد تاريخ /٦٦٢ وتعديله برقم ٨/١١/١٩٣٨أد تاريخ /٣٨٠٨، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »)اميل إده

    :وأصبح على الشكل التالي
 Association Help and Heal, Fondation Madame Emileة السيدة إميل إده، هلب اند هيل، مؤسس«: هااسم

Edde«  
  »)مؤسة السيدة اميل إده(جمعية انهاض الصناعة اليدوية اللبنانية«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٢٣/٩/٢٠٠٢أد، تاريخ /١٢٦ لبيان العلم والخبر رقم ٣٧٤ تعديل رقم -٥
 »جمعية دار الرميلة«

، الحائزة على بيان العلم والخبر »جمعية دار الرميلة« المسماة ةالجمعيمركز ارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وز
   ٢٣/٩/٢٠٠٢أد تاريخ /١٢٦رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء عاليه- ملك جمعية دار الرملية-الرملية: مركزها
  اء عاليه قض-  ملك الشيخ حسن ابو علي-الرملية: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة٨/١١/١٢٠٠أد، تاريخ /٢٢١ لبيان العلم والخبر رقم ٣٧٨ تعديل رقم -٦
 »جمعية الشمائل الخيرية االسالمية«

، الحائزة على بيان »جمعية الشمائل الخيرية االسالمية« المسماة ةغاية الجمعيالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
  ٨/١١/٢٠٠١أد تاريخ /٢٢١م العلم والخبر رق

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
 والعمل على اقامة المؤسسات علميةلالعمل على رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني واالهتمام بشتى النواحي ا .١

 ة الداعمة لذلكيوالترب

مدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها القيام باالعمال الخيرية واالجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح ال .٢
والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل 

 التعليمية االبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية واالكاديمية

ة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في موالمسرحيات واقاالتوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات  .٣
تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، (المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل 

 واقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها) دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها
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األمور الصحية للمواطنين وانشاء وادارة المستوصفات والمراكز الصحية، والعمل على انشاء حضانة االهتمام ب .٤
 متخصصة للبراعم واالطفال

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

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدالً من
العمل على رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني واالهتمام بشتى النواحي العلمية والعمل على اقامة المؤسسات  .١

 التربوية الداعمة لذلك

 حتاجينتقديم المساعدات للطالب الم .٢

 وبما ال يتعارض مع التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل .٣
 األنظمة والقوانين المرعية االجراء

 االهتمام باألمور الصحية للمواطنين عن طريق اقامة المراكز والندوات الصحية .٤

  ئل لتوعية النشء وزرع المحبة في النفوسالعمل على تشجيع ودعم العمل الكشفي بشتى الوسا .٥
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

:  للجمعية المسماة٦/٦/١٩٩٤أد، تاريخ /٣٣٥لبيان العلم والخبر رقم  ٣٩٦ تعديل رقم  -٧
 »ه عين سعاد-الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور«

، » عين سعاده-الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
   ٦/٦/١٩٩٤أد تاريخ/٣٣٥الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
ور والهوات، وما شابهها من الكهوف الطبيعية دراسة تهدف الجمعية الى القيام برحالت الستكشاف ودراسة المغا .١

علمية تشمل النواحي الجيولوجية، الكيميائية، الفيزيائية، المائية، النباتية، الحيوانية، التاريخية، األثرية وغيرها من 
و المساهمة فيها المجاالت الثقافية، العلمية والبيئية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أ

 ضمن حدود القوانين العامة المرعية االجراء

القيام باألبحاث والدراسات الجوفية، اعداد الملفات والدراسات العلمية حول الثروات الجوفية وتوثيق المعلومات  .٢
 م الجوفيلالمتعلقة بالعا

 ومطبوعات متخصصة في هذا المجالنشر التقارير والدراسات العلمية المتعلقة باألبحاث الجوفية في نشرة دورية  .٣

التعريف بالثروات الجوفية من خالل الرحالت المنظمة في لبنان وخارجه من خالل الدراسات الميدانية،  .٤
حاضرات والمعارض المتخصصة بغية التوعية على اهميتها واهمية المحافظة ماالجتماعات الدورية، الندوات، ال

 عليها

 طات بناء على برامج علمية وميدانية تضعها الهيئة المولجة ادارة الجمعيةتمارس الجمعية مختلف هذه النشا .٥

ة والمؤسسات الخاصة المحلية منها متتعاون الجمعية ضمن حدود امكانياتها واختصاصاتها مع السلطات العا .٦
 والعالمية ذات االهتمام المشترك

وموارده الطبيعية ضمن حدود القوانين العامة التعاون مع المرجعيات الرسمية بهدف المحافظة على العالم الجوفي  .٧
 المرعية االجراء
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تنظيم دورات تدريبية متخصصة باستكشاف ودراسة المغاور في لبنان والمشاركة بمخيمات تدريبية تعنى بنفس  .٨
 المجال على األراضي اللبنانية وخارجها

 اإلغاثة واالنقاذ في المغاور والوديان .٩

  وغيرها مما يسهل على الجمعية ممارسة نشاطاتها وتحقيق اهدافهاتملك العقارات وحقوق االيجار  .١٠
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من
تهدف الجمعية الى دراسة المغاور والهوات، وما شابهها من الكهوف الطبيعية دراسة علمية من النواحي  .١

الجيولوجية والكيمائية والفيزيائية والمائية والنباتية والحيوانية والتاريخية وغيرها من المجاالت الثقافية والعلمية 
التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية 

 االجراء

ة المتعلقة باألبحاث الجوفية في نشرة دورية ومطبوعات اخرى مخصصة لهذا نشر التقارير والدراسات العلمي .٢
  الغرض

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة٢٦/٧/٢٠١١أد، تاريخ /١٢١٦ لبيان العلم والخبر رقم ٤٠٣ تعديل رقم -٨
 »خزائن المخطوطات في لبنانجمعية «

، الحائزة على »جمعية خزائن المخطوطات في لبنان« المسماة ةالجمعيمركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٦/٧/٢٠١١أد تاريخ /١٢١٦بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  لقديس يوسف ملك جامعة ا- طريق الشام- االشرفية-بيروت: مركزها
  ملك جامعة القديس يوسف - مونو- الصفي-  االشرفية-بيروت: بدالً من

  

 ٢٠١٢ ,ذار.-�  � �* وا�7�� 894 ا •
 

:  حل وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة٧٦٩٥قرار رقم  -١
  »الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية«

  ان وزير الداخلية،
  ،١٩٠٩/آب/٣جمعيات الصادر في البناء على قانون 

الحظر عل أي كان أن  (٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
  يعمل على االبقاء على جمعية حلت الرتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة

الجمعية اللبنانية للبحوث «: اسيس الجمعية المسماة المعطى بت١٨/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦٦بناء على بيان العلم والخبر رقم 
   بيروت: مركزها»العلمية الصيدلية

، وبما أنه تبين أن )٣/٦/٢٠١٠ تاريخ ٢٩٦/٢٠١٠الراي رقم (بناء على راي هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل
) شركات اجنبية( اشخاص معنويون اجانب الجمعية المذكورة يغلب عليها طابع الجمعية االجنبية كون معظم اعضائها هم

 المتعلق بالجمعيات األجنبية ما لم تحصل على ترخيص ٢١/١٢/١٩٣٩تاريخ . ر.ل/٣٦٩التي تخضع ألحكام القرار رقم 
  مسبق
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  ،وزير الداخلية والبلدياتبناء على اقتراح 
  ،٢٩/٢/٢٠١٢جلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ وبعد موافقة م

  :تييقرر ما يأ
للجمعية اللبنانية للبحوث العلمية « المعطى ١٨/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦٦سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  مركزها بيروت» الصيدلية
  
  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكتي الئحة التوزيع اال عضو فك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  ا الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  حاث والتدريب للعمل التنموي مجموعة األب

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

   lb.org.crtda.www - org.lebanon-iris.www :اقع الكترونيةمو

 
 
 
  

 


