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     ٢٠١٢ آيار /١٠٣العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

   والمحلية كلية، القطاعيةفي التنمية ال
  ٢٠١٠ - ١٩٩٠تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية حول الهبات بين  •

  ٢٠١٢اطالق مشروع بلدتي بيئتي للعام : الجامعة االميركية •

 انون للنائب صحناوي النشاء مؤسسة التنمية البلديةاقتراح مشروع ق •

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  لرعاية المسنين" عم تكبر بس بعدا الحياة بتلبقلك"اطالق حملة  •

  وبطاقة ممغنطة لخدمات المرضى المستفيدين من الشؤون االجتماعية...  •

   مريض ٩٠٠ لـ مجانيةسماعات طبية و...  •

  غانم العفاء الطوائف من الضرائب لنائب اقتراح قانون ل •

  من قانون الجمعيات" المملكة"وآخر ألبي رميا السقاط ...  •

  "جائزة لبنان للسيدات المتميزات"انشاء مجلس امناء : غرفة التجارة •

  مشروع لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بتمويل اسباني: لجنة حقوق المرأة •

  ستدراج طلبات لتمويل نشطات ثقافية ا: االتحاد االوروبي •

 تعاون بين الهيئة الصحية االسالمية واتحادات بلدية في البقاع •

  

  قضايا وشؤون فلسطينية
   الجئاً والوكالة توضح١٦٨٩٤٠االونروا تشطب ": ثابت لحق العودة" •

 ن تزداد سوءا عاما بعد عاماوضاع الالجئين الفلسطينيي: السنوي" شاهد"ير رتق •
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  %١٠ ترفع مستوى خدمات االستشفاء االونروا •

  عائلة فلسطينية في مخيم البرج الشمالي٥٤٠صندوق تعاضدي صحي لـ  •

  

  في التربية والشباب
  الشابات الفلسطينيات ضعف عدد الشبان جامعياً وأكثر توظيفاً •

   لدعم اقساط طالب المدارس الكاثوليكية بطاقة تعاضدية •

  للمنح الدراسية للسنة السابعة " طموح"اطالق برنامج : و بيبسيكو" اجيالنا" •

   ماليين دوالر بين لبنان وفرنسا٥اتفاق تعاون تربوي بـ  •

  تعاون بين مؤسسة الحريري واليونسكو لتنظيم نشاطات ثقافية مشتركة في العالم العربي •
  
 

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

  مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •

   هيئات اهلية ومحلية٨دات الوليد بن طالل لـ مساع •

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات اميركية لـ  •

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  

��#�ت 
)�' ا��زراء  
  

ر�� ا��������ات •���  

  

 �� ٢٠١٢ ��#�ن ,+�"�* و(

 ٢٠١٢  نيسانشهرأسيس جمعيات جديدة ت •

 ٢٠١٢نيسان شهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٢سحب العلم والخبر شهر نيسان  •

 

  

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

  

   والمحلية كلية، القطاعيةفي التنمية ال

  ٢٠١٠ - ١٩٩٠ الهبات بين تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية حول •
، ٢٠١٠ وحتى العام ١٩٩٠ تقريراً عن الهبات التي حصل عليها لبنان منذ العام ٢٠١٢ نيسان ٢٥بتاريخ " السفير"نشرت 

  .وقبلتها الحكومات المتعاقبة بموجب مراسيم او قرارات
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الى لبنان يتم الموافقة عليها بمرسوم بالرغم من ان قانون المحاسبة العمومية ينص على ان أي هبة تصل " السفير"واضافت 
فان كل المراسيم والقرارات المتخذة في المجلس منذ . يتخذ في مجلس الوزراء على ان تقيد في قسم الواردات في الموازنة

 ببساطة الن الواقع لم يحترم يوما النصوص، والن قبول الهبات اخذ. عشرين عاما ال تعبر عن القيمة الفعلية لهذه الهبات
اشكاال عدة، جعل من المستحيل معرفة قيمتها الحقيقية بمجرد االستعانة بالمراسيم الصادرة عن الحكومات، بل يحتاج الى 

  . قرار سياسي بتجليس االعوجاج الذي تعانيه مالية الدولة
ابات المالية من الحس عمد مكتب رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب ابراهيم كنعان إلى تقصي حقيقة الهبات كجزء قدو

  .محقة المطلوبة، من خالل متابعة ما طرحه النواب حولها من أسئلة
أنه اصطدم بواقع أن خمسة في المئة فقط من   على نسخة منه،"السفير"تبين من التقرير األول لرئيس اللجنة، الذي حصلت و

  . الوصول إلى وجهة إنفاقهاعاماً تم تنسيبها، ما أدى إلى تعذر ٢٠كل الهبات التي حصل عليها لبنان خالل 
أقرت في مجلس  كنعان بعملية إحصاء معقدة لكل الهبات من خالل العودة إلى المراسيم والقرارات التي من هنا، اكتفى مكتب

عليها لبنان خالل عشرين عاماً   إلى إحصاء نحو أربعة مليارات دوالر من الهبات التي حصل المكتبوخلص. الوزراء
على بيانات تتعلق بهبات حرب تموز التي قبلت من الهيئة العليا  ، إضافة إلى حصوله)ر منها غير منسب مليارات دوال٣,٦(

  .محددة  مليارات دوالر تبقى بال اوجه انفاق٥بمعنى آخر، فان ما يزيد عن . مليار دوالر ١.٢ لإلغاثة وقيمتها نحو
  node/ar/org.lkdg.www://http/7597 :التاليةللحصول على ابرز ما ورد في التقرير يرجى الضغط على الوصلة 

  

  ٢٠١٢اطالق مشروع بلدتي بيئتي للعام : الجامعة االميركية •
 بهدف تسليط الضوء على لسنة الثانية على التوالي لبلدتي بيئتي مشروعاطلق مركز ابصار ـ الجامعة االميركية في بيروت 

 هذا المشروع على اقامة شراكة بين المركز والبلدات حيث يتم العمل يعمل .اهمية دور البلدات في حماية الطبيعة المحلية
  .  معلومات تجمع من قبل لجان محليةالىخرائط بيئية تستند  على انتاج

البلدات المشاركة ، العداد  بنانيةبلدة مشاركة من كافة المناطق الل اطلقت ورشة عمل اولية الربعة عشروفي هذا االطار، 
يجتمع مركز ابصار مع هذه اللجان . اهالي البلدة على تشكيل لجان مكونة من اثني عشرة الى خمسة عشرة عضواً من كافة

 مخرجات هذا العمل، وضعمن ابرز . البلدة الرئيسية والمبادرات البيئية القائمة والمستقبلية لتجميع المعلومات وتحديد معالم
 على ان يتم نشرها على وتحديد اهم المشاريع المستقبلية ،خرائط بيئية تبرز معالم البلدة الطبيعية والثقافية عبر رموز بيئية

  .org.greenmap.www: الموقع االلكتروني
  

  ةاقتراح مشروع قانون للنائب صحناوي النشاء مؤسسة التنمية البلدي •
يتألف . رفع وزير االتصاالت نقوال صحناوي الى مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى انشاء مؤسسة التنمية البلدية

للمزيد من .  مادة تفصل طبيعة واهداف المؤسسة، مواردها، وتشكيل هيئتها االدارية وآلية عملها١١مشروع القانون من 
  node/ar/org.lkdg.www://http/7598:  الوصلة التاليةالتفاصيل حول مشروع القانون يرجى الضغط على

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  لرعاية المسنين" عم تكبر بس بعدا الحياة بتلبقلك"اطالق حملة  •
اليوم العالمي  وذلك بمناسبة "عم تكبر بس بعدا الحياة بتلبقلك"أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة إعالمية تحت شعار 

   . علي حسن خليل، والشؤون اإلجتماعية وائل ابو فاعور،للصحة برعاية وزيري الصحة
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 ممثال بممثل المنظمة في لبنان ثمين صديقي  المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق األوسطوحول ذلك، اشار
 في المئة ١٧ نسبتهم من ثمانية الى بحيث من المتوقّع ان ترتفع تزداد بسرعة، المنطقةاد األشخاص المسنين في ان أعد"الى 

ان منظمة الصحة  "وأضاف صديقي. ٢٠٥٠ بالمئة بحلول العام ١٥ثم ومن ، ٢٠٢٥حلول العام  بمن إجمالي عدد السكان
العمل معا لخلق مجتمعات تنظر إلى المسنين "ل الحياة، داعيا الى العالمية تشجع على اتباع أنماط حياة صحية في جميع مراح

  ". بعين التقدير والعرفان
البرنامج يساعد لبنان في ما يتعلق بوضع سياسة "ورأى ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان روبرت واتكنز ان 

 ة وزارة الشؤون اإلجتماعية سيتابع دعمه التقنيان الصندوق وتحت قياد"، مؤكدا " للمسنين وطنييناستراتيجية وبرنامج
  ". دعمه من أجل أن يتعرف الجميع على أهمية المسن في المجتمع وضرورة للبرنامج

في دراسة لألحوال المعيشية لألسر اللبنانية في " اإلحصاء المركزي جمعهافاعور إحصاءات   ابو الوزيرأوردمن جهته، 
 بالمئة من اللبنانيين هم من كبار السن، أو في سن الشيخوخة، وهذا رقم ليس بقليل ٩.٦تبين ان " ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧العام 

 توليويفرض تحديات على الحكومات وعلى الوزارات المعنية وال سيما الصحة والشؤون اإلجتماعية وغيرها التي يجب أن 
 ١٥ في رعايتهم مسنا يتم ٩٧٠ نحوشؤون لدينا فقط في وزارة ال ": ابو فاعور قائالًأضافو.  الالزمهتماماالهذا األمر 

 كبدل رعاية عن المسن الواحد يومياً، وان لديها  ليرة لبنانية٧.٢٥٠، موضحاً ان وزارته تدفع لتلك المؤسسات "مؤسسة
   . ولتطويرهازيادة عدد نوادي المسنين في المناطق اللبنانيةل ت تنفيذهمشروع بدأ

في المئة من السكان اللبنانيين  ١٣األرقام تدل على أن ما يقارب  "حسن خليل انمن جهته، اوضح وزير الصحة العامة علي 
هم فوق سن الستين، وهذا أمر يضعنا أمام حقيقة كيف نؤمن هذا التوازن بين تحسن األمل بالحياة عند الوالدة ليصل الى ما 

 عدد ٧.٦. ن يحتاج الى خدمات طبيةالمسن هو أكثر م ": خليلاضافو".  سنة وتأمين االحتياجات المطلوبة٧٨يقارب 
 من ١١.٣  نسبةن أن بي٢٠١٠ إحصاء للعام  اشار خليل الى. عند الشباب واألقل عمرا٣.٧المعاينات في السنة مقابل 
من خدمات االستشفاء وبكلفة تتجاوز الخمسين في المئة من الفاتورة % ٣٥ تستحوذ على ،المسنين من عدد اللبنانيين

  ".في المئة فقط من السكان ١٣ في المئة من موازنة وزارة الصحة تذهب لـ ٥٠ أن االستشفائية، اي
  حالة١٨٩٠٠ يضاف اليها ألف حالة تؤمن لها األدوية بشكل دائم، ١٢٦ اليوم ان وزارة الصحة تغطي"واشار خليل الى 

   ". السرطانية والمستعصيةوفرت لها الوزارة تغطية ادوية االمراض
  

  طة لخدمات المرضى المستفيدين من الشؤون االجتماعيةوبطاقة ممغن...  •
اطلقت وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية البطاقة الدوائية الممغنطة للمرضى المستفيدين من 

ة، وهي األولى من هذه البطاقة الممغنطوبالمناسبة، اشار وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور الى ان . خدمات الوزارة
نوعها على مستوى مؤسسات الدولة، ليست مشروعا مناقضا أو بديال لما تنوي وزارة الصحة العامة تنفيذه في ما يتعلق 

 المستفيدين من مراكز ستهدفمشروع تكاملي لعمل وزارة الصحة ويال  هذابالبطاقة الصحية الشاملة لكل اللبنانيين، بل ان
  ". مركزا في لبنان٢٢٠عددها التي بلغ عة لوزارة الشؤون والخدمات اإلنمائية التاب

 العام يلتعاون بين القطاعل اً تحقيق على تنفيذهتم اإلتفاق مع جمعية الشبان المسيحية"وحول المشروع، اكد الوزير على انه 
رضى الذين يفيدون من  ستوفر الجمعية لوزارة الشؤون قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن كل الموبموجب االتفاق. المدنيو

 هذه  ابو فاعور اناضافو ".لمستفيدينامرضى لل ف الصحي الشاململال مكننة وهو يشملتقديمات األدوية من الوزارة، 
 المعاناة على المواطنين، وفي الوقت عينه، تمنع أي إمكان للتالعب خفيفالبطاقة هي لتسهيل عمليات تسليم األدوية وت

 دعم  وعلم ان هذا المشروع سيتم ربطه بمشروع.فه واستمرار حصول المرضى على أدويتهمبالدواء وتضمن مراقبة صر
  .  حالياًاألسر األكثر فقرا الذي تنفذه وزارة الشؤون
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  العمليجري ٦٤٠٨ من أصل  من المشروع بطاقات٢٣٠٦   تم انجاز في المرحلة األولىواخيراً، اشار ابو فاعور الى انه
 بطاقات وفق أي زيادة تطرأ على اعداد المستفيدين من على ان يتم زيادة العددمعلومات حولها،  على استكمال الحالياً

   . موضحاً ان العمل سينجز خالل فترة شهر واحدخدمات تقديم األدوية في المراكز
  

   مريض ٩٠٠سماعات طبية مجانية لـ و...  •
الو "التي تنظمها مؤسسة " هبة السمع"ى بري حملة وطنية بعنوان اطلقت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رند

  ."الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" وLECOUTE" اصغاء"بالتعاون مع جمعية " ستاركي"ومؤسسة " الثقافية
السمعية  مريض لبناني من ذوي االعاقات ٩٠٠ان هذا الحدث الطبي النوعي يؤمن الكثر من "وبالمناسبة، اشارت بري الى 

تأتي .  الف دوالر اميركي٥٠٠ سماعة طبية مجانية، تزيد قيمتها على ١٥٠٠لمختلف الفئات العمرية ذكورا واناثا اكثر من 
 في المئة تقريبا من االشخاص المحتاجين الى مثل ٣٥اهمية هذا الحدث كونه يقام للمرة االولى في لبنان والنه سيؤمن حاجة 

هذا المشروع لن يتوقف عند مرحلة تركيب السماعات بل يتعداها الى متابعة الصيانة : " قائلةواضافت بري". هذه السماعات
بالدور " اللبنانية لرعاية المعوقين"و " اصغاء"والتأهيل او التدريب بعد التركيب، وهي مرحلة تضطلع فيها الجمعيتان 

 .االساسي

  

  غانم العفاء الطوائف من الضرائب  للنائب اقتراح قانون •
 ٣٩٢، و٢٦/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٢١٠قدم النائب روبير غانم، اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل بعض أحكام القانونين الرقم 

: المادة الوحيدة: "، المتعلق بإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، جاء فيه٨/٢/٢٠٠٢تاريخ 
  :، بحيث يصبح نص كل منهما كالتالي٢٦/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٢١٠لرقم تعدل المادتان األولى والثانية من القانون ا

  : أوال
تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا، وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، من اإلعفاء من جميع الضرائب : ألف

  .عامةستفيد منها قانونا اإلدارات والمؤسسات اليالمباشرة وغير المباشرة والرسوم والعالوات التي 
تعفى أيضا من رسم اإلنتقال الهبات والوصايا المحررة لمصلحة الطوائف المعترف بها قانونا أو لمصلحة كل شخص : باء

  .معنوي ينتمي إليها بحكم القانون
 بحيث تصبح ٢٠٠٢ شباط ٨ تاريخ ٣٩٢ الرقم ٢٠٠٢ تعدل المادة الواحدة والثالثون من قانون الموازنة العامة لعام :ثانيا

  :لتاليكا
  :إعفاء مباني المؤسسات العامة والطوائف من الرسوم والعالوات البلدية: المادة الواحدة والثالثون جديدة

وأحكام المادة الثامنة ) ٢٠٠٠موازنة  (١٤/٢/٢٠٠٠ تاريخ ١٧٣تطبق أحكام المادة السادسة والعشرين من القانون الرقم 
  .على المؤسسات العامة) ٢٠٠١موازنة  (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦والثالثون من القانون الرقم 

تعفى بصورة دائمة من الرسوم والعالوات البلدية األبنية التي تتملكها الطوائف المعترف بها واألشخاص المعنويون المنتمون 
  .إليها بحكم القانون

ف، بحكم القانون من اإلعفاء من  تستفيد الطوائف المعترف بها قانونا واألشخاص المعنويون المنتمون الى هذه الطوائ:ثالثا
 الرامي الى ٣٦٦/٩٤ال يطبق على هذه الطوائف النص المضاف بموجب المادة األولى من القانون . ضريبة األمالك المبنية

 وفي هذا السياق، تم بحث هذا المشروع من قبل لجنة الدفاع . من قانون ضريبة األمالك المبنية٨ من المادة ٧إضافة الفقرة 
  .خلية والبلديات التي وافقت عليهوالدا
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  من قانون الجمعيات" المملكة"وآخر ألبي رميا السقاط ...  •
تعديل ، طالبا ٣/٨/١٩٠٩ في  الصادر من قانون الجمعيات٥ و٣المادتين قدم النائب سيمون ابي رميا اقتراح قانون لتعديل 
ليف جمعيات مستندة الى أساس غير مشروع مخالف ألحكام ال يجوز تأ": نص المادة الثالثة منه بحيث يستبدل بالنص التالي

القوانين واآلداب العمومية أو بقصد اإلخالل براحة الدولة اللبنانية وبكمال ملكيتها ويرفض إعطاء العلم والخبر بها وتحل 
  ".الدولة اللبنانية"أينما وردت في هذا القانون بعبارة " المملكة"ويتم استبدال عبارة ". بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء

يحق لكل من أتم الخامسة عشرة مكتملة أن ينتسب كعضو غير : "أما بالنسبة لنص المادة الخامسة فيستبدل بالنص التالي
عامل في الجمعية من دون أن يحق له التصويت أو تولي عضوية الهيئة االدارية فيها أو تمثيل الجمعية بأي شكل كان أو 

ا أو عنها، على أن يكتسب كل عضو في الجمعية الصفة التقريرية بوصفه عضواً كامل الحقوق لتولي اتخاذ المقررات باسمه
جميع المناصب المذكورة آنفا لجهة االنتخاب والترشح، كل من أتم الثامنة عشرة مكتملة على أال يكون محكوماً عليه بجناية 

  ".أو جنحة شائنة
  

  " لبنان للسيدات المتميزاتجائزة"انشاء مجلس امناء : غرفة التجارة •
جائزة لبنان للسيدات "أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير تشكيلة مجلس األمناء لـ

  . ، التي تقام ألول مرة في لبنان بدعم من اتحاد الغرف اللبنانية"المتميزات
وال يعقوبيان، سلوى غدار يونس، رندى بدير، كرمة خياط، وندى منى الهراوي، الهام فريحة، ب: وتألف مجلس االمناء من

 كذلك ).من بريطانيا(وجوديث بارتون ) من االمارات(وفاطمة آل جابر، مريم آل ثاني، وليلى فريدون ) من لبنان(سالمة 
بنان للسيدات  ان جائزة ل، مؤكداً"جائزة لبنان للسيدات المتميزات" تسمية سلوى غدار يونس سفيرة لـ عن شقيركشف

المتميزات خطوة مهمة من أجل اعالء شأن المرأة اللبنانية وابراز أهمية دورها في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية 
من جهتها نوهت مدير عام دار الصياد إلهام فريحة بتشكيل مجلس االمناء هذا آملة اعفاءها من مهمة عضوية  .والثقافية
  .المجلس

  

  مشروع لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بتمويل اسباني: لمرأةلجنة حقوق ا •
: اطلقت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالتعاون مع الوكالة االسبانية للتعاون االنمائي والجمعية الكاتاالنية للسالم مشروعاً بعنوان

حصل على دعم مالي من الوكالة االسبانية يهدف هذا المشروع الذي ".  المرأة تستطيع التغيير-ثقافة حقوق المرأة اللبنانية"
عملية الديموقراطية والحكم في لبنان في ما يتعلق الإلى المساهمة في ،  يورو٢٧٩.٨٩٢للتنمية الدولية بلغت قيمته 

 تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعمل علىباالعتراف بحقوق المرأة، من خالل إطالق حملة وطنية 
   . في هذا المجال رئيسيةي المجتمع اللبناني، واالرتقاء بالتالي بدور المنظمات النسائية كمحاورةف

  

  استدراج طلبات لتمويل نشطات ثقافية : االتحاد االوروبي •
 بين  نشاطات ثقافية في لبنان، تهدف إلى تعزيز التفاهمالستدراج طلبات لتمويلدعوة اطلقت بعثة االتحاد االوروبي في لبنان 

 يورو كحد ٣٠٠٠٠ يورو كحد أدنى و١٥٠٠٠ بين تتراوح الهبات التي ستمنح في إطار هذه الدعوة وذكر ان قيمة .الثقافات
  :  للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الموقعين االلكترونيين التاليين.أقصى

welcome.publi=do?cfm.index/services-online/europeaid/eu.europa.ec.webgate://https   
lebanon/delegations/eu.europa.eeas//:http   
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بالتوقيت ( في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر ٢٠١٢ايار  ٣١ الخميسآخر مهلة لتقديم االقتراحات هي يوم والجدير ذكره ان 
  ). المحلي لبيروت

 

  تعاون بين الهيئة الصحية االسالمية واتحادات بلدية في البقاع •
 الكشف على اجراء  يشتملدية في البقاعاتحادات بلوقعت الهيئة الصحية االسالمية بروتوكول تعاون صحي مع خمسة 

  . من التدخين في مباني االتحادات طفال وتطبيق قانون الحدلال لقاحات تقديم  مدارس المنطقة،الصحي المدرسي على طالب
  

  قضايا وشؤون فلسطينية

   الجئاً والوكالة توضح١٦٨٩٤٠االونروا تشطب ": ثابت لحق العودة" •
عن الالجئين " االونروا"أصدرتها وكالة عن قلقها الكبير حول االحصاءات الرسمية التي " منظمة ثابت لحق العودة"اعربت 

  .الرسمية  الجًئا مسجال في سجالتها١٦٨.٩٤٠ شطب أسماء كشفت عنالتي  ١/١/٢٠١٢ الفلسطينيين بتاريخ
 ١/١/٢٠١٢ هذا الرقم فيفيما انخفض ،  مسجالً فلسطينياً الجًئا٤.٩٦٦.٦٦٤ الى وجود ١/١/٢٠١١أشارت إحصاءات فقد 
  . الجًئا١٦٨.٩٤٠ مقدراهبنقصان أي  الجًئا ٤.٧٩٧.٧٢٤إلى 

 الجًئا ١٩.٨٨٦، االجًئا من سوري ٩.٠٢٤ الجًئا من لبنان، ١٩.٢١٩  ان المنظمة الدولية يبدو قد شطبت"ثابت"وأوضحت 
  ".ومن الضفة الجًئا ١٢١.٠٢٣ الجًئا من غزة ، ٢١١من األردن، 

 اعتمدت وخصوصاً منذ ان، ١٩٤٩م في العا" األونروا"هذه ظاهرة غريبة تحدث ألول مرة منذ تأسيس  "ان" ثابت"اضافت 
أعداد الالجئين المسجلين في سجالتها سنويا في مناطق   الذي كان يشير إلى تزايد١٩٥١الوكالة إحصاء الالجئين منذ العام 

  )".وغزة واالردن وسوريا لبنان والضفة(عملياتها الخمسة 
أو تقليص في عدد  ال يوجد هناك أي شطب"فأكدت أنه " ثابت"من جهتها، اصدرت االونروا بيانا ردت فيه على شكوك 

ولفتت إلى أن االرقام الواردة على الموقع االلكتروني . الالجئين المسجلين لديها في أي من األقاليم أو في أي من الفئات
بين الجئين مسجلين  إعادة ترتيب في تقسيم األرقام"يعود إلى  ()pdf.2012031651021/userfiles/org.unrwa(  الخاص بها

وشددت على أن الرقم اإلجمالي . ")ليسوا الجئين أي يستفيدون من خدمات االونروا لكنهم(لدى الوكالة وأشخاص مسجلين 
مطلع العام فلسطينياً في  ٥.١١٥.٧٥٥ ارتفع العدد االجمالي الى، إذ "تقليصاً على اإلطالق ليس"ويظهر ارتفاعا في األعداد 

  .٢٠١١من كانون الثاني  في األولفلسطينياً  ٤.٧٩٧.٧٢٤ مقابل، ٢٠١٢
  

   تزداد سوءا عاما بعد عامناوضاع الالجئين الفلسطينيي: السنوي" شاهد"ير تقر •
" اوضاع حقوق االنسان الفلسطيني في لبنان"تقريرها السنوي تحت عنوان ) شاهد( االنسان اطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق

 ورأى التقرير ان . نوعا وكما تتراجعحقوقهموتزداد سوءا عاما بعد عام، حيث اكدت فيه على ان اوضاع الالجئين 
أرض "، ووصفت المخيمات بـ" لمعالجتهااألوضاع السكنية للمخيمات لم تعالج، وليس في األفق مبادرة دولية أو لبنانية"

  ". بؤر مركزة للمشاكل االجتماعية"، وهي أيضا "خصبة النتشار األمراض أو االنهيارات المنزلية
 الى ان ، مشيراً" ان إعمار المخيمات يسير ببطء شديد، وهناك عقبات هائلة تحول دون المضي قدما فيه"واضاف التقرير 

 الظروف  فيما يخصأما.  رغم تحسن طفيف في تقديمات األونروا في هذا الخصوصاألوضاع الصحية تزداد سوءا
 تتراكم منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا، وتتراجع بشكل دراماتيكي، رغم بعض الجوانب فقد كشف التقرير أنها ،التعليمية

  . اإليجابية في األمر، وخصوصا في المرحلة الثانوية
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جعية السياسية حتى اآلن جعل المخيمات بال سلطة وال شرطة إال من بعض المبادرات ان غياب المر" "شاهد"وأكدت 
وأوضح التقرير انه لم ".  كما هو الحال في مخيم عين الحلوة السائدة هناكالمشاكل االجتماعية الخطيرة"، الفتا الى "المجتمعية

  .الجئين الفلسطينيين أي مبادرة حكومية لبنانية باتجاه تحسين أوضاع ال٢٠١١يسجل في عام 
  

  %١٠االونروا ترفع مستوى خدمات االستشفاء  •
التي تقدمها إلى الالجئين الفلسطينيين اعلنت وكالة االونروا رفع تغطيتها لخدمات االستشفاء المتخصص من المستوى الثالث 

 حيز التنفيذ في ا القرار سيدخلهذ في بيان إلى أن  المنظمة الدوليةوأشارت.  في المئة٥٠ في المئة إلى ٤٠في لبنان من 
يحقّ للمرضى من الالجئين الفلسطينيين أن يستفيدوا من الزيادة في جميع المستشفيات " أنه مؤكدة. األول من أيار المقبل

 التغطية  اوضحت االونروا ان العمليات الجراحية،وبخصوص.  لتقديم خدمات االستشفاء المتخصص"األونروا"المتعاقدة مع 
 إلى ٢٥٠ تغطيتها من "األونروا"سترفع ف اإلقامة االستشفائية اما.  في المئة من تعرفة وزارة الصحة اللبنانية٥٠إلى ستصل 

 دوالر ٤٢٠٠ يوماً على أال تتخطى تكلفة اإلقامة ١٢ يوماً بدالً من ١٤ دوالر أميركي عن كل يوم استشفائي لمدة ٣٠٠
 . " ثالثة آالف دوالر أميركي منأميركي بدالً

  

   عائلة فلسطينية في مخيم البرج الشمالي٥٤٠صندوق تعاضدي صحي لـ  •
 لالجئين الصعب الواقع  بسببالفقراء اعانة إلى يهدفمنذ سنتين  صحي  صندوق"عاش"اطلق مشروع الصندوق التعاضدي 

  . واكتظاظاً فقراً  لبنانمخيمات أكثر من يعتبر الذي  البرج الشماليمخيم في الفلسطينيين
 شهرياً بدالً الصندوق عائلة إلى رب كل  بموجبهيدفع ،مستفيد وخمسمئة ألفين نحو تضم عائلة، ٥٤٠مشروعال  هذاإلى بتنتس

   .لبنانية ليرة آالف ثالثة قيمته
 بعد تسدد أميركي، دوالر ألف "المفتوح القلب" لعمليات يخضعون الذين للمنتسبين ،كيالني غازي رئيسه بحسب ،الصندوق يقدم

" الراسور" عملية يجري الذي المنتسب يستفيد بينما ،عمل دون من شهر من ألكثر يبقى المريض أن اعتبار على العملية ءإجرا
 مليونا يبلغ قيمتها سرطانية بأمراض مصابينال  لمساعدةسنويا سقفا الصندوق حدد كما .لبنانية ليرة مليون من دفعة مقدارها

  .المرتفعة دويةاأل فواتير  تغطيةفي اهمةللمس ليرة،
 في مطلقة شفافية يعتمد المخيم، في الصمود أطفال وبيت الحولة، جمعية مع شراكة اتفاقية أبرم الذي الصندوق "أن كيالني ويؤكد

وفي  ".الصندوق ونشاطات المالية، التقارير كل لنشر إلكتروني موقع إطالق بصدد وهو م،العا والرأي منتسبيه مع التعاطي
 إنشائه منذ للمستفيدين قدم قد انهو لبنانية، ليرة مليون الثالثين اموال يفوق حجمها على يحتوي الصندوق"  أنالنيالختام، ذكر كي

 ". لبنانية ليرة مليون عشر خمسة من أكثرب مساعدات

 

  في التربية والشباب

  الشابات الفلسطينيات ضعف عدد الشبان جامعياً وأكثر توظيفاً •
إمكانات الشباب والناشئة الفلسطينيين "، نتائج الدراسة الميدانية حول "لفلسطيني لحملة حق العودةاالئتالف اللبناني ا"عرض 
 سنة ال يقل ٢٩ و١٨ فرداً من الشبان والشابات تراوح أعمارهم بين ٤١٦، والتي ُأجريت على عينة عشوائية تضم "في لبنان

  .خيماً وتجمعاً فلسطينياً م١١مستواهم التعليمي عن المرحلة المتوسطة، وينتمون إلى 
هي المقدم الرئيسي للتعليم األساسي والثانوي، " األونروا" انه بالرغم من أن  التي مولها االتحاد االوروبيوقد بينت الدراسة

ة إال أن المعاهد اللبنانية هي المراكز التي يقصدها الشباب الفلسطيني بنسبة عالية من اجل تحصيل تعليمي متقدم، وأن الجامع
  . التي تختارها الشابات، تليها جامعة بيروت العربية الجامعيةاللبنانية هي األولى بين المؤسسات
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 لمواصلة تعليمه، مما يوحي أن البعض  الماليةمساعدةللكما كشفت الدراسة أن معظم الشباب الجامعي ال يعتمد على مصادر 
على شكل  أفادت أنها تلقت منحاً جامعية، )فقط % ٢٨ (لمجيبينأن أقلية من المستطلعين اوينتمي إلى أسر ذات دخل عاٍل، 

  .من المستطلعين يعملون لتغطية الرسوم الدراسية% ١١ أو مساعدة، وأن قرضاً
 أن المحتمل من فإنها عموماً، الفلسطينيين لسكانل قريبة منها بالنسبة الشبان عمالة معدالت أن حين في أنه إلى النتائج واشارت

 عن اعلى بمقدار الضعف الجامعيات الشابات بين التوظيف نسبة أن المجال هذا في ولوحظ .الشابات لدى بمرتين أعلى تكون

 على حصل والخمس جامعي، تعليم على صلح العينة وربع مهني، شبه تعليم على  حصلتالمستطلعة العينة نصف وأن ،الشباب

  .ثانوي أو متوسط تعليم
 صحيين، وعاملين اجتماعيين، وعاملين كمدرسين، يعملون شباب، عشرة كل من ألقلا على ثالثة، أنلحظت الدراسة و

 ٦٦ (االختصاص مهن نسبة فإن العامالت، الشابات اإلناث بين أما .والمحاسبة الكومبيوتر مجاالت في ومختصين ومهندسين،

  ). المئة في ٢٩( بمرتين العاملين الذكور نسبة من أعلى هي) المئة في
 الخاص، القطاع في طفيف ارتفاع مع العمل، ربابأل وحتى بالنسبة المهن مختلف في جداً متدنية أنها فذكر ،الشهرية األجور أما

  .دوالر  ٥٠٠و ٣٢٠ بين ما يتقاضون المئة في ٤٢و لألجور، األدنى الحد دون يكسبون المئة في ٤٧ إن إذ
 

  لدعم اقساط طالب المدارس الكاثوليكية بطاقة تعاضدية •
في "الخطوات التنفيذية لمشروع البطاقة التعاضدية تحت شعار " مؤسسة دعم التعليم في المدارس الكاثوليكية في لبنان "اطلقت

يقوم هذا المشروع على . الذي يتيح للتالميذ المحتاجين فرصة إكمال دراستهم وتحقيق أحالمهم" وفي االتحاد قوة... العلم نور
 هذا تبنت في المحالت والمؤسسات التي  استخدامهاطالب المدارس الكاثوليكيةللي وهاال التي يمكنتعاضدية البطاقة ال

األوالد  : تأمين جزء من القسط المدرسي لفئات التالميذ التالية من خالل المشروع الىمؤسسة دعم التعليموتسعى . المشروع
ي يفوق عدد أوالدها الثالثة، األوالد ذات الحاجات الذين فقدوا معيل العائلة، األوالد الذين معيلهم في السجن، العائالت الت

  . متابعة هذا المشروع االنسانيPronobis لشركة ت المؤسسةوقد عهد. الخاصة، العائالت التي هي تحت خط الفقر
الي  الى ان العدد االجمرئيس مؤسسة دعم التعليم في المدارس الكاثوليكية في لبنان، األب مروان تابتوبالمناسبة، اشار 

واكد تابت ان . ، وذلك وفقاً لالحصاء الذي اجري العام الماضي الف تلميذ١٦  بلغ هذه الفئاتفيللتالميذ  الذي يندرجون 
بعد ثالثة أشهر  حجم العملية الماليةواعداً بان يتم درس مساعدة أكبر عدد منهم في تحصيل تعليم نوعي، هدف المؤسسة هو 

  ". التي على أساسها سيستفيد األهالي من هذا المشروع" النقطة"لياً قيمة حدد عندها ماهي مايمن اليوم، ل
 ولها مجلس تأسيسي كما تنص عليه القوانين اللبنانية، ومهمتها مساعدة، من ٢٠٠٥عام هذه المؤسسة تأسست وذكر تابت أن 

عض مشاريعها الصغيرة، خاصة  المتعثرة في تمويل ب الخاصةجهة التالميذ المحتاجين؛ ومن جهة اخرى مساندة المدارس
استطاعت حتى اليوم تقديم ما يقارب ثالثة آالف منحة مدرسية  وقد اشار تابت الى ان المؤسسة ."المدارس المجانية منها

 مليون ونصف دوالر نفذت عدة مشاريع ناهزت اجمالي قيمتها مليون وعشرة آالف دوالر أميركي، كما  اجمالية بلغتبقيمة
  . أميركي

  

  للمنح الدراسية للسنة السابعة " طموح"اطالق برنامج : و بيبسيكو" النااجي" •
الذي يهدف الى تمكين للسنة السابعة على التوالي، لمنح الدراسية ل "طموح"برنامج " أجيالنا"وجمعية " بيبسيكو"أطلقت شركة 

دعم الطالب المتفوقين الذين تراوح  منحا جامعية ومدرسية ت البرنامجيقدم. الشباب العربي من متابعة تحصيلهم العلمي
 قيمة المنحة تتراوح. هممعهم على متابعة تعلييشجتلوذلك يواجهون أزمة اقتصادية والذين  عاما ٢٢ و١٥أعمارهم ما بين 

  . كأقساط دراسية أو جامعية وال تقدم بشكل نقديسدد دوالر أميركي، ت٥٠٠٠ الى ٥٠٠الواحدة بين 
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تقديم مئتي الف دوالر سنوياً للمنح الدراسية لطالب المدارس الثانوية والجامعات اللبنانية، زام بوعليه، يسعى البرنامج لاللت
للطالب ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم على االنخراط في المجتمع $ ٢٠,٠٠٠ بموجبه" بيبسيكو"كما تخصص شركة 

 طالب في ١٥٠٠على مدى السنوات الماضية اكثر من  "اجيالنا"  بالتعاون مع وقد ساعد برنامج بيبسيكو .ومواصلة تعليمهم
   . يستمر باالرتفاع خالل العام المقبللبنان على أمل ان

" طموح" لالفادة من برنامج متوجب اتباعهالينا الزعيم الددا الخطوات ال" اجيالنا"رئيسة جمعية وحول آلية العمل، شرحت 
 على أن تعلن أسماء ٢٠١٢ حزيران ٣٠ في هانتهي المهلة النهائية لتسلم وت٢٠١٢ نيسان ٣الذي يبدأ باستقبال الطلبات في 

 اما المنح التي قدمت في ".٢٠١٣- ٢٠١٢الطالب الذين سيحصلون على المنح خالل شهر أيلول مع بداية العام الدراسي 
  :االعوام السابقة بحسب الدادا فقد جاء على الشكل التالي

 ٢٠٠٦، ) منحة١٦٣ (٢٠٠٧، ) منحة١٩٣ (٢٠٠٨، ) منحة١٩١ (٢٠٠٩، )حة من٢٦٤ (٢٠١٠، ) منحة٢٩٠ (٢٠١١عام 
  ) ٩٠للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد ). ( منحة١٧٦(
  

   ماليين دوالر بين لبنان وفرنسا٥اتفاق تعاون تربوي بـ  •
  بين لبنان جديدة تعاون تربويوقع وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب وسفير فرنسا دوني بييتون إتفاقي

وتسري حتى  ماليين دوالر تقريبا ٥تهدف هذه االتفاقية الممولة من الجانب الفرنسي عن طريق هبة قيمتها نحو . وفرنسا
 والمركز التربوي للبحوث واإلنماء لتعزيز المهارات اللغوية لمعلمي الفرنسية ومعلمي  التربيةالعمل مع وزارةالى  ٢٠١٤

 دورات تدريب مستمر للمدربين الذين يتولون تنفيذ: من خالل النشاطات التاليةلعلمية التي يتم تدريسها بالفرنسية المواد ا
تدريب المعلمين، مواكبة ودعم التطوير التربوي خصوصا في مجال تعدد اللغات وإدخال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

دعم اخيراً ء الثقافة الفرنكوفونية في المدارس الرسمية وفي الجامعة والمعاهد، وفي التربية، تعزيز المناخ الفرنكوفوني واجوا
  . التربويتنفيذ برامج التطوير واإلصالح

 

  تعاون بين مؤسسة الحريري واليونسكو لتنظيم نشاطات ثقافية مشتركة في العالم العربي •
 تنظيم نشاطات ثقافية ومهرجانات  الىهدفت تعاون اتفاقيةوقعت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة واليونسكو 

مهرجان الربيع "، تحت عنوان ٢٠١٢يعقد النشاط األول في بيروت في عام  ووفقا لهذه االتفاقية، .مشتركة في العالم العربي
 عن ةافي المنبثقيشكّل فرصةً للتعبير الثقافي والنقاش الفكري حول اإلبداعات الفنية والتنوع الثقس الذي، "العربي الدولي
 حول دور الفنون والثقافة في بناء مجتمعات اكثر تنوعاً وفي تفعيل نقاش ايضا إلى تحفيز ال االتفاقويسعى. الربيع العربي

  .الحوار الداخلي وتعزيز الحوار بين الدول
  

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

  مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
 مليون دوالر اميركي لدعم ٢.٧٤: ئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور رجل االعمال االماراتي خلف احمد الحبتور ر-

  الالجئين السوريين الذين انتقلوا الى لبنان واالردن 
 الطبية  ألف دوالر اميركي النارة المكتبة العامة في بلدة٥٠:  بلدات في اتحاد بلديات جبل عامل٣ الحكومة االسبانية لـ -

  ومبنى بلدية القنطرة ومدرسة قريخا بواسطة الطاقة الشمسية
 ألف ٣٤ مصباحا عامال على الطاقة الشمسية في شارعها الرئيسي بكلفة ٢٠تركيب :  الحكومة االسبانية لبلدية الماري-

  دوالر اميركي
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   لتخطيط القلب تقديم معدات طبية وجهازاً حديثاً:  بلدية باري االيطالية لبلدية جبال البطم-
تأهيل وتجهيز المركز الجديد في وادي خالد باآلليات والمعدات الطبية :  الصليب االحمر الهولندي للصليب االحمر اللبناني-

  واالسعافية 
زيتون، تفاح، اجاص، ( ألف غرسة مثمرة وحرجية ٥٠تقديم :  الحكومة السورية للحزب السوري القومي االجتماعي-

وزعت في مناطق طرابلس، عكار، الكورة، البقاع الشمالي، الهرمل، زحلة، بعلبك، البقاع ) طم وغيرهاسرو، لوز بري، ب
  . الغربي، راشيا، مرجعيون، بنت جبيل، المتن الشمالي

 تعزيز مشاركة الشباب في التنمية المحلية بناء السالم والنهوض"دعم مشروع :  الوكالة الكندية للتنمية الدولية لجمعية مدى-
  "بحقوق االنسان

  تقديم آلة لفصل الدم االحمر عن البالزما:  نادي روتاري بيروت للصليب االحمر اللبناني-
  

   هيئات اهلية ومحلية٨مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
قسم تجهيز المركز الطبي التابع للجمعية في منطقة انطلياس بعيادتي اسنان وعيون و:  الجمعية الخيرية العمومية االرمنية-

  لالشعة الصوتية اضافة الى تجهيزات طبية اخرى
  تجهيز المركز:  جمعية سيدات زرعون في المتن الشمالي-
تجهيز غرف عمليات متنقلة الدارة االزمات والكوارث بأحدث الوسائل التكنولوجية :  المديرية العام للدفاع المدني-

  واالتصاالت السلكية والالسلكية
  تجهيز قسم لطب العيون في جزين : ني في صيدا مركز بنك العيون الوط-
  تاهيل وتجهيز مختبر العلوم والمعلوماتية وقاعة االحتفاالت:   مدرسة جمعية المقاصد االسالمية في النبطية-
  تأهيل القسم الثانوي في المدرسة:  مدرسة الطفل يسوع ـ البيزنسون في بعبدات-
  ل القاعة الرياضية اعادة تأهي:  مدرسة مار عبدا ـ دير القمر-
  تجهيزها بألواح الكترونية ناشطة ومختبر معلوماتية:  مدرسة ليون ناظريان-
  

   هيئات اهلية ومحلية٤مساعدات اميركية لـ  •
تجهيز مختبر الفحوصات وتطوير :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا-

  المنتجات الغذائية
معاً نصنع "دعم مشروع : لمبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط للهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ا-

  "اوقفوا التحرش الجنسي.. التغيير
  "٢٠١٢نادي المواطنية "دعم مشروع :  مكتب المبادرات المحلية في لبنان لجمعية الهرمل الشبابية االنمائية-
  "الشباب والتغيير"دعم مشروع : محلية في لبنان للجمعية اللبنانية لدعم الطالب مكتب المبادرات ال-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
   ألف يورو٨٧تأهيل وتعبيد طريق رئيسية في بلدة مارون الراس الحدودية في قضاء بنت جبيل بتكلفة مقدارها :  االيطالية-
  ر ارتوازي وتزويده بمضخة حديثة لسحب المياه في بلدة الحنية قضاء صورحفر بئ:  االيطالية-
  تجهيز مختبر للعلوم في مهنية عيتا الشعب قضاء بنت جبيل:  االيطالية-
   مصباحا تعمل على الطاقة الشمسية النارة الطريق الرئيسية في بلدة عين إبل١٥تقديم :  االيرلندية-
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  النكليزية في بلدة ببنينتنظيم دورة للغة ا:  االيرلندية-
   جهاز كمبيوتر الى ثانوية السيد محسن االمين في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل ٢٠تقديم :  النيبالية-
   قرية١٢ مريض جاءوا من ٢٠٠تنظيم مخيم طبي مجاني في مقرها في نقار كوكبا قدم خدمات مجانية الكثر من :  الهندية-
  
 

 '�(
��د ��#�ت �ا��زراءر$� ��2�ا��1 و�  
  

 مساعدات لمحاربة الفقر •
الموافقة على طلب وزارة المالية تمديد الفترة الزمنية لهبة البنك الدولي لمشروع المساعدة التقنية لتنفيذ االصالح  -

 جلسة (في القطاع االجتماعي والمتضمن الهبة الكندية لصالح البرنامج الوطني الستهداف األسال األكثر فقراً
٢٠/٤/٢٠١٢(  

 
  

" ��  ٢٠١٢ ��#�ن ,+��* و(
  

  أد /٤٤٧ علم وخبر رقم -"جمعية االبداع الخيرية للتنمية العلمية" جمعية باسم -١
   ملك محمد الحوت-٥٤٧٤ العقار رقم - شارع الشهيد يحي العرب-  الدنا-بيروت: مركزها
  : أهدافها
ؤون االسرة، رعاية شؤون األيتام الرعاية الصحية األمومة والطفولة، رعاية ش: خدمة الوسط النسائي في تأمين .١

 ...واألرامل والمعاقين ومحو األمية

الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، االسعافات األولية : تأمين فرص العمل للنساء في المجاالت المختلفة .٢
 .الخ... البسيطة

 نميتها واستغاللهاوابرازها الى حيث يمكن ت)  الفنية- الثقافية-العلمية(رعاية وتنمية المواهب  .٣

 العمل على نشر الوعي االجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد األخالقي .٤

 تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على ادارة وقيادة االعمال واألنشطة النسائية المختلفة .٥

 التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها .٦

 كة من العالقات األسرية واالجتماعية بين عوائل المجتمع في لبنانانشاء شب .٧

 ...) الثقافية-  االجتماعية-التربوية(االرتقاء بالمرأة في جميع المجاالت  .٨

 تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة .٩

  لألطفال والنساءايجاد مراكز تربوية وترفيهية .١٠

 ميمساعدة طالبات العلم وتقديم الدعم المادي والعل .١١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - زياد محمد خير بعلبكي- فدى احمد المرعي-محمد فيصل محمد وهيب لبده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طارق محمود الشامي-وسام حمزه شهابي
  فدى احمد المرعي ةالسيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
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  أد /٤٤٩ علم وخبر رقم -"جمعية مفاهيم االجتماعية" جمعية باسم -٢
   الطابق الخامس- سنتر الكعكي-  تجاه حديقة المفتي حسن خالد- شارع الراشدين-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ثقافية والصحية وسائر النشاطات وغيرهاالقيام بكل انواع الخدمات االنسانية االجتماعية منها والتربوية وال .١

االسهام بانشاء المدارس والمعاهد التربوية لكل المراحل التعليمية، واقامة الدورات والنشاطات التربوية والثقافية  .٢
 في كافة المجاالت

 توطيد األلفة والمحبة والتعاون بين افراد المجتمع والوطن والمحافظة على وحدة العيش التاريخية .٣

 يروت والمناطق كافة في مجال الخدمة العامةباهمة في تحسين االوضاع االجتماعية والصحية واالنمائية في المس .٤

 تقديم المساعدات العينية  والمالية لمن هم بحاجة اليها  .٥

 العمل على رفع مستوى الفرد العلمي والتربوي واالجتماعي .٦

 اقامة ندوات ومحاضرات علمية وثقافية .٧

 مدرسيةتقديم اقساط ومنح  .٨

ال تقوم الجمعية باي عمل أو نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي وال أي عمل أو نشاط يثير الحساسيات أو  .٩
 الحزازات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد ناصر -  عمر صالح الدين الشريف-حي عبد الماجد ترجمانالشيخ جميل ي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد نبيه قليالت- محمد اسامه الحص-  احمد محمد القوزي- وليد محمد صالح عشو-محمود السوسي
  محمد نبيه قليالت السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٥٠ علم وخبر رقم -"متنيون" جمعية باسم -٣
    قضاء المتن-١٨ القسم رقم - ١١٨٠ العقار رقم -رع مار تقال شا- الجديدة:مركزها
  : أهدافها
 العمل االجتماعي والثقافي واالنمائي على صعيد الوطن وخاصة قضاء المتن الشمالي .١

االهتمام بالمشاكل الصحية ومساعدة الشباب والنشء الجديد ورعاية النشاطات والندوات والمؤتمرات الثقافية  .٢
ين المساعدات على انواعها، واجراء الدراسات والتنفيذ والتواصل مع الجمعيات واألحزاب واالجتماعية وتأم

  المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة الوطنية والدولية لما فيه تحقيق األهدافو

  المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 
 فارس - كمال موريس جبر- صالح ميشال كفوري-طنوس حبوق الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 دينا - ميراي يوسف مكرزل- جوزف توفيق الخويري- يعقوب جوزاف جروش- طانيوس نجيب حبيقه- جوزيف مهاوج
  فضل اهللا نصر

  الخوريطنوس حبوق  السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٤٦٩ علم وخبر رقم -"جمعية التفاضل الخيرية" جمعية باسم -٤
 ملك السيدين راشد هالل بيطار ورامي هالل -٨ القسم رقم - ١٧٦ العقار رقم - اوتوستراد السان تيريز-الحدث: مركزها

   قضاء بعبدا- A البلوك -بيطار
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  : أهدافها
ن أدوية وقرطاسية وكتب وغيرها باالضافة الى تأمين دعم اقساط للفقراء مان هدف الجمعية هو تقديم المساعدات  .١

 مدرسية وجامعية للفقراء

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ديانا محمد رضا الزين - رامي هالل بيطار-حكيمه محمد نجيب صادق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حكيمه محمد نجيب صادقةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٧٠ علم وخبر رقم -"نادي اصدقاء مجلة الطريق" جمعية باسم -٥
 بناية -٢٠ القسم رقم -المزرعة/١١٠٤ العقار رقم -  شارع محمد الحوت-رة الخوري بشا- راس النبع-بيروت: مركزها

  ثاني الطابق ال-ناصر
  : أهدافها
 دعم ومساندة مجلة الطريق الثقافية .١

 ايجاد مساحة فكرية تجمع قراء وكتاب مجلة الطريق .٢

 تقديم اسهامات فكرية وثقافية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ليلى - غاده داود بشاره-نضال جرجس الشرتوني.  د-طارق عفيف حجازي. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مازن حسين حطيط- طاها نجيب داود حماده-حسني االشقر
   مازن حسين حطيطالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"ocratic OrganizationGreen غرينو قراتيك، -النظام األخضر" جمعية باسم -٦
  د أ/٤٧٨
 قضاء - الطابق الثالث- ملك انطوان الحاج-  بناية كساب-١٤ القسم -١٣٦ العقار رقم - الشارع العام-القليعات: مركزها

  كسروان
  : أهدافها
 حماية البيئة .١

 حماية البيئة البحرية واألنهار والمياه الجوفية .٢

 حماية األحراج والغابات .٣

  التوعية والتثقيف .٤

  أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة 
 فوزي طالب - هادي أمين عكنان- روال ادوار القزي-فيكتوريا رينه ريمون شديد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 انطوان -يمانا لويس الفغالي ر- ماري سول جان الخوري- كلود صقر الحاج.  د- فؤاد احمد اسعد- روي وديع حنا-عالم
  صقر الحاج

  انطوان صقر الحاج السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٤٧٩ علم وخبر رقم -"Yourhibatيورهبات، " جمعية باسم -٧
 الطابق -  مكتب المحامي الياس عباس- شنتر األرز-٢٣ القسم رقم - ٨٧١ العقار رقم - الشارع العام-جل الديب: مركزها

   قضاء المتن-دسالسا
  : أهدافها
تعزيز ونشر فكرة التعاون االجتماعي من خالل تعزيز االإدراك الفردي لقيم المواطنة والقيم االنسانية والحقوق  .١

 المدنية واألخالقيات االجتماعية

 تشجيع االعمال الخيرية واالجتماعية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها .٢

معية تنظيم مختلف النشاطات واالعمال والبرامج بما ال يتعارض مع األحكام ولتحقيق األهداف المحددة أعاله، للج .٣
التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع : القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر

طبوعات الدورية في المجاالت الخيرية واالجتماعية، وتنفيذها ودعمها واصدار البيانات والكتب والنشرات والم
 وغير الدورية وتوزيعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 الياس افرام -  لينا جورج حداد- ربيع سهيل المعلولي-ادمون جورج حموي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   الخوري جيهان عبداهللا-عباس
   محامي ربيع سهيل المعلوليال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٨٥ علم وخبر رقم -"جمعية البنيان اإلسالمية" جمعية باسم -٨
   ملك معين ابراهيم دياب-١٢٦٥ العقار رقم - حي الحسينية- طريق عام برج الشمالي- المساكن الشعبية-صور: مركزها
  : أهدافها
 راء وكفالة األيتام والمعاقين والمرضى والعجزة والطالب وذوي الدخل المحدوددعم ورعاية الفق .١

إنماء القرى الجنوبية من خالل انشاء المراكز االجتماعية والثقافية والزراعية والمدارس والمعاهد المهنية  .٢
 والمستوصفات

جتماعية والتربوية والتنمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات التي تعنى بالشؤون الصحية واال .٣
 المستدامة

رعاية الشباب فكرياً وتربوياً وثقافياً وترفيهياً واقامة دورات تأهيلية لهم ومعالجة حاالت اإلدمان على المخدرات  .٤
 والكحول

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عدنان حماده الياسين- احمد علي عبيد-  نعيم سالم الناصر- هاني يوسف الخضر: السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

  معين ابراهيم المحمد دياب
  هاني يوسف الخضر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Middle East Mines Clearance خبراء الشرق األوسط لنزع األلغام، " جمعية باسم -٩

)MMCS(pecialistS"- أد /٨٦٤ علم وخبر رقم  
   الطابق الحادي عشر-بناية لبنان والخليج-  شارع مار الياس-بيروت: مركزها
  : أهدافها



 16 

 المركز اللبناني لألعمال -العمل تحت اشراف السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام في لبنان الممثلة بالجيش اللبناني
فة المجاالت المتعلقة بتنظيف األراضي اللبناني من األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة المتعلقة باأللغام في كا

  :والتي تشمل
نفيذ عمليات انسانية إلزالة األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة والتي تتضمن عمليات ت .١

 "Sampling"، وأخذ العينات "Demining"ب واإلزالة ، اعمال التنقي"Technical Survey"المسح التقني 

القيام بحمالت التوعية من مخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة بهدف رفع مستوى  .٢
 الوقاية لدى المواطنين لتخفيف اعداد الضحايا

 وب غير المتفجرةتنفيذ برامج لمساعدة ضحايا األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحر .٣

 تقديم االستشارات الفنية الالزمة في مجال العمليات االنسانية لنزع األلغام .٤

تنفيذ برامج تدريب على طرق واساليب ازالة األلغام والقنابل العنقودية والذخائر المنفجرة وعلى برامج التوعية  .٥
 من مخاطرها

  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل
 وائل جالل - ايفون اسماعيل محفوظ- عماد علي عبد الباقي-وسيم مهيب رزق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ستيورات لورانس راسل هانلي- عبد الحفيظ مظفر صالح الدين التنير- انطانيوس موسى مخول-بيطار

  وسيم مهيب رزق السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /٤٩٠ علم وخبر رقم -"راشانا" جمعية باسم -١٠
   قضاء البترون-١٥٣ العقار رقم -  الطريق العام-راشانا: مركزها
  : أهدافها

هي جمعية خيرية واجتماعية وثقافية وبيئية، ال تتوخى الربح، وتهدف الى توحيد معلومات ومساعي " جمعية راشانا"إن 
  :سبين اليها من أجلالمنت

 تحسين االوضاع االجتماعية للمحتاجين .١

 تفعيل دور الثقافة واألنشطة الثقافية على مختلف دور الثقافة .٢

 حماية البيئة والمحافظة عليها .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  -  روجه يوسف خلبفه- جوزف ابارهيم ابراهيم خليفه-اناشار مخائيل بصبوص: السيدات/سسات السادةالمؤ/المؤسسون

   كميل عبداهللا انطون خليفه-  مروان فؤاد عبداهللا- وسيم كميل عبداهللا-ربيع نعيم نعيم عبداهللا

  مروان فؤاد عبداهللا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٩٣ علم وخبر رقم -"ملتقى آمان" جمعية باسم -١١
   قضاء عاليه- ملك امين حسين مالعب- ٢٨٩٨ العقار رقم - الشارع العام-بيصور: مركزها
  : أهدافها
 مكافحة االدمان على المخدرات .١

 التوعية االجتماعية ضد االدمان وتنظيم أنشطة مساندة .٢

 معالجة اإلنحرافات فبل تحولها الى حاالت مستعصية .٣
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  منخصص للمعالجةالعمل على انشاء مركز .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مكرم رجا - علي زهير ابو خضر- فادي فايز ابي عالم-نبيه امين القزي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 حياة عارف - سليمه حسيب زين الدين- هاله سليم يحي-ف ناصر الدين ماجد عفي- رشيد نايف عبد السالم-مالعب
   شفيق جوهرو عادل غيجرم- عبداهللا كامل خداج-مالعب

   رشيد نايف عبد السالممحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٤٩٤  علم وخبر رقم-"الميادين للتنمية والتدريب" جمعية باسم -٢١
 الطابق - ملك محمد منير حركة- بناية بشير-x القسم -٢٦٧٤ العقار رقم - ع االمام علي شار-برج البراجنة: مركزها

   قضاء بعبدا-االول
  : أهدافها
المساهمة في تنمية القدرات المهنية لفئة الشباب، وتطوير قدرات المجتمع المحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية  .١

 المجتمع الريفي

 للعاملين في الحقل الصحي والطبي واالجتماعي، ومحاربة المرض، وقائياً السعي الى تنمية القدرات التقنية .٢
وعالجياً وتعميم الثقافة الصحية، تعزيز الصحة النفسية للشباب المراهق للوقاية من جميع أشكال االدمان، ونشر 

 المفاهيم الصحية االنجابية السليم

اشكاله، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة توفير بنك معلومات الرشاد الشباب لمكافحة الفقر بمختلف  .٣
 واالندماج في المجتمع

 اطالق مواقع الكترونية لتعميم اهداف الجمعية .٤

 اعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بالمواضيع الواردة أعاله وانشاء مراكز لها واصدار نشرات متخصصة .٥

اصة محلياً واقليمياً وعالمياً، ذات االهداف التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخ .٦
 المشتركة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
بد حسين ع.  د-حنان علي جابر.  د-باسم علي علي.  د-ابراهيم محمد قاطبيه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  منير بركهمحمد  -الحسين جابر
  حسين عبد الحسين جابركتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٩٩ علم وخبر رقم -"جمعية عكار الخير للتنمية والتوعية والتدريب" جمعية باسم -٣١
   قضاء عكار- ملك وليد احمد عدره-قنية: مركزها
  : أهدافها
 والصحي والتربوي والزراعي من خالل انشاء المؤسسات المختصة بذلكالعمل على رفع المستوى االجتماعي  .١

 انشاء المؤسسات التي تعنى بالتنمية المحلية .٢

 التدريب على مناهج التنمية .٣

وذلك من خالل تقديم قروض ميسرة العمل على مكافحة البطالة والفقر وتمكين األفراد من العمل واالنتاج  .٤
 ع االنتاجية الصغيرة والمتوسطةوصغيرة وآلجال قصيرة لدعم المشاري
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 تعزيز وترسيخ القيم والمبادىء االسالمية والوطنية وبث روح االلفة والتسامح والحوار بين اللبنانيين .٥

 تقديم المساعدات االجتماعية لألسر الفقيرة واصحاب الحاالت االجتماعية الصعبة .٦

   المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة
   ليلى احمد عدره- طالل حسين صالح- حلف علي حسن ال-علي حسن حسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    علي حسن حسينالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥١٩ علم وخبر رقم -"Humanitasهومانيتاس، " جمعية باسم -٤١
 ملك بطريركية كيليكيا لألرمن - بناية اليشان-٣ رقم الخاص -٥٩٢ العقار رقم -  شارع مرعش- رج حمودب: مركزها

   قضاء المتن- الطابق الثالث-الكاثوليك
  : أهدافها

القيام بكل ما يلزم في سبيل المساعدة على تحسين مستوى المعيشة لدى االشخاص المحتاجين، ولهذه الغاية تقوم الجمعية 
  :التعداد ال الحصرعلى سبيل 

 تقديم المساعدة في المجاالت الصحية والتربوية والثقافية واالجتماعية والتنموية .١

 انشاء مراكز صحية وأو مستشفيات واالستعانة بأصحاب االختصاص لإلشراف عليها .٢

 انشاء مراكز تأهيل وتدريب ومؤسسات تربوية .٣

لف الميادين والقيام بحمالت توعية من خالل اصدار مطبوعات وكتب متخصصة لرفع مستوى الثقافة في مخت .٤
 المحاضرات والمؤتمرات ودورات تدريب وورش عمل

 دعم وتشجيع المبادرات الفردية وتطوير القدرات الذاتية لدى األسر واألفراد .٥

 وبصورة عامة تقوم الجمعية بكل ما يتعلق بهذه االهداف أو يتفرع عنها أو يتالزم معها

  مذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ال
 جوزيفين اوهانس - طاالر اوهانس اتاشيان-كوستان سهاك مسروب يابوجيان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 سركيس - هنريت حنا زالل-جاريان مهران سركيس اماهوني ن- انطوان جوزف قاليجيان-  مهير ارا قالندريان-ابونايان
   ماري سركيس كريكوريان-وارطيوار سرايداريان

  كوستان سهاك مسروب يابوجيانكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

، لبلدات يارين، مروحين، البستان، الظهيرة، )مجلس أعيان إئتالف الخير(" جمعية باسم -٥١
  أد /٥٢٩ علم وخبر رقم -"الزلوطية، أم التوت

   قضاء صور- منزل عدنان محمد أبو دلة- حارة ابو دلة الجنوبية-يارين: مركزها
  : أهدافها
العمل االجتماعي لبناء مجتمع متكافل ومتضامن فاضل ومتراحم وذلك لدراسة ومتابعة الحاالت االجتماعية  .١

 حفظ حقوق المرأة واحترامه والطبية ومساعدة الفقراء وكبار السن واأليتام واألرامل والمطلقات وواالنسانية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وائل صالح - احمد محمد القاسم-  علي موسى سيف-ناصر يوسف الدرويش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد ابو دلهانعدن -ابراهيم احمد ابو دله -المصطفى
   احمد ابو دلهعدنان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٥٣٠ علم وخبر رقم -")ليدو(الجمعية اللبنانية العالمية لنزع االلغام" جمعية باسم -٦١
   قضاء بعبدا- الطابق االول- بناية رشيد العياص-٣٧٣٦/٥ العقار رقم -الحدث: مركزها
  : أهدافها
ف حقول االلغام والقنابل العنقودية ومعالجة آثارها من النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية العمل على تننظي .١

 وتأهيل األراضي المنظفة تمهيداً إلعادة استثمارها في االعمال الزراعية والعمرانية

ير الحكومية تنظيم ندوات وحمالت توعية بالتعاون مع الجيش اللبناني وسائر الجمعيات الوطنية والمنظمات غ .٢
والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة للحد من مخاطر االلغام والقنابل العنقودية ومخلفات القذائف غير 

 المنفجرة

 اقامة دورات مهنية لتدريب وتأهيل فرق نزع االلغام التابعة للجمعية فقط .٣

عمل في االطار الحقوقي والقانوني دعم ورعاية مصابي االلغام وعائالتهم وتدريبهم على المهارات الحياتية وال .٤
 لمناصرة قضاياهم المحقة في المحافل الدولية

  قبل المباشرة بتنفيذ أي نشاط يتعلق ببرنامج نزع االلغام في لبنان توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني .٥

  هي جمعية خيرية مجانية ال تبغي الربح .٦

  نين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوا
 فياض - المقدم المتقاعد محمد جمال الدين القعقور- علي محمد عبيدعداالعميد المتق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خليل حسين حجازي- زينه مريم فياض عبيد-  شادي رفيق الخوري- محمد فياض عبيد

  فياض محمد فياض عبيد السيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
  

Lebanon Cyprus Community in ، رصية في لبنانبجمعية الجالية الق" جمعية باسم -٧١

Association"- أد /٥٣٢ علم وخبر رقم  
 قضاء - الطابق الثامن- كونفيدنس سنتر-٤٣ القسم رقم -٣٧٤ العقار رقم - شارع ديمتري الحايك-سن الفيل: مركزها

  المتن
  : أهدافها

ان الجمعية هي مؤسسة مدنية مستقلة ال تبتغي الربح، وهي غير سياسية، غير عنصرية وغير دينية تسعى الى تحقيق 
  :الهداف التالية

تماعية والفكرية والثقافية لم شمل أفراد وعائالت الجالية القبرصية في لبنان ضمن هيئة متضامنة لتعميم الفائدة االج .١
 بهدف تحقيق وحماية مصالح أعضائها

ترسيخ عالقات التعاون والتواصل المتبادل بين اعضائها المقيمين في لبنان وقبرص، وبينهم وبين افراد الجاليات  .٢
 القبرصية في انحاء العالم سيما االجيال الناشئة منهم بهدف التعريف بإنجازاتهم واعمالهم

 رث الثقافي القبرصي ومبادئه االنسانية والحضاريةالتعريف باال .٣

التأسيس للصداقات والعالقات الودية بين لبنان وقبرص بهدف تشجيع وتقوية التبادل الثقافي سائر األنشطة  .٤
 االجتماعية والفكرية والعلمية

  فقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موا
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 جورجينا - ايالني اندريا كابيس- كريستاال اندرياس كدي-آرليت موسى سماحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ماري جورج -  اندريا كرياكوس كاييس- رينا اندريو كيرياكو- هوسب اوريشيان تمر-  ايلينا لوكا- كيرياكوس بيريلي

  فرازي الخوري
  آرليت موسى سماحه ةسناال: الحكومةممثل الجمعية تجاه 

  

  أد /٥٣٧ علم وخبر رقم -"شراع ضد المخدرات" جمعية باسم -٨١
   الطابق الثاني- بناية دندشلي-٩٠ سنتر -٦٣٢/٧ العقار رقم - دوار الست نفيسة-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 مكافحة االدمان وعالج المدمنين واعادة تأهيلهم .١

 ون االجتماعية للشباب  من أجل حمايتهم من الوقوع في االدماننشر الوعي واالهتمام بالشؤ .٢

 التشبيك والتعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة في اعمال الرعاية والتوعية .٣

 االهتمام بكل ما في شأنه مكافحة االدمان من خالل انشاء مراكز توعية ومراكز عالج واعادة تأهيل .٤

  قاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وف
 وسيم حيدر - جورج توفيق الحايك- فاديه حسن دهشه-ماجد ديب حمتو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سعد الدين مصطفى الخليلي-شميساني
   ماجد ديب حمتوالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٣٨ علم وخبر رقم -"الشباب اللبناني للتنمية" جمعية باسم -٩١
 الطابق - ملك لطيفة فارس شرف الدين-  بناية شرف الدين-١٢٤ القسم رقم -١٥ العقار رقم - الرمانة-طرابلس: مركزها

  الثاني
  : أهدافها
 التوعية، العالج، التأهيل النفسي للمدمنين على المخدرات .١

 نين على المخدراتالعمل على انشاء مركز تأهيل للمدم .٢

 العمل على مساعدة المعوزين والفقراء والمعوقين وأوالد المدمنين وااليتام .٣

  التعاون مع المؤسسات الثقافية واالجتماعية والوطنيةتنمية التعاون الثقافي واالجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع .٤

 اصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، اجتماعية، تربوية، انمائية .٥

مل على رفع المستوى االجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات الع .٦
 ودورات لمحو األمية من خالل فتح مراكز صحية وتربوية

 احياء المناسبات الوطنية اسهاماً في تعزيز الروح الوطنية .٧

 من اجل تحقيق اهداف الجمعيةالتعاون مع سائر الجمعيات والحركات االجتماعية محلياً ودولياً  .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جورج - اسامه عبد الحميد حداد-اشيق عطاء حسين قند-محمد مصطفى عثمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   لينا سالم مالك-الياس عون

  محمد مصطفى عثمان السيد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
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  أد /٥٤١ علم وخبر رقم -"Feedفيد، " جمعية باسم -٢٠
   قضاء المتن- الطابق التاسع- بناية وردة- XXIV القسم -٣١٨ العقار رقم - اوتوستراد الزلقا-الزلقا: مركزها
  : أهدافها

  :ان اهداف الجمعية الرئيسية هي
 محتاجينمساعدة الفقراء وال .١

 تأمين االدوية على انواعها للمرضى المعوزين .٢

 توفير العلم لألطفال غير الميسورين .٣

 تأمين مواد غذائية ومواد تنظيف للمحتاجين .٤

  القيام بنشاطات اجتماعية وترفيهية .٥

  تصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخ
 رالف شارل كارل - ريتا جوزيف الفغالي- رومي اميل رحمه-رالف اميل رحمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوي جوزف غصوب- جورجيو روجه عازار-البستاني
  رالف اميل رحمه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٤٢٥ علم وخبر رقم -"جمعية كفر تبنيت االجتماعية" جمعية باسم -١٢
   قضاء النبطية- الطابق األرضي- ملك غازي زيتون-١٧٧٢ العقار رقم -كفرتبنيت: مركزها
  : أهدافها
 تنمية روح التضامن والتعاون بين ابناء البلدة .١

 العمل على تطوير ورفع المستوى الثقافي واالجتماعي والفني .٢

 ةالسعي الى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهي .٣

 تعبئة اكبر عدد من ابناء البلدة والمقيمين فيها لبذل كل طاقة في سبيل خدمة مجتمعهم ووطنهم .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عباس حسين فقيه- غازي محمد زيتون- محمد مهدي ياسين-احمد محمد بشر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد حسين جابر-  وهبه حسين ياسين- صبحي محمد ايوب-  كامل حسن دغمان- حسين علي حسن صالح
  عباس حسين فقيه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٥٢ علم وخبر رقم -"جمعية التنمية الالمركزية االجتماعية" جمعية باسم -٢٢
 -  بناية الحركة االجتماعية١٨٥-٨ القسم رقم -٣٧٠٩ العقار رقم - منطقة المزرعة العقارية-بدارو -بيروت: مركزها

  الطابق االول
  : أهدافها
 تأمين الحاجات االجتماعية والصحية للمواطنين في مختلف المناطق .١

 تنمية الوعي البيئي .٢

 ترشيد الوعي الغذائي والصحي للعائالت .٣

  عاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أ
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.  د- ميخائيل جورجي سبع.  الخوري د-المطران غريغوريوس امين حداد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سعد كيوان كيوان-  توفيق الياس مرعب-سمرمحمد رشيدي

  وان كيوانسعد كي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٥٣ علم وخبر رقم -"جمعية التميز واالبداع" جمعية باسم -٣٢
   قضاء بعبدا- ملك عاصم فرج- الشارع العام-بعلشميه: مركزها
  : أهدافها
المواهب و. اكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من اصحاب الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والتربوية الخ .١

 بخاصة في مجتمع الشبا

إشغال الشباب بنشاطات ثقافية، وعلمية واجتماعية مختلفة وخلق حوافز لديهم ولدى مختلف فئات المجتمع لتعبئة  .٢
 الفراغ بالنشاطات اآلمنة والمبدعة بعيداً عن االنحراف ومخاطر الترفيه السيء

النتماء الوطني والتفاعل تنمية وارساء ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع خاصة الشبابية منها بغية تعزيز ا .٣
 الفكري واالنساني

 تنظيم واقامة المنافسات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية لخلق حالة انمائية شاملة .٤

 رعاية الطالب المتفوقين عبر تأمين منح دراسية وتقديم الدعم الممكن .٥

 في اوساط المجتمع مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة للتكيف واالندماج .٦

لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري واالنساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وفسحة للذكاء والخيال  .٧
 البتكار الفرادة واألساليب ذات الخصوصية

لمنظمات توفير مساحة ثقافية فنية واعالمية لدعم وتنشيط ثقافة التميز واالبداع كافة والتعاون مع المؤسسات وا .٨
 الحكومية وغير الحكومية التي لها اهداف مشابهة، سواء في النطاق المحلي أو الدولي

 تشجيع االبحاث والدراسات وتبادل الخبرات بالتعاون مع المراكز المتخصصة رسمية كانت أم غير رسمية .٩

   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
 الياس حبيب - جوليا حسين حريز- مرشد حسين ابي مرشد- بسام نعيم ابو جوده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 كمال - زياد سلمان الدنف- سامر ياسر صالحه- اماني مرشد ابي مرشد-  سعاد سليم المصري- هاني خالد حمدان- جبور
  عجه االحمديه

  مرشد حسين ابي مرشد السيد: اه الحكومةممثل الجمعية تج
  

  أد /٥٥٤ علم وخبر رقم -"تسنيم" جمعية باسم -٤٢
   ملك احمد كامل الذقاني-٢٠ القسم رقم -٤٣٤٦ العقار رقم -  ابي سمراء-  زيتون طرابلس-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 السعي الى تنفيذ مشاريع انمائية واجتماعية وتربوية في البلدة .١

ة والتعليم عن طريق فتح وادارة وتاسيس المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية في مختلف مراحل نشر التربي .٢
التعليم وتاسيس روضات وحضانات لألطفال ومتابعة الطالب عبر برامج دعم متخصصة لهذا الهدف والتعاون مع 

  الجمعية وتقديم المنح الدراسيةالجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق اهدافها ونشاطتها مع أنظمة واهداف

 اقامة مراكز صحية .٣
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 محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة العائالت المحتاجة .٤

 نشر روح المحبة وااللفة ضمن المجتمع والعمل على فض الخالفات التي تحصل بين السكان .٥

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا
 - روى محمد الجمل-  الهام احمد الذقاني- ايمان محمد الجمل- فرح محمد الجمل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ناهد محمد الجمل- غينى محمد الجمل-غيوى محمد الجمل

   غيوى محمد الجملةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٥٩ علم وخبر رقم -"SAWA LEL ENSSANإلنسان، سوا ل" جمعية باسم -٥٢
   قضاء بعبدا- الطابق االول- ملك انطوان فيكاني- بناية اليبرودي-١٢ القسم رقم -١٦٥٦ العقار رقم -اللويزة: مركزها
  : أهدافها
 القيام بجميع االعمال الخيرية واالنسانية دون التمييز بين العرق واللون والدين .١

 بيئة باقتراح المشاريع المناسبة مع حمالت تثقيف وتوعية ابناء المجتمعالمحافظة على ال .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حياة محمد - رطيل زهره عبداهللا- جمال عبداهللا االشقر-بيار جميل جميل خليفه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   انطوان جورج فيكاني- مارال ارتين هوسيكيان-  نتلين نبيه مزهر-شور

  زهره عبداهللا رطيل ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٦١ علم وخبر رقم -" االيرانية-جمعية األخوة اللبنانية" جمعية باسم -٦٢
   قضاء بعبدا- الطابق السادس- D بلوك -صر بناية الن-١٥ القسم رقم -٣١٦رقم  العقار -برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز الصداقة بين الشعبين االيراني واللبناني .١

 التعاون الثقافي والفني واالقتصادي .٢

 اقامة معارض ثقافية وفنية في لبنان وايران .٣

 اللبنانية وااليرانيةثقافية والعلمية تعزيز الحوار بين النخب ال .٤

  لبنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا
حيدر .  د-عبداهللا محمد سكرية.  د- سالم امين االعور.  د- علي غازي فوزي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منذر محمد سعيد فواز-حسين دقماق
    حيدر حسين دقماقتوركدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٢ علم وخبر رقم -"معية شفق الصحية الخيريةج" جمعية باسم -٧٢
   قضاء عكار- ملك عبداهللا هزيم- الشارع العام- حرار: مركزها
  : أهدافها
االهتمام بالشؤون الصحية ومساعدة المرضى واصحاب الحاجات الخاصة والمعاقين جسدياً عبر انشاء مركز طبي  .١

 ة عمل الجمعيةفي منطق
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نشر التوعية الصحية وتمكين المحتاجين من الفقراء واأليتام والمساكن من العالج والمداواة من االمراض وال سيما  .٢
 تلك المزمنة منها

 يمرلزه بأمراض االمساعدة كبار السن والعجزة وايجاد مراكز االيواء لهم وال سيما لألشخاص المصابون .٣

المتعلقة بالحالة االجتماعية والصحية واصدار النشرات والمجالت وانشاء مراكز ة القيام بالدراسات االحصائي .٤
 االبحاث

 ...النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق انشاء رياض االطفال ومراكز التعليم وغيرها  .٥

لمهرجاات التي نشر المحبة واالخوة والعمل على نشر الوعي الوطني واحياء التراث الشعبي وتنظيم االحتفاالت وا .٦
 تتعلق بذلك

 رفع شأن المرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وايجاد فرص عمل لها .٧

 القيام بأعمال االغاثة واالسعاف في حاالت الكوارث الطبيعة والحروب .٨

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ذكريات -عبداهللا علي هزيم.  د-طارق محمد اسماعيل.  د-احمد بدر حسين. د: السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

   فوزي عبد الرحيم هزيم-  االسعدمحمد
   عبداهللا علي هزيمكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٤م  علم وخبر رق-"جمعية تطوير العالقات اللبنانية التركية" جمعية باسم -٨٢
   الطابق الرابع- بناية المناسكي- شارع الحرية-  منطقة التل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 اللبنانية وتعزيز اواصر المحبة والمودة بين المجتمع اللبناني والتركي من خالل اقامة -تنمية الصداقة التركية .١

 افضل العالقات االجتماعية والثقافية

من خالل الزيارات المتبادلة للتعرف على االماكن األثرية والسياحية واقامة معارض تشجيع السياحة بين البلدين  .٢
 بين البلدين

 اقامة دورات تدريبية فنية وانشاء مستوصف للعناية بالصحة .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وليد علي -  ممدوح مروان الدايه- كامل محمد تنبكجي-عامر احمد الكمالي: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

   عصام احمد مرحبا- فوندا حسين اوزغر-سقاالكي
  وليد علي سقاالكي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٦م  علم وخبر رق-"نادي متخرجي جامعات ومعاهد اوكرانيا في لبنان" جمعية باسم -٩٢
  .م.م. ملك شركة سير جميد ش-٣١ القسم رقم -١٦٥١ العقار رقم -  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز التواصل بين متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان .١

 تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين لبنان واوكرانيا .٢

 تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية ثقافية واجتماعية .٣

   المستوى العلمي واالكاديمي عبر الندوات والمؤتمراترفع .٤
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ايهم-نبيل خطار بو نصر الدين.  د-علي حسن قبيسي.  د-محمد سامي الحاج. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عصام يوسف مالعب- ميسر كميل محمد عواد- وائل حسين بيضون- عباس اسماعيل الصباغ-حسين االحمر
  عباس اسماعيل الصباغ السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٧ علم وخبر رقم -"بيت اآلداب والعلوم والتنمية" جمعية باسم -٣٠
   قضاء الكورة- الطابق االول- بناية الحسن-١٣٠ العقار رقم - الطريق العام- حي الشيخ شمعه- بتوراتيج: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تعزيز الروح الوطنة واالنتماء ومعاني العيش المشترك .١

 اقامة دورات الحرف والمهارات األدائية للشباب والشابات في المدارس والجامعات .٢

، وتقديم المنح التعليمية ضمن يللتعليم ما قبل الجامعافتتاح المعاهد الفنية والمدارس االكاديمية بكافة مراحلها  .٣
 االمكانات

 افتتاح مراكز صحية ومستوصفات وتقديم المساعدات االستشفائية ضمن االمكانات .٤

اقامة االنشطة الثقافية، التربوية، االجتماعية، الفنية، البيئية، السياحية، مسابقات، ندوات، محاضرات، مؤتمرات  .٥
 ية ميدانية، تنظيم معارض منوعةورش عمل، حمالت توع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  بكر محمد الصديق- حسان احمد ديب-  ناريمان عادل الشمعه-محمد احمد ديب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مسعيد برهان سلطان القاس
  محمد احمد ديب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٦٨ علم وخبر رقم -"مؤسسة على خطى المسيح في جنوب لبنان" جمعية باسم -١٣
   الطابق االول-  مطرانية الروم الكاثوليك-صيدا: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف المؤسسة الى
يحية في جنوب لبنان، وذلك باالستناد الى ترسيم خطى المسيح تحت اشراف ورعاية ممثلي الطوائف المس .١

 والمواثيق الدينية والكتابات واالبحاث الصادرة بهذا الخصوص) Textes Bibliques (ةالنصوص التوراتي

تشجيع السياحة الدينية والثقافية الهادفة الى تعزيز وتوثيق التعرف على خطى المسيح في االماكن التي وطأتها  .٢
 قدماه في جنوب لبنان

 حج ونشر وترويج ودعم السياحة الدينية والثقافية بكل الوسائل المتاة والعمل على انجاحهاال .٣

المساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية في المناطق واألماكن والقرى من اجل رفع مستوى خدماتها وحسن  .٤
 االستقبال

  واالجتماعية لتحقيق اهداف هذه المؤسسةالتعاون مع المرجعيات الدينية والرسمية والحكومية وغيرها والفكرية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 جوزيف فريد - نعمة جورج افرام- ميشال جورج ضاهر-هيام مخايل ابو سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 انطونية ريمون نصر -  امل حكمت ابو زيد- شارل جورج الحاج- منير ميشال خرما- سركيس سمير الياس-الحاج

   انطوان عفيف سعد- فادي حنا رومانوس-العنداري

   شارل جورج الحاج السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٦٩ علم وخبر رقم -"جمعية ساعد الثقافية االجتماعية" جمعية باسم -٢٣
 - بناية قمر بالزا- ٣٣ المقسم رقم - ٣٤٦٨ العقار رقم - خلف وودن باكيري- منطقة الضم والفرز-سطرابل: مركزها

  الطابق الخامس
  : أهدافها

اضي اللبنانية بصورة عامة وفي اقضية رسعياً لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة اال
  :لنشاطات على سبيل المثال ال الحصر هي التاليةطرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه ا

ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات واالعمال االجتماعية والطبية واالنمائية المختلفة، وانشاء وتأسيس المراكز  .١
 والمؤسسات المتعلقة بها

ختلفة، وفتح وتأسيس ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والتعليمية والمهنية الم .٢
 المراكز والمؤسسات والمدارس والمعاهد التعليمية والمهنية المتعلقة بها

تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية وخلق مناخ مالئم للنشاط العلمي والثقافي واالجتماعي يكون حافزاً للجميع  .٣
دعم األندية والمراكز الثقافية واالجتماعية واقامة من اجل العمل لخدمة المجتمع اللبناني بأكمله، من خالل تأسيس و

 وتنظيم المحاضرات والندوات الثقافية والتعليمية المختلفة

ممارسة وتشجيع االنشطة الخيرية واالنشطة المتعلقة بالرعاية االجتماعية للفقراء والمعوزين واأليتام وكفالتهم  .٤
دور أيتام ومراكز الرعاية االجتماعية (ؤسسات المتعلقة بها وتقديم المساعدات لهم، وانشاء وتأسيس المراكز والم

 )المختلفة

 اعدات الطبية واألدوية على اختالفهاساعدات االجتماعة والغذائية والمسلمتقديم ا .٥

 توزيع المساعدات والقروض والمنح التعليمية والمدرسية والجامعية المختلفة على الطالب المحتاجين .٦

ة وثقافية متخصصة، تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية بالتعاون والتنسيق مع تهيئة وتأسيس مكتبة علمي .٧
الجمعيات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني داخل وخارج لبنان، على ان تكون هذه المكتبة مفتوحة لطالب 

 العلم والمعرفة

الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة داخل على ان تمارس الجمعية نشاطاتها المذكورة أعاله، وبالتعاون والتنسيق مع 
 وخارج األراضي اللبنانية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -ود الدندشي محمد محم- حسام احمد خالد المحمد-بالل سهيل المصطفى الدندشي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مصطفى احمد الخالد-انديرا غاندي محي الدين المرعبي
  مصطفى احمد الخالد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٥٩١ علم وخبر رقم -"جمعية ابناء قصرنبا" جمعية باسم -٣٣
 الطابق - د علي الديراني ملك السيد علي محم-٩٣١ العقار رقم - قرب القصر الروماني- شارع القلعة-قصرنبا: مركزها

   قضاء بعلبك-األرضي
  : أهدافها

  :القيام باالعمال الثقافية والفنية واالجتماعية واالنمائية وذلك عن طريق
 رعايتها في البلدة وخارجها .١

 تشجيع ابناء البلدة على القيام باالعمال الثقافية واالجتماعية واالنمائية والبيئية .٢

 فنية عن طريق اقامة الندوات الشعرية والموسيقية واقامة معارض الرسم والنحتتنظيم الفعاليات الثقافية وال .٣

 تنمية المواهب لدى االجيال الناشئة وتوجيهها لالستفادة من هذه المواهب .٤

 العمل على تقوية الروابط بين أفراد األسرة وبين ابناء البلدة والوطن والنهوض  بالبلدة الى اعلى المستويات .٥

 من مخاطر اآلفات االجتماعية وتثقيفهم على عدم الوقوع فيها واالبتعاد عنها عن طريق القيام توعية  الناشئة .٦
 باالعمال المفيدة مثل االعمال الفنية

 تأمين األماكن المناسبة والتمويل والدعم لهذه النشاطات .٧

صال على األشجار التوعية على حماية البيئة والتشجيع على غرس األشجار والقيام بذلك والعمل على االستح .٨
 والورود واألزهار والقيام بغرسها وتأمين عملية الري لها والعمل على تأمين قطعة ارض إلنشاء حديقة عامة

العمل على انشاء مركز للتدريب على االعمال الحرفية واليدوية واقامة دورات لمحو األمية وغيرها من االعمال  .٩
 المهنية

، والعمل على مساعدة المحتاجين، ومساعدة بلدة ومساعدتهم في جميع الميادينالعمل الدائم على رفع شأن ابناء ال .١٠
 العجزة

 االهتمام باالطفال ورعايتهم وترفيههم وتثقيفهم .١١

 عدم تعارض اعمال الجمعية من االعمال االنمائية األخرى التي تقوم بها اية جهة أخرى لصالح البلدة وأبناؤها .١٢

   وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله
 مي حسين -  ياسر محمد الديراني- زينب حسين الديراني-رضا علي الديراني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاتن سعدو سيد احمد- اسامة محمد الديراني- بتول حسين الديراني- الديراني
  رضا علي الديراني السيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه

  

  أد /٥٩٢ علم وخبر رقم -"جمعية شعلة االنوار العلمية الخيرية" جمعية باسم -٣٤
   قضاء المنية الضنية- الطابق األرضي- ملك عبداهللا احمد ملحم-٤٠٤ العقار رقم -مراح السفيرة: مركزها
  : أهدافها
 اجتماعية خيرية .١

 يرفع المستوى االجتماعي التربو .٢

 اقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات االنسانية .٣

  فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   رانيه احمد ابو ليال- د ملحم عبد القادر محم- احمد عدنان عواد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  رانيه احمد ابو ليالة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٥٩٣ علم وخبر رقم -"رابطة آل وازن في معاصر بيت الدين" جمعية باسم -٥٣
   قضاء الشوف- ملك جورج وازن-٢٣٨ العقار رقم - طريق عام الباروك-معاصر بيت الدين: مركزها
  : أهدافها
 ام بشؤون ابناء عائلة آل وازن من الناحية االجتماعية والحياتيةاالهتم .١

 توثيق روابط األلفة والمحبة والتعاون فيما بين أبناء العائلة والعمل على تماسكهم وتضامنهم .٢

 القيام بمختلف النشاطات االجتماعية والمشاريع الخيرية .٣

 مساعدة أبناء العائلة من الناحية الصحية واالستشفائية .٤

  أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى 
 - فريد سامي وازن- ناجي ادمون وازن- جورج ريمون وازن-وليد جورج وازن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حبيب غانم وازن
   وازنناجي ادمون السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٥٩٧ علم وخبر رقم -"حركة آشور الوطنية في لبنان" جمعية باسم -٣٦
   قضاء بعبدا- قاعة كنيسة الراهب بتيون للطائفة الشرقية اآلشورية- سبنيه-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 )الشعب اآلشوري نشر تاريخ وثقافة وتراث(ثقافية .١

 مساعدة الشعب اآلشوري في شتى المجاالت .٢

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
 اشور - كرستين ولصن خانو- بسكال سركيس اختيار-كريستينا يوحنا سيمونيان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جاك ادور جندو-جورج كيفاركيس
  اشور جورج كيفاركيس دالسي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"رابطة خريجي واصدقاء مدرسة يوحنا لودفك شنلر" جمعية باسم -٣٧
  أد /٦٠٥
   قضاء البقاع الغربي- ملك جيمي اديب نعيم-٣٥٨٤ العقار رقم - مقابل مدرسة شنلر- الطريق العام-خربة قنافار: مركزها
  : أهدافها
 بغض النظر عن دينه او عرقه او لونهالعمل على مساعدة اليتيم والمحتاج  .١

 جمع شمل العائلة الشنلرية .٢

  تقديم الدعم المادي والمعنوي لمدرسة شنلر عن طريق التبرعات بشتى الطرق القانونية .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وداد الياس -  جورج جوزف التن-  طارق اديب سرحان-نجم بشاره الحداد. د: السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون

 بسام -انه ريما جبرائيل بندلي زب- نخله نجا حنا -  منير فضل اهللا سمعان- سمير طوني الحايك-  غسان محمد شحاده-نعيم
  محسن سلهب
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  نجم بشاره الحداد كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٠٦ علم وخبر رقم -"جمعية أماني الجنوب" جمعية باسم -٣٨
   قضاء صور-  ملك سليمان بلحص- الشارع العام-صديقين: مركزها
  : أهدافها
 تقديم مساعدات وخدمات وتوعية وعناية صحية: صحية .١

 رفع المستوى الثقافي عن طريق انشاء مكتبات عامة وعقد ندوات ومحاضرات: ثقافية .٢

لفقراء والمعوزين مادياً وحياتياً والعمل على رفع المستوى االجتماعي عبر اقامة الندوات مساعدة ا: خيرية .٣
  والمحاضرات وتشجيع المساعدات االنسانية والمبادرات البناءة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
- ليلى ديب حجازي- حسين نصر الدين فرحات-حاتم عبد الرضا ابو خليل. د: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون

   رندا اديب شرارة-  محمد نصر الدين فرحات- علي نصر الدين فرحات-د علي طفيليممح

  حسين نصر الدين فرحات السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٠٧م  علم وخبر رق-"ASAL -أزل" جمعية باسم -٣٩
   قضاء جبيل- ملك ناجي موسى- ٤ القسم رقم -١٣٥١ العقار رقم - الطريق الرئيسي-عمشيت: مركزها
  : أهدافها
مراقبة مسار النجوم والكوكب، وتحركات االجسام الفلكية، القريبة والبعيدة، ومتابعة األحداث الفلكية من خالل  .١

ادة من المعلومات نظرياً، كذلك تطبيقاً من خالل اقامة حلقات ومحاضرات وتمكين المشاركين من االستف
 المشاهدات بالعين المجردة أو عبر منظار فلكي

 لتعريف الشباب على مفهوم علم الفلك كهواية اقامة دورات توجيهية وتثقيفية في النوادي والجمعيات والمدارس .٢
 وليس احتراف

رية ومجسمات وصور وما شابه ذلك، كا يضم العمل على انشاء مركز لهواة علم الفلك ويضم كتب ونشرات دو .٣
 )Planetarium(متطور وصالة خاصة لمشاهدة افتراضية لقبة السماء) Observatoire(مرصد

 تنظيم رحالت داخل لبنان وخارجه لمواكبة ومتابعة أي حدث فلكي أو مشهد يتطلب المراقبة .٤

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
   ناجي حليم موسى-روجيه اديب موسى.  د-بول جرجي ابي خطار زغيب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ناجي حليم موسى السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٠٩ علم وخبر رقم -"جمعية حاجة الزمان" جمعية باسم -٤٠
   قضاء الشوف-بيان ذ ملك مازن-٤٨٨/٥ العقار رقم - شارع الليسيه ناسيونال- حي بقعاتا-ديدةالج: مركزها
  : أهدافها

ان جمعية حاجة الزمان هي جمعية خيرية غير سياسية وال حزبية تعنى بأمور الصحة، البيئة، الثقافة، واالجتماع واهدافها 
  :هي

 دائم واالستشفاءتوفير الدعم لمحتاجي المعالجة الطبية والدواء ال .١
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 انشاء المستوصفات .٢

 القيام باالعمال االنمائية والخيرية المتنوعة .٣

 تنفيذ مشاريع ثقافية واجتماعية وتربوية وصحية مباشرة او غير مباشرة لخدمة المجتمع المدني .٤

 ح المجتمع لتحقيق اهداف تنعكس ايجاباً لما يخدم صالالسعي الجدي للمشاركة البناءة بمختلف النشاطات الحضارية .٥

 اعانة المحتاجين في معيشتهم ورعايتهم .٦

تعزيز الطب الوقائي من خالل تقديم اللقاحات الالزمة واقامة وتنظيم الندوات الصحية واعداد وتوزيع المنشورات  .٧
 الطبية

 نشر ثقافة صحة البيئة للتاثير المتبادل بينها وبين صحة االنسان .٨

  والبيئة وبين مختلف عناصر المجتمعساناالنمل على خلق ارتباط حضاري راق بين الع .٩

 مية وجوده والدور الفاعل لتحقيق مجتمع فاضل يمتاز بالعدالة واالنسانيةهنشر الوعي الحضاري لإلنسان وأ .١٠

 اقامة ودعم دورات الراشدين في مختلف الميادبن لحاجة االنسان الى التعليم المستدام وانشاء مراكز لها .١١

 ة التي تتعاطى بها الجمعيةانشاء مكتبة في حقول المعرف .١٢

تعاون الجمعية مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز االهداف المشتركة واالستفادة من تبادل  .١٣
 الخبرات

 نشر ثقافة تكامل االجيال والعمل على التفاعل بين التقاليد والعادات وبين التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال .١٤

 لقانون والتقيد به من خالل اقامة ندوات في التربية المدنيةتعزيز ثقافة معرفة ا .١٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
سيم  طارق و- مالك يوسف عزام-  ريمي امين بو حمدان-لينا رشيد زين الدين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مروان مصطفى ابو حسن-ابراهيم
  مروان مصطفى ابو حسن السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦١١علم وخبر رقم  -"رابطة آل كرم" جمعية باسم -٤١
   قضاء المتن- الطابق السادس- سنتر شلهوب وعبود- ٢٦ القسم رقم - ١٤٨٠ العقار رقم -الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
 نيةاجتماعية وانسا .١

 ثقافية .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 يوسف - نسيب اسعد اسعد- جورج كرم كرم-جو جورج كرم-جو شحاده طنوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - سيمون جرجي كرم-اسعد يوسف بطرس -بير كميل كرم رو-  هاني جوزف كرم- انطوان غاريوس كرم-توفيق كرم

   جورج شربل كرم- كلوفيس نجيب كرم- شربل كميل كرم- غسان فيليب كرم- عبده قزحيا كرم- طانيوس قزحيا كرم
  روبير كميل كرممحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦١٢ علم وخبر رقم -"IMPROVEأمبروف، " جمعية باسم -٤٢
   الطابق الرابع- ملك خوري-  تجاه وزارة العدل- اول شارع بدارو-بيروت: مركزها
  : أهدافها
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 تحسين النظام والسياسات الصحية .١

 تحسين جودة الخدمات ومؤشرات األداء في المؤسسات الصحية .٢

 بناء وتعزيز قدرات العاملين الصحيين في المؤسسات الصحية .٣

 توحيد مؤشرات األداء في المؤسسات الصحية .٤

  ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ
 ديانا سليم - فادي حمزه زعرور- نور فايز عطايا-فادي محمد الجردلي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ثريا محمد شوقي قاسم- مها محمد جعفر-جمال

  فادي محمد الجردلي كتوردال: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /٦١٤ علم وخبر رقم -"سوا احلى غروب" جمعية باسم -٤٣
   قضاء الشوف- ملك منير بو حمدان- ١٠٢٢ العقار رقم -  الشارع العام-الكحلونية: مركزها
  : أهدافها
 العمل في مجال تقديم الدعم واإلعانات الخيرية .١

 والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للمساهمة النقدية أو العينية قدر انشاء صناديق خيرية وترغيب األفراد .٢
 المستطاع

 دعم العمل الخيري والتنسيق مع الجهات ذات العالقة .٣

االسهام والتنسيق بين جهد الجمعيات والجهود الرسمية والشعبية من اجل رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين  .٤
 واأليتام والمنكوبين

 كثير من مشاكل األسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع اإلسهام في حل .٥
 الجهات ذات العالقة

المساهمة في البحث الميداني لحصر األسر والمساكين والمحتاجين ومساعدتهم ودعوة أهل الخير تقديم العون  .٦
 والمساعدة لهم

 أكثر نفعاً وفائدة على افراد المجتمع من خالل التنظيم ود بمردودتجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يع .٧
 والتدريب المناسب لدعم ونجاح عمل الجمعية وايجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل االجتماعي

 المساهمة في نشر التوعية ومحاربة األمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .٨

  ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن
 ديانا وجدي - ندى ناصيف ناصيف- رامي محمد الزويني-عبير سليمان فليحان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مروه منير بو حمدان-حالوى غصن
   وجدي حالوى غصنديانانسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٢٧ علم وخبر رقم -"جمعية آل عواركه الخيرية" جمعية باسم -٤٤
   قضاء صور-  ملك علي عواركه-٢٢٨ العقار رقم - شارع الحسينية-دبعال: مركزها
  : أهدافها
 تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع .١

 توثيق الروابط والصالت بين ابناء العائلة داخل لبنان وخارجه .٢
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 تشجيع الجيل الجديد إلقامة دورات ثقافية وغيرها بهدف تنمية قدرتهم البدنية والذهنية .٣

 التوجيه نحو النشاطات االجتماعية واالنسانية والثقافية .٤

 مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابناء العائلة وتأمين فرص عمل لهم .٥

  لمرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ا
 امال ابراهيم - ركها يوسف بهيج عو- هيثم قاسم عواركه- احمد محمد عواركه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رامونا علي عواركه- حسين علي عواركه-  سارة قاسم عواركه-عواركه
  ركهايوسف بهيج عو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٢٨ علم وخبر رقم -"رائدات المجتمع المدني" جمعية باسم -٤٥
   قضاء المنية الضنية- ملك فاطمة غمراوي-١٧٨ العقار رقم - شارع الزوق-بحنين: مركزها
  : أهدافها
 نشر التوعية الوطنية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية .١

ب الشهادات الرسمية وندوات ومحاضرات، ودورات في دورات في محو االمية والكمبيوتر والتقوية العلمية لطال .٢
 الخياطة واالشغال اليدوية

 روضة ودار للحضانة ومعهد تدريب مهني اليجاد فرص عمل للنساء .٣

 بناء قدرات المرأة والعمل على تطوير شخصيتها العلمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية .٤

 ة والمحاكمالدفاع عن حقوق المرأة امام المرجعيات الرسمي .٥

 حماية االطفال من التسرب المدرسي ومن التحرش الجنسي .٦

 االعتناء بالمعوقين وانشاء ناد لرعاية ظروفهم الخاصة .٧

 انشاء مركز صحي وطبي لألعمال االنسانية .٨

 تقديم المساعدات العينية والتربوية واالجتماعية لأليتام .٩

  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل
 روعه محمد - زينه ناجي حامد- ريما محمد المبيض-محمد معين زعيتر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رحاب مصطفى السكاف-المبيض
   ريما محمد المبيضةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٢٩ علم وخبر رقم -"درب الوفاء للمسن" جمعية باسم -٤٦
   قضاء المتن- ملك روزانا لطفي فارس-٥١٨ العقار رقم - شارع الحكمة-الجديدة: مركزها
  : أهدافها
 اعانة المسنين والعجزة الفقراء والمحتاجين منهم .١

 اعانة المسنين المحتاجين بمساعدة مادية لهم او لعائالتهم عند الضرورة ووفقاً للحاجة .٢

  لتمويل نشاطات الجمعيةات خيرية من جهة لتكريم المسن والترفيه عنه ومن جهة ثانيةتنظيم واقامة نشاط .٣

معها للقيام دورياً بنشاطات ترفيهة، وثقافية تشجيعاً لهؤالء والنهوض بهم نحو  ايجاد نواد او مؤسساات للتعاون .٤
 حياة معنوية وجسدية افضل

 جاني اذا أمكن أو شبه مجاني بمتناول المجتمعوصوالً الى الهدف األسمى بناء دار للعجزة والمسنين م .٥
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ايفون ادوار - ديانا جوزف بو سرحال- ميراال جورج جبور-ريما خليل الغزال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شربل منصور سركيس- سعاد ميشال اسكندر -فليحان

  ميراال جورج جبور ةسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم -"Fédération Libanaise Motonautiqueاالتحاد اللبناني للمحركات المائية، " جمعية باسم -٤٧
  أد /٦٣١وخبر رقم

   قضاء كسروان-غي ملك فيليكس يا- ١٢ القسم رقم - ١٣٩ العقار رقم -كفرياسين: مركزها
  : أهدافها
  على بطوالت رياضية للمحركات المائية في لبنان تنظيم واالشراف .١

 االنضمام الى االتحاد الدولي لهذه الرياضة .٢

 تنظيم البطوالت في لبنان واستضافة البطوالت الخارجية .٣

 تحفيذ المجتمع اللبناني على الوقاية البحرية .٤

 العمل من اجل بيئة بحرية سليمة .٥

  ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ
نادي بيبلوس  "- جاد الكسي فارس: ممثال بـ" النادي اللبناني للمحركات المائية": السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فيليكس بشارة ياغي: ممثالً بـ" فيليكس ريسنغ تيم "-جو سمعان العم: ممثالً بـ" لليخوت
  جاد الكسي فارس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٤٤ علم وخبر رقم -"الحركة االستباقية المضادة لإلدمان" جمعية باسم -٤٨
   قضاء المتن- ملك عطوي-٧٦٧العقار رقم - شارع مار الياس- خط جسر الواطي-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 وات في المدارس والجامعات لكشف مخاطر اإلدمان عن المخدراتاقامة ند .١

 اقامة ندوات ارشادية في المراكز التربوية والثقافية واألندية والرعاية لمكافحة المخدرات .٢

 اقامة نشاطات لألطفال ترفيهية وتوجيهية .٣

 التعاون مع مراكز صحية وغيرها تعنى بشؤن صحة الناس .٤

  التي تعنى بموضوع مكافحة المخدرات وذلك للتكامل في هذا العملالتعاون والتنسيق مع المؤسسات .٥

 وضع دراسات وبرامج تمكن على الكشف المبكر لتعاطي المخدرات .٦

 التعاون مع المؤسسات االعالمية والطباعة للمساعدة على نشر التوعية .٧

 مساعدة المدمنين على عالجهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة .٨

 صة للمساعدة على التوجيه من اضرار االدمان بشكل عامالتعاون مع مراجع مخت .٩

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
ري  انطوان مت-عائده محمد خالد.  د- اكرام حامد االشقر.  د-مفيدة علي عابد. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    نسرين جابر وزير-عطوي
   انطوان متري عطويالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٦٤٥ علم وخبر رقم -"Sharing is Caringشيرينغ از كيرنغ، " جمعية باسم -٤٩
   الطابق االول- ملك ريتا جوزيف سلوم-٤٧ القسم رقم - ٦١٣ العقار رقم - شارع مار مارون- الجميزة-بيروت: مركزها

  : دافهاأه
 مساعدة المسنين والعجزة والعائالت المحتاجة مادياً ومعنوياً .١

 المحتاجة مادياً ومعنوياً مساعدة االيتام واالطفال .٢

 القيام بنشاطات تربوية أو ترفيهة ومشاركتهم في االعياد .٣

  مراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة ال
   منال روني صعب- ريتا جوزف سلوم- فؤاد موريس عازار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  منال روني صعبة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٦٩ علم وخبر رقم -"AMURTأمورت، " جمعية باسم -٥٠
   قضاء عاليه- ١١ القسم -٢٩٠٩ العقار رقم - قرب مستشفى الشحار-رمحاال: مركزها
  : أهدافها
 انشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا .١

 من خالل الحلقات والندوات واعداد الدراسات والمنشورات نشر مفاهيم رياضة اليوغا .٢

 الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة .٣

 لة للبشركل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدا .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريما سليمان - كولين رالف وايتلوو-  لميا جهاد المصري-نسرين رؤوف ابي فرج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عائده محمد العياش-يحي
  ريما سليمان يحية السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 

  

  أد /٦٧٥ علم وخبر رقم-"جمعية قضاء بعبدا للتنمية االقتصادية واالجتماعية" جمعية باسم -٥١
   قضاء بعبدا-٢٩ القسم رقم -٥٠٤٢ العقار رقم -الشياح: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تنمية القدرات االقتصادية واالجتماعية لألفراد والمؤسسات .١

  جديدة للمهنيين واصحاب المهن الحرةي لخلق وتأمين فرص عملالسع .٢

اقامة وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل حول التنمية االقتصادية واالجتماعية والبحث في السبل اآليلة  .٣
 لمواجهة المشاكل التي تعترضها

على سبيل المثال األمم المتحدة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية فيما خص التنمية االقتصادية واالجتماعية  .٤
 والمنظمات المنبثقة منها وجامعة الدول العربية ومنظماتها، واالستفادة من الخبرات الدولية في هذا االطار

مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات لها واالستشارات الالزمة والضرورية بهدف تطويرها  .٥
 وتقدمها

يرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة للحصول على مساعدات مالية أو هبات أو مساعدة المؤسسات الصغ .٦
 قروض ميسرة من المصارف اللبنانية أو من المؤسسات الدولية والعربية المانحة لتطوير نشاطها
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 مؤازرة جميع اعضائها بكل وسيلة لديها .٧

  القيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع .٨

ى تحقيق غايتها ضمن القوانين واألنظمة المرعية االجراء وهي ال تقوم باي نشاط ال تمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل عل
 يتفق مع االنتظام العام أو من شأنه اثارة الحساسيات أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
 سوالنج كميل - جيلبير شارل ابو حرب- فريد جميل سالم-شارل اسعد ابو حرب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كريستيان كميل مناسا-مناسا
  شارل اسعد ابو حرب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٧٦ علم وخبر رقم -"جمعية أحلى جبيل" جمعية باسم -٥٢
  .C بلوك - ملك سامي ادوار اغناطيوس-٥ القسم رقم -١١٠٦ العقار رقم - شارع مار يوسف-جبيل: كزهامر

  : أهدافها
 تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد االقتصادي والسياحي والثقافي .١

 تفعيل النشاط االجتماعي واالنمائي في المدينة والسعي في تطوره .٢

 عي والسياحي في المدينةالعمل على التنسيق بين النشاط االجتما .٣

 التعاون والتنسيق مع االدارات الرسمية المحلية .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
يان بادرو  جول- جاد جان سمعان- ايوب عزيز برق-زاهر وديع ابي غصن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 نبيل حليم -  جورج ضاهر ضاهر حبيب-  زياد صالح الحايك- وسام فارس زعرور- جان مارك خليل خالد-زغيب
  حواطال

  وسام فارس زعرور السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٧٧ علم وخبر رقم -"الرضى والنور" جمعية باسم -٥٣
   قضاء عكار - رضوان خيراهللا مرعب ملك-المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول: مركزها
  : أهدافها
 تعنى بتدريب االشخاص الذين يعانون صعوبة في النطق وذوي الحاجات الخاصة .١

 تعنى بتنمية الفرد ورفع رفاهيته عن طريق التواصل مع الشباب وتدريبهم لبناء مجتمع متكامل .٢

ئات المجتمع وكما تقوم بتدريبها في االهتمام عند الحاجة بتنظيم نشاطات في مجاالت مختلفة تخص جميع ف .٣
 مجاالت عدة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وهيب حسن - نريمان رضوان مرعب-  خضر احمد طاها-يمن احمد المرعبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بشرى رضوان مرعب-راهللا مرعب رضوان خي-جواد
  وهيب حسن جوادمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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:  للجمعية المسماة٣/٤/٢٠٠٨أد، تاريخ /٤٢٩  العلم والخبر رقم لبيان٤٥٨  رقم تعديل-١
 »اذكرني في ملكوتك«

، الحائزة على بيان العلم »اذكرني في ملكوتك« المسماة ةالجمعيغاية مركز و الداخلية والبلديات علماً بتعديلأخذت وزارة 
   ٣/٤/٢٠٠٨أد تاريخ /٤٢٩والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء كسروان-  بناية مار الياس-  حي القوز-زوق مكايل: مركزها
   قضاء كسروان- ملك وقف مار فوقا- شارع مار فوقا-غزير: بدالً من

   :غايتها
الصالة لراحة نفوس الراقدين واالشتراك في الذبيحة اإللهية لتعزيز الرجاء في النفوس بحقيقة  قيامة يسوع المسيح  .١

 والتوق الى الملكوت

 عيش الحياة الروحية والفضائل اإللهية للبقاء في حياة النعمة .٢

 ألبديةالتنشئة في الكتاب المقدس وفي تعاليم الكنيسة واسرارها وايمانها بالحياة ا .٣

 اقامة دورات تدريبية لمرافقة المرضى المنازعين .٤

 القيام باعمال رحمة وتقديم الصدقات .٥

  نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه .٦
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   :بدالً من
 ية المسيحية لخالص ذواتنا ونفوسنا وراحة نفوس أمواتناالصالة والتمرس بالحياة الروح .١

 التنشئة الدينية حول تعالي الكنيسة وأسرارها وايمانها بالحياة األبدية .٢

 نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه .٣

  القيام باعمال خيرية ورحمة وتقديم الصدقات .٤
  االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية 

  

أد /٥٢ه برقم ي وتعديل٢/٢/١٩٨٤أد، تاريخ /١٩  العلم والخبر رقملبيان ٤٧٥  رقم تعديل-٢
مؤسسات االمام «:  للجمعية المسماة١٠/٥/١٩٩٠أد تاريخ /٥٦ ورقم ١/٦/١٩٨٥تاريخ 
 »الصدر

رقم القرار ، الحائزة على »مؤسسات االمام الصدر«المسماة  ةالجمعيغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١٠/٥/١٩٩٠أد تاريخ /٥٦ ورقم ١/٦/١٩٨٥أد تاريخ /٥٢ه برقم ي وتعديل٢/٢/١٩٨٤أد تاريخ /١٩

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 بتقديم العون لها المحافظة على المؤسسات التي أقامها االمام الصدر المهنية والثقافية والصحية واالجتماعية، .١

  وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها

 متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها االمام الصدر في الحقول االجتماعية والثقافية والمهنية والصحية .٢
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 اقامة مشاريع انسانية واجتماعية تستوحي خط االمام الصدر وتستكمل طريقه .٣

 ا نفس االهدافالتآخي مع جمعيات ومؤسسات اجتماعة له .٤

 فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع االراضي اللبنانية .٥

 انشاء المستشفيات والمسوصفات والمختبرات ومصنع النتاج األدوية .٦

 انشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية .٧

  انشاء مراكز تدريب لتعزيز القدرات االنسانية .٨
   للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً

   :بدالً من
المحافظة على المؤسسات التي أقامها االمام الصدر المهنية والثقافية والصحية واالجتماعية، بتقديم العون لها  .١

 وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها 

 م الصدر في الحقول االجتماعية والثقافية والمهنية والصحيةمتابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها االما .٢

 اقامة مشاريع انسانية واجتماعية تستوحي خط االمام الصدر وتستكمل طريقه .٣

 ة لها نفس االهدافيالتآخي مع جمعيات ومؤسسات اجتماع .٤

 فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع االراضي اللبنانية .٥

 يات والمسوصفات والمختبرات ومصنع النتاج األدويةانشاء المستشف .٦

 انشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية .٧

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

: اة للجمعية المسم٤/٢/١٩٩٣أد، تاريخ /٣٣  العلم والخبر رقم لبيان٤٩٧  رقم تعديل-٣
 »فيستا«

أد /٣٣، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »فيستا« المسماة ةالجمعيوغاية اسم أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٤/٢/١٩٩٣تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
  » First Step Together, Fista Associationجمعية فيستا، «: اسمها
  »فيستاجمعية «: بدالً من
  : غايتها

  :تحدد اهداف هذه الجمعية بما يلي
  خاصةرعاية االطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً .١

التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على األراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين  .٢
 واالعاقة العقلية

تصة وتوجيه اهل المعاقين واالطفال المتخلفين والعمل على تقديم جميع الخدمات واالستفادة من الخبرات المخ .٣
 مساعدتهم

تشغيل واالندماج في المجتمع للمعاق عامة لالعمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعالج والتدريب المهني وا .٤
 وللمتخلفين عقلياً خاصة
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قة المية التي تهتم بالمعاقين عامة وباالعالتنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات االنسانية المحلية والعا .٥
 العقلية 

مدارس ومستوصفات ومراكز لعالج النطق والعالج ويحق للجمعية انشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني  .٦
 الفيزيائي واالرشاد واصدار منشورات علمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص المطلوبة

ارج أهدافها المبنية أعاله وال سيما النشاطات السياسية او الحزبية او الدينية أو يحظر على الجمعية تعاطي اية أمور خ
  المذهبية

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   :بدالً من
  خاصةرعاية االطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً .١

الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على األراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين ع التعاون مع جمي .٢
 واالعاقة العقلية

 تقديم جميع الخدمات واالستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه المعاقين واالطفال المتخلفين والعمل على مساعدتهم .٣

تشغيل واالندماج في المجتمع للمعاق عامة لتدريب المهني واالعمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعالج وال .٤
 وللمتخلفين عقلياً خاصة

التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات االنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالمعاقين عامة وباالعاقة  .٥
 العقلية 

حتى العالج الفيزيائي واالرشاد  -طق لعالج النراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصف انشاء مؤسسات تربوية وم .٦
  موافقة الوزارات المعنيةاصدار منشورات علمية متخصصة بعد 

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

:  المسماة للجمعية٩/١٠/٢٠٠٨أد، تاريخ /١٢٦٧  العلم والخبر رقم لبيان٥٦٥  رقم تعديل-٤
 » صور- مركز باسل االسد الثقافيجمعية«

، الحائزة على » صور- مركز باسل األسد الثقافيجمعية« المسماة ةالجمعياسم أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٩/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٢٦٧بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  » إبحار-األسد الثقافيجمعية مركز باسل «: اسمها
  » صور- جمعية مركز باسل األسد الثقافي«: بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١٢/٢/١٩٨٦أد، تاريخ /٢١  العلم والخبر رقم لبيان٥٩٦  رقم تعديل-٥
 » والعلوم االنسانية في الفنارالجمعية التاريخية اللبنانية في كلية اآلداب«

الجمعية التاريخية اللبنانية في كلية اآلداب « المسماة ةالجمعيغاية مركز وماً بتعديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات عل

   ١٢/٢/١٩٨٦أد تاريخ /٢١، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »والعلوم االنسانية
    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء المتن- الفرع الثاني- كلية اآلداب والعلوم االنسانية- الفنار: مركزها
   الفرع الثاني- كلية اآلداب والعلوم االنسانية-بيروت: بدالً من
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  : غايتها
 العمل على رفع مستوى الثقافة التاريخية لدى الشعب اللبناني .١

  التاريخي اللبناني ونشرهالتنقيب عن الترث .٢

 اقامة مراكز أبحاث متخصصة توفر للباحثين كافة وسائل البحث .٣

  متخصصة لهذه الغايةنشر االنتاج التاريخي واصدار مجلة .٤

    المنشورات والمؤتمراتقتسهيل عملية تبادل الخبرات والمعلومات التاريخية بين لبنان والخارج عن طري .٥
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   :بدالً من
  شرهالبحث العلمي وتنمية الفكر التاريخي ون .١

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

:  للجمعية المسماة١٢/١٠/٢٠٠٦أد، تاريخ /٥٠٢  العلم والخبر رقم لبيان٦٣٦  رقم تعديل-٦
 »مؤسسة سان جورج االجتماعية«

، الحائزة على بيان »مؤسسة سان جورج االجتماعية« المسماة ةالجمعي مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٢/١٠/٢٠٠٦أد تاريخ /٥٠٢العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
 - ملك مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك-٧/١١١ القسم رقم -٩٣ العقار رقم -  شارع القرية-ةالهاللي: مركزها

   صيدا قضاء-الطابق األرضي
   قضاء جزين- ملك األب سليمان وهبه- الشارع العام-وادي بعنقودين :بدالً من

  

:  للجمعية المسماة١١/٩/٢٠٠٢أد، تاريخ /١١٦  العلم والخبر رقم لبيان٦٦٥  رقم تعديل-٧
Societe d’’Entraide des Membres  التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف في لبنان، جمعية«

Liban-eurde la Legion d’honn« 
 التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف في جمعية« المسماة ةالجمعياسم ومركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم » Societe d’’Entraide des Membres de la Legion d’honneur-Libanلبنان، 
   ١١/٩/٢٠٠٢أد تاريخ /١١٦

    :ى الشكل التاليوأصبح عل
  » Societe des Membres de la Légion d’honneur-Liban لبنان، -جمعية اعضاء جوقة الشرف«: اسمها

 Societe d’’Entraide des Membres de la Legionجمعية التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف في لبنان، «: بدالً من

d’honneur-Liban «  
   بناية أوليفتي-ب كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك قر-  طريق المتحف-بيروت :مركزها
   قضاء بعبدا-  ملك اده- منزل الوزير ميشال اده-اليرزة :بدالً من
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 مالئكة جمعية«:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس للجمعية المسماة٥٣١قرار رقم  -١
  »الرحمة الخيرية

  ، والبلدياتزير الداخليةان و
  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 

  ،١٩٠٩/آب/٣جمعيات الصادر في بناء على قانون ال
  ،٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠مرسوم رقم بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بال

  ١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/إم/١٥ وتعديله رقم ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 
المعطى بتاسيس الجمعية  ٢٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١١٧٥وتعديله برقم  ١٤/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥٥بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  طرابلس : مركزها»جمعية مالئكة الرحمة الخيرية«: المسماة
 واالستدعاء المسجل ٢٩/١١/٢٠١٠ تاريخ ٢٠٨٠٣لمديرية االدارية المشتركة تحت رقم  لدى ابناء على االستدعاء المسجل

 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة ٣٠/١١/٢٠١١ تاريخ ٢٠٨٠٣برقم 
  اصوالً،

  ،١٧/٢/٢٠١١اريخ وز ت/و/ا ع/٥٢كتاب المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم  بناء على
  مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،بناء على اقتراح 

  :يقرر ما يأتي
 المعطى ٢٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١١٧٥وتعديله برقم  ١٤/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥٥ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى

  .ين اعالهللسبب المب» مالئكة الرحمة الخيريةجمعية « بتأسيس الجمعية المسماة
  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ 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/نتإذا ك

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

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  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.lkdg.www :مواقع الكترونية


