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      ٢٠١٢ حزيران/١٠٤العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

   والمحليةكلية، القطاعية في التنمية ال
 اطالق خطة استراتيجية النماء الضنية برعاية الميقاتي •

   آرت غولد منمشروع لتطوير نظام المعلوماتية الجغرافية في طرابلس بدعم •
   مليون دوالر ٢٠٠رنامج جديد لتطوير انتاج االعالف وموازنة الزراعة ترتفع الى ب": الزراعة" •
  اتفاقية تعاون بين االقتصاد وغرفة زحلة لتطوير خدمات مركز جودة الغذاء •
 نشاطات بيئية مختلفة للتشجير في المناطق اللبنانية  •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 خطوط عامة برسم التنفيذ: ٢٠٢١ -٢٠١١جية الوطنية للمرأة في لبنان اطالق االستراتي •

  ومصادر التمويل للمنظمات المدنية واالهلية " الشراكة االميركية مع الشرق االوسط" •
   لالصالح االنتخابي في لبنانة استدراج طلبات جديد:االتحاد االوروبي •
   االطفال الفلسطينيين المصابين بالتالسيميا حول" الرعاية الدائمة"اتفاق للتعاون بين االونروا و  •
  (!)اطالق مركز لالستشارات القانونية للمعوز في اليسوعية  •
 الدليل الوطني لالدوية في لبنان انتاج وزارة الصحة العامة •
 

  في التربية والشباب
  مدرسة رسمية١٠٠اطالق الخطة الوطنية لدمج ذوي الحاجات الخاصة في  •
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  لن التخصص في العلوم االجتماعية واالنسانيات بحسب دراسة اليونيسكوخريجات الجامعات يفض •
  شبكة معلومات الكترونية تربوية للباحثين والجامعيين" شمعة" •
  وحة االلكترونية لخدمة الطالباطالق المبادرة الوطنية للّ •
  شراكة بين المقاصد االسالمية ومؤسسة اميركية العتماد الجودة التربوية العالمية •

 
 

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

 مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  مساعدة اجتماعية واخرى انمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

 
��#�ت 
)�' ا��زراء  

 صحة واستشفاء •

 خدمات صحية ومدرسية •

 تعليم •

 بيئة •

 حتياجات الخاصةحقوق ذوي اال •

  

 �� ٢٠١٢ -��ر ,+�"�* و(

 ٢٠١٢  آيارشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١٢مراسيم للعلم والخبر شهر آيار  •

 ٢٠١٢آيار شهر  للعلم والخبر تعديل •

 ٢٠١٢سحب العلم والخبر شهر آيار  •

  
  

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

   والمحلية كلية، القطاعيةفي التنمية ال
  اطالق خطة استراتيجية النماء الضنية برعاية الميقاتي •

الذي " التخطيط االستراتيجي النماء منطقة الضنية"حفل اعالن نتائج دراسة في السرايا رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بع لـ برنامج االمم والمتحدة االنمائي وبتمويل من حكومات كل من اسبانيا وضعت في اطار مشروع آرت غولد لبنان التا

  . وايطاليا وبلجيكا وبالتنسيق مع مجلس االنماء واالعمار
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 المنطقة تشكلان الضنية ال تزال "وبالمناسبة، اشار ممثل االمين العام لالمم المتحدة في لبنان والمنطقة روبرت واتكينز الى 

 كبير نقص بوجودينعكس  الفقر هذاان : " قائالً المسؤول االممياضافو %. ٥٨ إلى تصل حرمان بنسبة لبنان، في فقراً االكثر

 عشرة ثماني إنشاءعمل على   المشروع أن إلى الفتاً ،"الصحية والرعاية التعليمية الخدمات نوعية وفي العامة التحتية البنية في

 .قرية وعشرين الثنتين األساسية التنمية احتياجات وضعت التي المناطقية ملالع مجموعة مجتمعة شكلت محلية، عمل مجموعة
 اهتمام إيالء مع والزراعية الصحية الخدمات قطاعات في المستهدفة المشاريع تنفيذل األولويات تحديد من  العملفريق تمكن وقد

  .اليوم حتى الجهود ههذ من  استفادواالضنية منطقة من شخص الف وعشرون خمسة علما ان ،للشباب خاص
 المناطق كل في النماءل  توليه الحكومةالذي الكبير االهتمام على دليل خير المخطط إطالق أن ميقاتي  الرئيسرأىمن جهته، 

وقد  .بالذات المنطقة هذه في المخطط انجاز على المشاركة الدول وسفراء المتحدة االمم عمل وفريق واتكنز شاكراً اللبنانية،
 انهاو تنفيذها، ومدة وأهميتها نوعيتها بحسب للمشاريع، وتبويباً دقيقة معلومات  علىيحتوي تي على ان المخططركز ميقا

 يسهل فيه، الجاهزة والمشاريع البرنامج هذا إطالق أن واخيرا اعتبر ميقاتي .مراحل ثالث على تنفذ صنفت بالمخطط لكمشاريع

 في للمساهمة المانحة والجهات الدول مع البحث تسهيل الى إضافة بالتنفيذ للبدء الالزمة األموال رصد اللبنانية الحكومة على

  )٩٣للمزيد من التفاصيل عن المشروع يرجى مراجعة مجال عدد . (تمويلها
  

   آرت غولد منمشروع لتطوير نظام المعلوماتية الجغرافية في طرابلس بدعم •
مبادرة مجتمع المعلومات من اجل منطقة  وضمنع آرت غولد لبنان اختتم برنامج االمم المتحدة االنمائي من خالل مشرو

، الذي اطلق في العام "في طرابلس) GIS(مشروع تطوير نظام المعلوماتية الجغرافية "المرحلة االولى من  ،المتوسط
الفيحاء، وبدعم من بالشراكة مع اتحاد بلديات وطرابلس وبدعم تقني من بلدية ماالغا االسبانية ، بالتعاون مع بلدية ٢٠١١

مفوضية العمل الخارجي للسلطات المحلية واالقليمية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ومركز مرسيليا للتكامل 
  .المتوسطي وبالتنسيق مع مجلس االنماء واالعمار

ارع البلدية والعناوين  من أجل اعداد دليل خاص بالشو تكنولوجياًنظام متطوربتزويد طرابلس امكن  ، المشروعوبتنفيذ هذا
  . التخطيط االستراتيجي للخدمات البلدية المتاحة أمام المواطنين امكان المجال امامافساحالبريدية الى جانب 

عرض حول كيفية استخدام نظم المعلوماتية الجغرافية جاء اختتام المرحلة االولى من هذا المشروع خالل ورشة عمل نظمت 
كما تم توزيع  .ر طاقات وامكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التنمية المحليةتسخيل دليل ارشادي هاخالل

  في المشروع، يرمي الى تمكين البلديات المشاركةصناع السياسات المتوسطية المحلية مخصص لاً عمليكتاباً على المشاركين
 نتاج مشترك بين مكتب جاء الكتاب والجدير ذكره ان. حليمن االستجابة بشكل أكثر فعالية وكفاءة الحتياجات المجتمع الم

صدر باللغات العربية قد ، و٢٠١١برنامج األمم المتحدة االنمائي في جنيف ومركز مرسيليا للتكامل المتوسطي للعام 
  .واالنكليزية والفرنسية

  

  ليون دوالر  م٢٠٠برنامج جديد لتطوير انتاج االعالف وموازنة الزراعة ترتفع الى ": الزراعة" •
وذلك في احتفال اقيم في تعاونية " زراعة وإنتاج األعالف تطويرمشروع برنامج "اطلق وزيرا الزراعة والشؤون االجتماعية 

توافدوا من أقاصي الهرمل وعكار والضنية وراشيا وحاصبيا   المزارعون الذينخاللهتسلّم الشمندر السكري في زحلة، 
 بنظافة الحليب ذين تميزواال شهادات تقدير للمربينوستالم األعالف المدعومة، ال ناتأذو ،قضاء زحلة وكفرمشكي وقرى

   . وجودته
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حصة القطاع " أن اً، كشف"صندوق إعادة إعمار لبنان" من ٢٠٠٦العام   عرض الحاج حسن للمشروع الممول منذ،وبالمناسبة
الزراعات العلفية   إلى أن الدولة تدعممشيراًو، " ليرةيار مل٣٠٠مليار إلى  ١٥٠ الزراعي في الموازنة العامة ارتفعت من

  .والمباشرة بالزراعة في العام المقبل  داعيا المزارعين إلى تقديم الطلبات واخيراًلئال يخسر المزارع،
 في الجنوب بعد ان نفذ جزء منهالمنية والضنية، و البقاع وعكار حطّ رحاله اآلن في أن البرنامج  الحاج حسنوأوضح

 إلى كل  الحاج حسن بكلمةوتوجه.  كمنطقتين يتوقع ان يطالهما المشروعجبل لبنان والشمال لم يبق سوىحيث لنبطية، وا
سنوزع " ضيفاً، م"عن التنمية والخدمات، وليس ألحد فضل على صاحب الحق علينا فصل السياسة": السياسيين في البلد، قائال

حالبة ستصل  ٥٠٠ حالبة، ما يعني أننا سنوزع ٣٤٠ توزيع يلحظ شروعالمو أخرى لتوزيعها، ٨٠وسنشتري   حالبة،٨٠
  ". قريباً، سنسلم الصهريج العاشر لنقل الحليب وزعنا تسعة صهاريج ان وبعد،لكل محتاج

 سابقا  ينفق منه كانفي وزارته، "مشاريع بند التنمية"باب يسمى من جهته اشار وزير الشؤون وائل ابو فاعور الى وجود 
 تم تخصيص  اناألمر قد تغير، بعد دعم وأقنية وتنفيعات سياسية لهذا المسؤول أو ذاك النائب، لكن هذابناء ط على خط

. مربي النحل واألبقار والدواجن وغيرها من المشاريع المنتجةالزراعية و لتعاونياتا لدعمموازنة ال  تلكجزءا أساسيا من
  ". أسماء التعاونيات التي يمكننا المساهمة فيهابآلية نزود بموجبها "يب، فاعور أن يضع مع الحاج حسن في وقت قر وأمل أبو

  

  اتفاقية تعاون بين االقتصاد وغرفة زحلة لتطوير خدمات مركز جودة الغذاء •
تعزيز خدمات وقعت وزارة االقتصاد والتجارة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بهدف 

تقديم الدعم الفني من ل و١٧٠٢٥حصوله على االعتماد العالمي بحسب نظام الجودة ايزو لومركز جودة الغذاء ل  التابعمختبرال
المختبر نموذجا ناجحا لما يعرف بالالمركزية  ويعتبر هذا .زارة االقتصادلو التابعاستشارات من قبل برنامج الجودة تدريب و

خفف عن كاهل المنتجين يزحلة مما ل انتقل ذلكتجات البقاعية في بيروت  ان يجري فحص المن مناالدارية، فبدالً
  .والمصدرين والمستوردين الوقت والمال

اصدار الشهادات للمنتجات ذلك بهدف  وبرنامج مراقبة الجودة و االخرى المختبر حاليا مع الغرف اللبنانيةكما يتعاون
قتصاد والتجارة النشاء موقع خاص على االنترنت يزود المؤسسات برنامج الجودة في وزارة االمع الزراعية في لبنان و

 وبالمناسبة .زيادة قدرتها على التصديرلذلك والصغيرة والمتوسطة الحجم بالمعلومات عن االسواق العربية والخارجية، 
 للمختبر  مؤقتاًوالذي منح بموجبه ترخيصاً، ١٣/٩/٢٠١١ت تاريخ .أ/١٦٢/١قرار رقم الاصدر وزير االقتصاد والتجارة 

  . مدة سنة تقبل خاللها شهادات التحليل والفحوصات الصادرة عنهللعمل 
  

  نشاطات بيئية مختلفة للتشجير في المناطق اللبنانية  •
 شجرة في بلدة ١٥٠٠لغرس " يوم التشجير"اطالق مشروع يحمل عنوانا :  مؤسسة آزاديا بالتعاون مع جمعية جذور لبنان-

  بتدعا البقاعية
اطالق حملة تشجير : ؤسسة الصفدي بالتعاون مع مركز االمم المتحدة لالعالم وبالشراكة مع الجامعة اللبنانية االميركية م-

   عكار– غرسة صنوبر جوي في منطقة بيت يونس ١٠٠٠وذلك لغرس " لتكن جذورنا صلبة كلبنان"بعنوان 
اطالق حملة تشجير الربعة : ية الثروة الحرجية والتنميةبالتعاون مع طالب اكاديمية الريادة الخضراء وجمع" ستاربكس "-

  هكتارات من االراضي في لبنان 
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  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  خطوط عامة برسم التنفيذ: ٢٠٢١ -٢٠١١اطالق االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان  •

 عضوحيث اكدت " ٢٠٢١ – ٢٠١١ستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان اال"اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

 إلى استند بل العدم، من يأت لم نصها وأن تشاركياً، كان هاإعداد مسار أن كيوان فاديا الدكتورة الهيئة في التنفيذي المكتب

 شاملة تفصيلية عمل خطة إلى االنتقال :ومنها تواجه الخطة تحديات ثالثة كيوان حددتقد و .٢٠٠٤و  ١٩٩٧ استراتيجيتي

 ومؤسسات المدني المجتمعمنظمات و الهيئة بين الالحقة المراحل كل في قائمة والتشارك التعاون آلية إبقاء،  معاًآن في ودقيقة

 جلالر وبين بينها الفرص في المساواة شروط وتوفير أشكاله، بكل المرأة بحق التمييز رفع لجهة فعلية إنجازات تحقيق ،الدولة

 أهداف بري رندة الهيئة رئيسة نائب لخّصتبدورها . الميادين كل في القرار صنع في مشاركتها وضمان المجاالت كل في

  :  كالتالي االستراتيجية
  والميادين والقوانين الحقوق مختلف في والمرأة الرجل بين المساواة ساأس على الكاملة المواطنة  تحقيق-
  والتعليم التربية مجالي في والمرأة الفتاة فرص تعزيز -
  اإلنجابية الصحية الخدمات فيها بما الخدمات وتوفير الصحية الحماية فرص في التامة المساواة تحقيق -
  خاصاً تماماًها عامة الفقر مكافحة وإيالء النساء بين الفقر مكافحة -
  االقتصادية الحياة في المرأة مشاركة تعزيز -
  النساء تطال التي العنف أنواع ومناهضة القرار صنع مواقع مختلف في المساواة تحقيق -
  اإلعالم ووسائل الثقافة في للمرأة النمطية الصورة تبديل -
  البيئة حماية في المرأة مساهمة تعزيز -
   الوطني، الصعيد على المرأة بقضايا المعنية المؤسسات قدرات تعزيز -
  الطبيعية الكوارث حاالت وفي والحروب المسلحة لنزاعاتوا الطوارئ حاالت في والفتاة المرأة حماية -
  .الميادين كل في االجتماعي النوع بعد إدماج -

 وقول الجرأة امتالك" إلى القانون حول يتساجلون الذين جميع داعية النيابية، االنتخابات قانون في المرأة بإنصاف بري وطالبت

  . المئة في ثالثين بنسبة النسائية الدولية بالكوتا مذكرة ،"يريدون الذي القانون في المرأة حصة حول رأيهم
  

  ومصادر التمويل للمنظمات المدنية واالهلية " الشراكة االميركية مع الشرق االوسط" •
عقدت منظمة االغاثة الكاثوليكية مؤتمرا لمناقشة استراتيجيات التنمية وفرص التمويل وحاجات المجتمع المدني بالتعاون مع 

 االميركية والمبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط وذلك من ضمن فعاليات معرض نظم البراز نشاطات عدد السفارة
  . من الجمعيات بعضها يهتم بانتاج المونة اللبنانية، وبعضها بالسياحة والبعض االخر بقضايا المرأة

مختلفة، منها التربية   تهتم بمجاالت التيمنظماتال يد من العدمولي وبالمناسبة، اشار سفير اسبانيا في لبنان الى ان بلده
،  نحو عشرين مليون يورو في لبنان سنوياًإلى أن بالده تنفق ولفت. والبيئة والبنى التحتية والصحة وحقوق اإلنسان، وغيرها

  . لبنانفي الفلسطينيين  لالجئين%١٥للبنانيين و  جمعيات تعنى بمشاريع تنمويةنفق علىت ه االموال من هذ%٨٥مؤكداً ان 
 في على منظمات تعمل مليون يورو ٧٠األوروبي أن االتحاد ينفق سنوياً  مدير البرامج في بعثة االتحادمن جهته كشف 

المشاريع المبنية   تمويلان االتحاد االوروبي يفضل"مضيفا من دون أن يفرق بين منظمة لبنانية وأخرى أوروبية،  لبنان،
   ".على شراكات
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يعمل البرنامج  أن على موضوع الشراكات وشدد على ره أثنى راغد عاصي المتحدث باسم برنامج االمم المتحدة االنمائيوبد
أن عاصي  اوضحو. لتنمية االجتماعية والمحليةوا  محاور هي البيئة والطاقة، الحوكمة، الحؤول دون النزاعات،في اربعة

مشيرا تشكيل مجموعات عمل تدرس المبادرات لناحية فائدتها للمنطقة المستهدفة،  البرنامج ينتقي المشاريع لتمويلها من خالل
المئة من   في٧٠ إلى أن  عاصيولفت. " في ظّل غياب خطط العمل الشاملة في لبنانهاال بد من  المعتمدةمقاربةان ال"الى 
  .أو اتحادات البلديات لديات تحت إشراف البيتم تنفيذها البرنامج تخصص للمشاريع التي  التي ينفقهاموالاال

 هي أن الشراكة" المبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط"ممثل السفارة األميركية والمتحدث باسم من جهته، وجد 
 واعاد المسؤول االميركي .ألميركا مساهمات كثيرة على صعيد المجتمع المدني في لبنان موضحاً أن،  لجذب التمويلاالفضل

مجموعة   على تمويل ستنفق الحكومة األميركية نصف مليون دوالرصت لهالصغيرة الذي خص  المنحشروعالتذكير بم
 ٧والعسكرية الخاصة في لبنان تصل إلى   أن حصة البرامج األمنيةمضيفاًظمات اآلن ومجموعة أخرى في الصيف من

  .ماليين دوالر
 ألف دوالر لبرنامج خاص ٩٠٠ بـ تساهماليابانية  الحكومة اننيةالمستشار االقتصادي في السفارة اليابا افادفي المقابل، 

تجاوز مئة ألف دوالر للمشروع ي ال مقدارالحاجات اإلنسانية األساسية، ب تتمحور حولبنزع األلغام، وتمول عشرة مشاريع 
  . الواحد
  

   لالصالح االنتخابي في لبنانة استدراج طلبات جديد:االتحاد االوروبي •
. االتحاد االوروبي في لبنان دعوة الستدراج طلبات لتمويل مشاريع تهدف الى دعم االصالح االنتخابي في لبناناطلقت بعثة 

 مرتكز على الحقوق  انتخابي جديدتساهم في اعتماد نظاموبحسب البيان الصادر عن البعثة، ستعطى االولوية لمشاريع 
 توصيات بعثتي على ضوءتأتي  ولية للبنان في مجال المعايير االنتخابيةتنفيذ إصالحات انتخابية تتالءم مع االلتزامات الدولو

دعم سرية االقتراع مثل استخدام لتدابير اعتماد دعم اإلدارة المستقلة لالنتخابات، : مثلروبي لمراقبة االنتخابات االتحاد األو
منتخبة والعمليات االنتخابية، زيادة مشاركة الشباب أوراق االقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً، زيادة تمثيل المرأة في الهيئات ال

، تعزيز المراقبة واإلشراف على أنظمة اإلنفاق على الحمالت،  مثالً تخفيض سن االقتراعن خاللفي العملية االنتخابية م
كة اللبنانيين دعم إطار تنظيمي إعالمي أكثر صرامة، وضع إجراءات أكثر وضوحاً وفاعلية للشكاوى االنتخابية، زيادة مشار

المقيمين في الخارج في االقتراع، تعزيز المراقبة االنتخابية المحلية، تبادل الخبرات على الصعيد اإلقليمي في ما يتعلق 
بإصالح األنظمة والتشريعات االنتخابية، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني األساسية العاملة في مجال مراقبة االنتخابات 

  . المنظماتتلك قدرات ومتابعتها وتحسين
 بين  في ان تتضمن الطلبات بناء شراكاتويشترطمليوني يورو القابلة للمنح بموجب المشروع   لالموال االجماليةقيمةالتبلغ 

 تتمتع بخبرة سابقة في إدارة  اخرى أن يكون هناك بين الشركاء على األقل منظمة لبنانية ومنظمةطرفين او اكثر على
للمزيد من التفاصيل .  حزيران الماضي١كان يوم الجمعة  طلباتقديم ال مهلة لتالجدير ذكره ان آخرو. مشاريع مشابهة

  htm.en_index/lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http :يرجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي
  

  حول االطفال الفلسطينيين المصابين بالتالسيميا " الرعاية الدائمة"اتفاق للتعاون بين االونروا و  •
لتغطية كلفة " مركز الرعاية الدائمة"اتفاقا مع ) االونروا(وقعت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى 

وبموجب هذا االتفاق تقوم  . سنة١١السيميا الذين لم يتجاوزوا عمر المتابعة الطبية وفحص االطفال المصابين بمرض الت
 التي تجري بتغطية كاملة للمتابعة الطبية وفحوص االطفال المصابين بمرض التالسيميا" CAREبرنامج "االونروا من خالل 

ستتعاون كذلك . ةمن كلفة االدوية بأسعار مخفض % ٧٠سيقدم البرنامج للمرضى تغطية ال تقل عن كما  ،في المركز
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 بإجراء دورات  ايضاًاالونروا ومركز الرعاية الدائمة في حمالت التوعية الصحية المتعلقة بالتالسيميا وسيقوم المركز
  . لتوعيتهم على كيفية التعاطي مع تلك الحاالت االونرواات/نموظفيمن لتدريب المدربين 

  

  (!)ة اطالق مركز لالستشارات القانونية للمعوز في اليسوعي •
، (Dispensaire juridique) القانونية أطلقت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف مركزا لالستشارات

تزويدهم لال يستطيعون تحمل تكاليف مثل هذه االستشارات و  القانونية المجانية ألشخاصتقدم من خالله االستشارات
يأتي في اطار عملية اليوم السابع، وهو االسم الذي سبة اطالق المركز الذي وبمنا. القانوني توجيهات عامة عن وضعهمب

بل  يأخذ دور المحامي، اشار عميد الكلية فايز حاج شاهين الى ان المركز لن الطوعية في الجامعة يطلق على النشاطات
من جهتها، قالت . اة معينةمحام سيحترم حق الذين يلجأون اليه في اختيار محاميهم، ويمتنع عن توجيههم نحو مكاتب

فرضت نفسها في بلد ال يحترم حق المواطن المعوز في الوصول الى  المركزتأسيس فكرة "البروفسورة ماري كلود نجم ان 
   ."المعلومات القانونية

  

  الدليل الوطني لالدوية في لبنان انتاج وزارة الصحة العامة •
 جرى تعميمه على مختلف الهيئات والنقابات المعنية والذية في لبنان ، أصدرت وزارة الصحة العامة الدليل الوطني لألدوي

سماء أ في أنه يساعد الطبيب في تحديد الوصفة الطبية لما يتضمنه من معلومات حول ة هذا الدليل وتبرز أهمي.بهذا القطاع
ما يعطي الصيدلي القدرة على اختيار األدوية المسجلة في لبنان وشكلها وبلد التصنيع والسعر والخواص والتأثير العالجي، ك

   .البدائل في تقرير األدوية أو صرفها بما يراعي امكانات المريض ومصلحة الهيئات الضامنة
  

  في التربية والشباب
   مدرسة رسمية١٠٠اطالق الخطة الوطنية لدمج ذوي الحاجات الخاصة في  •

 االحتياجاتالخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي  " ثالثة اشهر منذحسان ديابالدكتور أطلق وزير التربية والتعليم العالي 
 ذلك خالل اللقاء الوطني التربوي الذي جمع العائلة التربوية في وجاء" الخاصة من معوقين وموهوبين في مؤسسات التعليم

ى مراحل وفق  الذي قرر خوضه عل هذا المشروع اليوم تحديا كبيرا للمركز التربوييشكل.  الرسمي والخاصالقطاعين
تأكيد جازم لرئيسة وحدة البرمجة والتطوير ومنسقة الشؤون التربوية لذوي الحاجات الخاصة في المركز التربوي للبحوث 

  ". النهار" في مقابلة لـ  مرتا تابت،واإلنماء
 سيتم في السنة كما ،، الذي سيتم إطالقه قريباً"دليل الصعوبات التعلمية"واشارت تابت الى ان المركز قد انجز اخيراً 

 هذا الدليل لكي يتمكّنوا من التعامل مع استخدامعلى  مدرسة رسمية ١٠٠في نحو " معلم مرجع واحد"الدراسية المقبلة تدريب 
  .كل الصعوبات التي يمكن أن تظهر مع التالمذة إن في الكتابة أو القراءة أو غيرهما

تطال خمس مدارس خالل سوع الدمج خالل مرحلة اختبارية مركز سيقوم بتنفيذ موضفريق عمل الوأعلنت تابت أن 
مدى ل اً المدارس وتقدير تلك رصداً لحاالت اإلعاقة الموجودة في المختصفريقالوبموجب ذلك، يجري . الشهرين المقبلين

نظرتهم إلى مدى رغبة االساتذة في تغيير لأهلية تلك المدارس من ناحية البناء والتجهيزات الستقبال ذوي حاجات خاصة و
  )١٠١للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد  (.تلك الفئة من التالميذ
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خريجات الجامعات يفضلن التخصص في العلوم االجتماعية واالنسانيات بحسب دراسة  •
  اليونيسكو

عام الماضي بينت دراسة حول فرص عمل النساء وانتقالهن من الدراسة الى سوق العمل اجرتها منظمة اليونيسكو في ال
 والذي نفذ بالتعاون مع ، الممول من الحكومة االيطالية،"دعم المساواة بين الجنسين في التربية في لبنان"كجزء من مشروع 

، ان خريجات الجامعات ال يزلن يفضلن التخصص في العلوم االجتماعية واالنسانيات، وال تزال "الدولية للمعلومات"
قد اشارت نتائج الدراسة التي ف. اً في تحديد قرارهن باختيار االختصاص وطبيعة العمل وموقعهعائالتهن تمارس تأثيراً كبير

المتخرجات ازاء االهمية ، ان هناك قلق متزايد في صفوف متخرجة من خمس جامعات في لبنان ٨٠ مؤلفة منعينة شملت 
معايير الرسمية االخرى، نيل وظيفة على حساب الخالل السعي ل) الواسطة( للعالقات او المحسوبيات االجتماعية التي تولى

 فينصف الشابات المتخرجات عن العزم  عبرو. ان فرص التدريب ليست كافية لتحضير المتخرجات لدخول سوق العملو
شكت المتخرجات العامالت من كما . شدد النصف اآلخر على عدم الرغبة في ذلكفي حين العمل بعد الزواج،  االستمرار في

العمل الحالية ال تؤمن فرص العمل  وظائفهن الحالية ال تؤمن لهن فرصاً كافية لتطوير الذات والتقدم المهني، وأن سوق أن
  .الشابات أو دوام مريح لهن الكافية، وهي عاجزة عن توفير جو مالئم لعمل

  

  شبكة معلومات الكترونية تربوية للباحثين والجامعيين" شمعة" •
قاعدة معلومات إلكترونية توثق الدراسات التربوية الصادرة في الدول العربية في مختلف ميادين التربية   بمثابة"شمعة "تعتبر

 هذه الشبكةت أ أنش. مجاناً للباحثين والمهتمين في الدراسات التربويةمتاحةالعربية، الفرنسية واإلنكليزية، و: وباللغات الثالث
لبنانية للعلوم التربوية، متخذة شكل مشروع تجريبي ممول بمنحة بحثية لمدة  بمبادرة من الهيئة ال٢٠٠٦في أواخر العام 

استمر العمل في المشروع سنتين إضافيتين بفضل دعم مالي وفرته مجدداً مؤسسة فورد، . سنتين من مؤسسة فورد التربوية
 الخليج، والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة وعدد من الهيئات العربية واإلقليمية، كمكتب األونيسكو، ومكتب التربية العربي لدول

  .العربية، واللجنة الوطنية لألونيسكو في لبنان
، استقلّت عن الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، وأصبحت ٢٠١٠على انطالقها، أي في عام لكن هذه الشبكة وبعد اربعة اعوام 

 في جمعيهم من ذوي االختصاص عضواً ١٢ مؤلّف من  لبناني–مؤسسة عربية ال تتوخى الربح، لها مجلس أمناء عربي 
  .٢٠١٠/ ٢/ ٣ بتاريخ ٣٣٢٣الشأن التربوي، وذلك بموجب مرسوم صدر عن مجلس الوزراء اللبناني تحت الرقم 

) الماجستير والدكتوراه(ترد في كتب ومقاالت وتقارير ورسائل جامعية على جمع المعلومات التربوية التي " شمعة"تعمل 
ي الجامعات وكليات التربية ومراكز البحوث ودور النشر والدوريات والوزارات والمنظمات اإلقليمية والعالمية في موجودة ف

 نوعين أساسيين من الوثائق التي تدخل ضمن قاعدة وفر الشبكة وت. دولة عربية٢٣ من اصل ١٨تغطي ، وهي الدول العربية
 وما يميز قاعدتها البيانية عن بقية قواعد ، والرسائل الجامعيةطروحاتاأل و،البيانات على موقعها اإللكتروني، هما المقاالت

    .اًبعضاالت والرسائل واألطروحات بعضهم  تدمج في الوقت عينه المقانهاالمعلومات العالمية، 
الى تلك الشبكة تجدر االشارة الى ان أي طالب ماجستير او دكتوراه، استاذ جامعي او متخصص في التربية يمكنه االستناد 

لحصول على المصادر والمراجع التي   بغرض اorg.shamaa.www على الموقع االلكتروني من خالل الرابط التالي
  . ذلكب كان يرغب إذا ه دراست او لنشر،تفيده
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  وحة االلكترونية لخدمة الطالباطالق المبادرة الوطنية للّ •
وحة االلكترونية ق وزير اإلتصاالت نقوال صحناوي ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، المبادرة الوطنية للّأطل

 اطالق تلك وقد سبق.  طالب وتلميذ من الجامعة االميركية ومن مدارس رسمية وخاصة٥٠٠ بمشاركة نحو وذلكللتالمذة 
، مواكبة لوضع wifiالكتروني مجهزة بتقنيتي الجيل الثالث والـ وايفاي  الف لوح ١٥لشراء المبادرة اجراء مناقصة دولية 

وبموجب العقد المبرم مع الشركة الفائزة سيتم . الشبكة ومراعاة لوضع المدارس التي بمعظمها ال تملك شبكة انترنت وايفاي
غيير كل النظام التربوي، من خالل وزارة التربية التي تملك مشروعا طموحا يرمي الى تل لوح الكتروني مجانا ١٥٠٠ تأمين

   .ادخال التكنولوجيا الحديثة الى مناهجها بغية تطوير اساليب التعليم
 إلنجاز تصميم المحتوى التربوي التعليمي لهذه اللوحات وتوزيعها على تالمذة  تاريخاًوقد حددت الوزارة شهر أيلول المقبل

 مختلف تتوزع علىوذلك ضمن عينة مختارة من المدارس الثانوية الصف العاشر في التعليم العام ما قبل الجامعي، 
 .٢٠١٤ في العام  بتلك اللوحات المرحلة الثانوية في القطاع الرسمي يزود تالمذة انعلىالمحافظات واألقضية اللبنانية، 

  )١٠٠للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد (
  

  ة العتماد الجودة التربوية العالميةشراكة بين المقاصد االسالمية ومؤسسة اميركي •
األميركية لضمان الجودة العالمية في " Advanc Ed"وقعت جمعية المقاصد الخيرية االسالمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة 

 بين  تعاونعلى إنشاء إطاروتنص هذه المذكرة التي تعتبر االولى من نوعها في العالم العربي والشرق االوسط، . التعليم
 خالله جميع المدارس التي يخدمها الطرفان في المنطقة العربية من تحقيق التميز التربوي للحصول على  منن، تتمكنالطرفي

تتولى جمعية المقاصد دور الشريك في إدارة  ،بموجب االتفاق و."Advanc Ed"شهادات االعتماد الدولي التي تمنحها 
تماد الجودة العالمية على الصعيد التربوي واختيار الفرق التي تتولى الخدمات الدولية الذي يؤمن التدريب على طرائق اع

 كما تتولى المقاصد إدارة الشروط المطلوبة في جميع المدارس في ،تحديد المرشحين للحصول على شهادات االعتماد الدولي
  . بطلب الترشيح لشهادات االعتمادالتعليم األساسي وتحديد المعايير والمستويات واألهداف التنظيمية المطلوبة قبل التقدم

  

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

  مساعدات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية •
  بناء مجمع تربوي صحي في راشيا:  الجمهورية االسالمية االيرانية لحركة النضال اللبناني العربي-
  تجهيز القسم االستشفائي:  المملكة العربية السعودية لمستشفى طرابلس الحكومي-
  البيئي" طاولة عميق"دعم مشروع :  وكالة التنمية السويسرية لجمعية ارز الشوف وجمعية آروشا-
  تقديم سيارة اسعاف :  روتاري دبي وروتاري بيروت للصليب االحمر اللبناني في الحازمية-
تجهيز الصف الرقمي التفاعلي : ور الشوير الرسمية شركة مايكروسفت بالتعاون مع البلدية ووزارة التربية لثانوية ضه-

  االول في لبنان
دعم مشروع فرز :  بنك البحر المتوسط بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي للشبكة المدرسية في صيدا والجوار-

  النفايات المدرسية من المصدر
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الذي ) Green Ways( ليرة لبنانية لكل من مشروع  مليون٢٥:  جائزة موريس فاضل ألربع مشاريع شبابية في الشمال-
 مليون ليرة لبنانية لمشروع ١٥، والذي سيتم تنفيذه في عكار) House of Zejd( ومشروع سيتم تنفيذه في مدينة طرابلس

)Water system( مليون ليرة لبنانية لمشروع٧.٥، و   
) Earth Tipping point  .(  
  

  يئات اهلية ومحلية ه٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
تجهيزها بأجهزة الكترونية متطورة وبمشغل حرفي وفني :  جمعية رعاية االطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب-

  لذوي االحتياجات الخاصة 
مركز علياء الصلح لمعالجة االدمان على المخدرات لدى "اعادة تشييد :  مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي-

  "المراهقين
  اعادة تأهيل مركز الجمعية الذي سيتضمن قسما لالدارة العامة ومعهدا للتمريض:  الصليب االحمر اللبناني في طرابلس-
  

  مساعدة اجتماعية واخرى انمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  تركيب مصابيح انارة تعمل على الطاقة الشمسية في بلدة عين عرب:  االسبانية-
  ملة توعية السنان سليمة في مدراس قرى العرقوب اطالق ح:  الهندية-
  
  

��د ��#�ت 
)�' ا��زراء� ر$� ��2�ا��1 و�
  

 صحة واستشفاء •
 المتعلق بتأجيل البحث بموضوع تسوية النزاع بين ٢٩/٩/٢٠١٠ تاريخ ٣٤التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم  -

 )٩/٥/٢٠١٢جلسة  (ن البت به قضائياً وزارة الصحة العامة ومستشفى الزهراء الخيري في طرابلس الى حي
 

  )١٦/٥/٢٠١٢جلسة (  الحكوميةاعطاء سلفة خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات -
  

 خدمات صحية ومدرسية •
الطلب الى هيئة التشريع واالستشارات االستمرار في اعطاء مجلس االنماء واالعمار افادة قانونية بإبرام اتفاقيتي االستصناع 

ير الخدمات الصحية االستشفائية لمستشفيات بعبدا، الكرنتينا والصرفند بالشكل المطلوب والبدء واتفاقية ووكالة لمشروع تطو
بين لبنان والبنك ) سرعين، انطلياس والفاكهة(قرض لتمويل مشروع انشاء وتجهيز ثالث مدارس في المناطق المحرومة 

قيات التي تحتاج الى موافقة ابناني بشأن احالة مشاريع االتف من الدستور الل٥٢منطوق المادة عتماد إاالسالمي للتنمية و
  )٩/٥/٢٠١٢جلسة (المجلس النيابي البرامها 
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 تعليم •
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث كلية 

  )٩/٥/٢٠١٢جلسة  (الهندسة
  

 بيئة •
ة على طلب مجلس االنماء واالعمار بشأن مسودات اتفاقيات تمويل المرحلة الثانية لمشروع معالجة مياه الصرف الموافق

الصحي في البقاع الغربي من البنك االسالمي للتنمية وفقاً القتراح وزارة الطاقة والمياه على ان يتم التوقيع من قبل وزارتي 
  )٩/٥/٢٠١٢جلسة (االعمار الذي يقوم بالتنفيذ الطاقة والمياه والمالية ومجلس االنماء و

  

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة •
 حزيران على ان تلحظ االعتمادات ١الموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين على ان يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من 

  )١٦/٥/٢٠١٢جلسة  (٢٠١٢الالزمة في مشروع موازنة 
 

 

 ��  ٢٠١٢ -��ر ,+�"�* و(
  

  أد /٦٨١ علم وخبر رقم -"جمعية عيترون للتنمية االجتماعية والثقافية"عية باسم  جم-١
   قضاء بنت جبيل- ملك سليم مراد- المغاريق-عيترون: مركزها
  : أهدافها

  :السعي مع الجهات المختصة واهل الخبرة واالختصاص الى
  المحليتنمية القدرات الثقافية للشباب والمرأة والتواصل بين جمعيات المجتمع .١

 التنمية الريفية الشاملة والمستدامة .٢

 التنمية الصحية واالجتماعية .٣

 تعزيز وتقوية النشاطات الفنية والتراثية .٤

 مساعدة األهالي اجتماعياً وخدماتياً .٥

 مواكبة التطور العلمي .٦

  جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا
 نجيب حبيب - سليم محمود مراد-  فادي عقيل حمد-حيدر عبد الحسن مواسي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   تحسين العبد حيدر-قوصان
  سليم محمود مراد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٦٨٧ علم وخبر رقم -"MYTH O CHONDRIAميتو كندريا، " جمعية باسم -٢
   قضاء المتن- الطابق األرضي- ملك الخوري-٢٠٥٨ العقار رقم - الطريق القديم- المنصورية: مركزها
  : أهدافها
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 التداول في المعلومات واألبحاث العلمية والثقافية كافة .١

 تقديم الدراسات العلمية والثقافية والتطبيقية .٢

ل األفكار والخبرات العلمية والثقافية مع السعي لتنمية الفكر العلمي والثقافي والعمل على تطويره وتنشيطه وتباد .٣
 ذوي االختصاص والهيئات والمؤسسات المعنية كافة

 تحقيق التواصل العلمي والثقافي ألعضاء الجمعية .٤

 تأليف ونشر الكتب في المجاالت العلمية والثقافية كافة .٥

 القيام باألعمال والنشاطات الخيرية واالجتماعية كافة .٦

 ندوات والمحاضرات والرحالت العلمية والثقافية المحلية والدولية كافةاالعداد والمشاركة في ال .٧

التعاون والتنسيق مع الجهات العلمية والثقافية والتربوية والنقابية والرسمية كافة وذلك في سبيل تحقيق اهداف  .٨
 الجمعية

   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
 -اسعد حبيب حبيب.  د-جهاد خليل الخوري.  د-انطون خاشير نشاناقيان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 كمال - داني مسعود رنو-)المعروف راكوبيان(ايدي سام ابراهاميان .  د- شاهين جوزف رفول-مارك جول برنار موراتي
   ميشال سعيد ريشا- ميشال عطوي

  ميشال سعيد ريشاالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٨٨ علم وخبر رقم -"جمعية االنسان الجديد" جمعية باسم -٣ 
  ٢ القسم رقم -١٩٠٦ العقار رقم - شارع العرداتي- رأس بيروت-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :ان اهداف الجمعية هي
 ت الحديثة كاالنترنت والتقليدية كالصحف والمجالتنشر الثقافة والعلم والفكر عبر وسائل االتصاال .١

 العمل على ترسيخ وصيانة القيم االخالقية على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع .٢

 مكافحة اآلفات االجتماعية من أنانية وتفلت أخالقي ومشاكل البطالة واالدمان وغيرها .٣

 لم النفس والتاريخ وعلم االجتماع والفلسفةمناقشة ومعالجة القضايا الفكرية المعاصرة في األدب والفن وع .٤

 العمل على تعزيز الحوار والتواصل الثقافي في المجتمع .٥

القيام بالمؤتمرات والندوات والمشاريع التي تعالج المواضيع ذات الصلة والمهمة في المجتمع والتي تخدم االهداف  .٦
 أعاله

 لسابقةالقيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة االهداف ا .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبد -  طارق زياد النقاش-محمد سهيل علم الدين.  د- باسم حسين عيتاني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  الهادي حميد شلق
  طارق زياد النقاشحامي مال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٦٩٦ علم وخبر رقم -"ايكيدوهو في لبنان والمهجر" جمعية باسم -٤
   قضاء بشري- ملك جان بيار الخوري صفير-٥ القسم رقم - ٢٤٥٨ العقار رقم - شارع صفير- حدث الجبة: مركزها
  : أهدافها
  عند الشباب والمجتمعنشر الروح الفلسفية لأليكيدوهو .١

 أليكيدوهو في الحضارات األسيويةنشر ثقافة ا .٢

 القيام بمحاضرات وندوات تثقيفية في مختلف المناطق اللبنانية .٣

 ممارسة التعاضد بين اعضاء الجمعية .٤

 العمل على تثقيف الفرد والمجتمع واالرتقاء في االنضباط .٥

  افقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مو
 - توفيق انطوان القهوجي- شارل يوسف الكسرواني. د-كابي يوسف حداد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جورج جان بيار الخوري صفير-ر يوسف زينون ريشا- بالل احمد فايز المصري-غدا علي نعيم ر-روجيه اسعد شدياق
  جيه اسعد شدياقرومحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٧٠٧ علم وخبر رقم -" واالجتماعيةنادي الفتيان الثقافية" جمعية باسم -٥
 الطابق -١٣٨/١٤٣ العقار رقم - مشروع الوفاء- جانب مسجد عائشة- مقابل كلية الهندسة- القبة-طرابلس: مركزها
  )B8( الشقة - الرابع
  : أهدافها
 يتهم على القيم واالخالق الدينيةتبنى قضايا الشباب والناشئة المحقة وترب .١

تعزيز التعليم الرسمي األساسي والسعي لتطوير المناهج التربوية وفق أحدث النظريات العلمية واألساليب التعليمية  .٢
 بما ال يتعارض مع التعاليم الدينية والمبادىء األخالقية

 تعريف الشباب والناشئة بالمخاطر المحدقة بهم وتوعيتهم .٣

  والناشئة من الفساد واالنحالل الخلقي في مختلف المجاالت التعليمية واالجتماعيةحماية الشباب .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -اد عبد المجيد المغربي جه- عكاشةن عماد عبد الرحم-محمود امين الصال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   زاهر محمد عصام المطرجي-  كفاح عبد المجيد المغربي-اشرف علي البكري
   اشرف علي البكريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"Social Synergy Associationجمعية التكاتف االجتماعي، " جمعية باسم -٦
  أد /٧١١
   قضاء المتن- الطابق السفلي األول- ملك ساميا دواليبي-٤٣/٢ القسم رقم -٤٩٦ العقار رقم - بقنايا: مركزها
  : أهدافها
 تشجيع العمل التكاتفي بين مكونات المجتمع المدني في النواحي الصحية والتعليمية، وبخاصة لألوالد من بينهم .١

والسهر على حق المواطن دراسة وادارة وتطبيق برامج داعمة تعنى بتسهيل تأمين متطلبات الصحة والتعليم،  .٢
 بالحصول على نوعية العالجات الطبية المناسبة
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 االشخاص والمؤسسات والهيئات والمراجع ذوي االختصاص واصحاب القدرات المادية والعلمية التنسيق مع .٣
 لتحقيق هذه الغايات واالهداف

ة العامة، دونما تفرقة في العرق التحفيز على ممارسة المواطنية االجتماعية االنسانية في هذه الشؤون الحياتي .٤
 والجنس والمعتقدات والديانات والفكر والطبقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 نبيل - ساريتا حبيب كرم-عبداهللا نقوال دواليبي.  د-ورج قبطياألب ريمون ج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سامية اسعد عبود-يوسف عباس
  عبداهللا نقوال دواليبي كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٧١٤ علم وخبر رقم -"، لرعاية االطفال ذوي صعوبات التعلمPOWER/Q.I" جمعية باسم -٧
   قضاء المنية الضنية- ملك حسين قراعلي-٨٤١العقار رقم  -  شارع الجميزات- المنية: مركزها
  : أهدافها

  :العمل على تنمية قدرات االطفال وتحسين نطاق تعلمهم وخصوصاً االطفال ذوي االحتياجات الخاصة  وذلك عن طريق
 رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي والنفسي لألطفال ذوي صعوبات التعلم .١

 لطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسيالتوعية على حقوق ا .٢

 المهني والتقني من اجل انشاء مراكز تنمية بشرية لتدريب ودعم كافة انواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم .٣
 المساهمة في  رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة للمجتمع

 ومكتبات عامة ونواد ومدارس ودور حضانةاقامة مجتمعات ترفيهية وثقافية  .٤

 دعم واقامة نشاطات المتعلقة بتنمية قدرات االطفال .٥

 تدريب المساعدين والمتخصصين في شأن الطفولة وكذلك األهل على االمور المتعلقة بالعناية بالطفل .٦

 القيام بأبحاث تتعلق بمشاكل الطفولة ووضع حلول لها .٧

ت حكومية وغير حكومية التي تعنى بنفس االهداف من اجل تبادل الخبرات العمل على االتصال بجمعيات ومؤسسا .٨
 والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة

 تأهيل وارشاد وعالج نفسي لالطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية .٩

 االهتمام والرعاية باالطفال ذوي االحتياجات الخاصة .١٠

 انشاء مراكز للعناية باالطفال الموهوبين .١١

  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت
   ليال مرعب االسعد- فتات مصطفى غزاوي-ايناس عبد الفتاح الخير: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ايناس عبد الفتاح الخيرة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧١٥ علم وخبر رقم -"بشائر النور"سم  جمعية با-٨
   قضاء عكار-  ملك مصطفى سليمان مصطفى-١١٢ العقار رقم -شير حميرين: مركزها
  : أهدافها
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تقديم المساعدات العينية والمادية والمعنوية للفقراء والمعوزين واألرامل واأليتام والمرضى والمحتاجين وذوي  .١
 الحاالت االجتماعية الصعبة

 يتام واألرامل والعمل على تأمين دور لراحتهم وخدمتهم ومدهم باالدوية الالزمة لعالجهمبالعجز واالالعناية  .٢

اصالح وتقويم وتأهيل األفراد المهملين والمشردين والمنحرفين ومتعاطي المخدرات والسعي الى ايجاد فرص  .٣
 عمل ليصبحوا عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع

بعد االستحصال على الرخصة من (المساعدات الطبية يحول الى مستشفى الحقاً انشاء مستوصف خيري لتقديم  .٤
 )الجهات المختصة

 انشاء مشاغل حرفية ومهنية لتعليم وتشغيل العاطلين عن العمل .٥

 الجهات يعود ريعها لدعم مالية الجمعية، تحول الى مجانية الحقاً متى سمحت) حاليا(انشاء مدارس غير مجانية  .٦
 ساهمة في محو االمية واتاحة الفرص امام األيتام وابناء الفقراء الستكمال تعليمهمبذلك بغية الم

ايجاد او انشاء مركز تعليم خصوصي لكافة المواد التعليمية يعود ريعه لصندوق الجمعية وقد يكون شبه مجاني  .٧
 نيللفقراء منهم، وذلك لمساعدة الطالب المقصرين ورفع مستواهم التعليمي والثقافي والدي

 ايجاد او شراء مشاريع منتجة يعود ريعها لدعم صندوق الجمعية الخيرية .٨

 تأسيس مبنى مجهز للندوات والمحاضرات يعود ريعه لدعم صندوق الجمعية الخيرية .٩

اقامة دورات صيفية تثقيفية انسانية ووطنية ودينية لبناء االنسان وتكريس حب الوطن في النفوس والمحبة بين  .١٠
 بذ العصبية والعشائرية والمذهبية الدينية المقيتةافراد المجتمع ون

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   حسن سالم عيسى-  عمران علي ابراهيم- منير عبد اللطيف درويش: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  منير عبد اللطيف درويش السيد: ه الحكومةممثل الجمعية تجا
  

  أد /٧١٩ علم وخبر رقم -"Nida’ Lil Hayatنداء للحياة، " جمعية باسم -٩
   الطابق االول- ملك وجدي خليل تابت- بناية كالوت-٧ القسم رقم -٤١٢٢ العقار رقم - االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :التاليتتمثل اهداف ونشاطات الجمعية على الشكل 
 تقديم المنح المدرسية للطالب المحتاجين .١

 تقديم مساعدات اجتماعية .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   جيهان خليل تابت- وليد بطرس غصن- وجدي خليل تابت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وجدي خليل تابت السيد:  الجمعية تجاه الحكومةممثل
  

  أد /٧٢٠ علم وخبر رقم -"جمعية العزيز الخيرية" جمعية باسم -١٠
 قضاء - الطابق االرضي- ملك حسين عزيز عقيقي-٦ القسم رقم -٣٤٥ العقار رقم - الطريق العام- رعشين: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
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  الناحية االجتماعية والصحيةتقديم المساعدة ألبناء بلدة رعشين من .١

 تأمين النقل المجاني والشبه المجاني ألبناء وسكان بلدة رعشين والبلدات المجاورة منها واليها .٢

  الرسميةتقديم المساعدة للتالمذة والطالب من ابناء رعشين في دروسهم وال سيما في التحضير لالمتحانات .٣

 بلدة رعشين اجتماعياً وثقافياًتمتين األواصر والروابط والعالقات بين ابناء  .٤

 السعي الى تأمين االدوية والمستحضرات الطبية الالزمة لمستوصف بلدة رعشين .٥

 السعي الى تأمين المتح المدرسية والجامعية للتالميذ والطالب من ابناء بلدة رعشين .٦

 نفية والبيئية والزراعية والسياحية لبلدة رعشييتقديم المساعدة في مجال التنمية الر .٧
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وليد جرجي -  يوسف توفيق عقيقي- مانويل ابراهيم اسطفان- مسيح عزيز عقيقي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
وسام جورج  -  نيكول جرجي عقيقي- اسطفان اسطفان يوسف- زخيا طانيوس القسيس- حنا الياس بدران-الخويري
  جوني منصور نعمه -عقيقي

  زخيا طانيوس القسيسمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٢٧ علم وخبر رقم -"Live and Giveعش واعط، " جمعية باسم -١١
  العارف مكتب المحامي اسامة - بناية شاهين- شارع العيتاني- الصنوبرة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
تهدف الجمعية الى مساعدة كافة الجمعيات في لبنان التي تعمل وتهتم بالطفولة عبر توزيع مردودها على الجمعيات  .١

 الشهركل في نهاية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ندين شارل عيد- نادين يوسف ابو ديوان- بشارهريمون جان: السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون

   نادين يوسف ابو ديوانةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٣٤ علم وخبر رقم -"الندوة العالمية للشباب االسالمي" جمعية باسم -١٢
 ملك وليد - بناية السعودي الجديدة-١٥٩١ العقار رقم -  االوتوستراد الشرقي- منطقة الدكرمان العقارية-صيدا: مركزها

   الطابق االول-عبد الغني
  : أهدافها
 العمل على تعميق الثقافة االسالمية لدى الشباب والحفاظ على االسباب التي تجمعه .١

باب  االجتماعية واالقتصادية والعلمية، والسعي الى ازالة اسهتوضيح رسالة الشباب في بناء المجتمع ومؤسسات .٢
 التخلف والفرقة والجمود في المجتمع اللبناني

دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطالب، ورعايتهم ومساعدتهم في تنفيذ  .٣
 المشروعات المختلفة

 التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطالب في لبنان .٤

  الشباب بالتعاليم االسالمية في حياتهم الفردية واالجتماعيةتمع والتأكيد على اهمية التزاممجخدمة ال .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 احمد مصطفى - عبد الحليم حسني محمد مليح -نسرين محي الدين نحولي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عوني عبد الرحمن الحاج ابراهيم- جميل حبال محمود محمد -الجردلي

   احمد مصطفى الجردليالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٣٥ علم وخبر رقم -"الجمعية التراثية اللبنانية للثقافة والفنون" جمعية باسم -١٣
 - ملك أولغا فاليريا فاليريو زعيتر- بناية الرميتي-١٤ القسم رقم - ٥٤٤٠عقار رقم  ال- شارع الشهداء-الشياح: مركزها

   قضاء بعبدا-الطابق الثالث
  : أهدافها
تعنى الجمعية باقامة المشاريع الفنية والتراثية وفقاً للعادات والتقاليد اللبنانية والقروية بكل ما يشمله من تفاصيل في  .١

مة الحفالت التراثية وتنظيم المهرجانات والمشاركة فيها وحمل اسم لبنان الى جميع التراث اللبناني وال سيما اقا
 المحافل الدولية والمساهمة في تنظيم الحمالت والحفاظ على التراث والمشاركة مع اي جهة كانت للحفاظ عليه

الجهات المختصة القامة  منفردة أو بالمشاركة فيها والمساهمة مع تعمل الجمعية على تنظيم الندوات والمؤتمرات .٢
هذه الندوات والمحاضرات والبرامج التي تعنى باحياء التراث اللبناني والمحافظة عليه واعادة احياءه وتثقيف 

 األجيال الصاعدة على التقاليد اللبنانية

سسات باالشتراك والتعاون مع المؤمهرجانات القروية تعمل الجمعية على تقديم الدراسات والمشاريع القامة ال .٣
 واالدارات اللبنانية واألجنبية التي تعنى بدعم هذه المشاريع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
لغا فاليريا  او- الهام اسماعيل شريم- غنوه عمر العشي- عماد حسين عبداهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عماد حسين الرفاعي- جمال قاسم شحادة- فاليريو زعيتر
   عماد حسين الرفاعيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٧٣٦ علم وخبر رقم -"الجمعية االنسانية لرعاية المعوق واليتيم" جمعية باسم -١٤
   قضاء المتن-الخامس الطابق -A بلوك -١٣ القسم رقم -٩٣٧ العقار رقم - البوشرية: مركزها
  : أهدافها
 يتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهماعانة العجزة واالطفال واال .١

 اعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقاً للحاجة .٢

 تنظيم واقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائالت الفقيرة واألكثر عوزاً .٣

 طات خيرية تشجيعاً لهؤالء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضلايجاد نواد للقيام بنشا .٤

 التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق اهداف الجمعية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ناديا طانس - دارين يوسف نصراهللا-ا يوسف نصراهللا برن-رضى جرجس العدره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مخلوف
  رضى جرجس العدره السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٧٤٥ علم وخبر رقم -"Clementiaكليمنتيا، " جمعية باسم -١٥
    قضاء المتن- الطابق الثاني- ملك يوسف الياس عطاهللا-٨ القسم رقم -١٨٩٢ العقار رقم -نابيه: مركزها
  : أهدافها

  : تتمثل بالمساهمة في إن غايات الجمعية هي تربوية ثقافية اجتماعية
العمل مع الجهات المختصة على انشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور ايتام ودور عجزة ودور حضانة ومراكز  .١

ذلك بعد تدريبية للمعاقين والمدمنين والخدمة في السجون ومستوصفات ومستشفيات ودور للنشر واالعالم و
 الحصول على التراخيص القانونية وفقاً لإلقتضاء، وعمالً بالقوانين اللبنانية المرعية االجراء

كما أنها تعمل على التوعية األخالقية واالجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع  .٢
 هاالمؤسسات واألفراد الذين تتفق أهدافهم مع اهداف الجمعية وغايات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  كاتيا انطون عويس-  ايلي توما برو- روال انطون عويس-ايلي نجا الخويري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  وس صقر هال طاني- شربل انطون الخويري-بشاره قزحيا القرقفي
  ايلي توما برو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Research and Lebanese Council for المجلس اللبناني للبحوث والتنمية، " جمعية باسم -١٦

Development"- أد /٧٤٦ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- بناية سماحة-٩٢٦ العقار رقم -النقاش: مركزها
  : أهدافها
ية، مؤتمرات، وورش عمل في المجاالت االجتماعية، الصحية، التربوية، الثقافية، االقتصادية، اجراء دراسات تنمو .١

 والسياحية في لبنان

 ، االقتصادي، والسياحي في لبنانالثقافي، تفعيل الدور االجتماعي، الصحي، التربوي .٢

 مساعدة المسنين واشراكهم في ضمان صحي واجتماعي يحميهم .٣

 عيدين التربوي والثقافي، والشباب على الصعيد الجامعيمساعدة االطفال على الص .٤

 تعزيز التواصل بين ابناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من اصل لبناني .٥

 نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة واحترام اآلخر والمحافظة عليه .٦

 قاً من لبنانالعمل على حماية التراث اللبناني انطال .٧

 تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان .٨

 البلديات - المؤسسات الرسمية والخاصة- الوزارات المعنية: لتحقيق اهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع .٩
ؤسسات  الم- السفارات- الشخصيات المعنوية-  الجمعيات المدنية واألهلية-  الجامعات والمدارس-واتحاد البلديات

 الرسمية والخاصة، والشخصيات في بالد االنتشار

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   بيار شفيق روحانا موسى- دانيال ناجي الخوري-بشاره ايلي سماحه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بشاره ايلي سماحه السيد: ية تجاه الحكومةممثل الجمع
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  أد /٧٤٧ علم وخبر رقم -"Carlos Slim Foundationندايشن، كارلوس سليم فو" جمعية باسم -١٧
   قضاء المتن- بناية سماحة-٩٢٦ العقار رقم -النقاش: مركزها
  : أهدافها
 حي في لبنانتفعيل الدور االجتماعي، الصحي، التربوي، الثقافي، االقتصادي، والسيا .١

 ضمان صحي واجتماعي يحميهم مساعدة المسنين واشراكهم في .٢

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

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

  والمحبة واحترام اآلخر والمحافظة عليههيم الشراكةنشر حضارة لبنان، ومفا .٥

 العمل على حماية التراث اللبناني انطالقاً من لبنان .٦

 تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان .٧

 البلديات - المؤسسات الرسمية والخاصة- الوزارات المعنية: لتحقيق اهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع .٨
 المؤسسات - السفارات- الشخصيات المعنوية-  الجمعيات المدنية واالهلية-  الجامعات والمدارس-بلدياتواتحاد ال

 الرسمية والخاصة، والشخصيات في بالد االنتشار

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

   بشاره ايلي سماحهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Ecrivains à  desenternationalIMaison ، بيت الكتاب الدولي في بيروت" جمعية باسم -١٨

Beyrouth"- أد /٧٥٠ علم وخبر رقم  
 ملك - بناية الفاخوري-٩ القسم رقم -٤٥٣ العقار رقم -  شارع اديب اسحاق الياس بعقليني-االشرفية -بيروت: مركزها

   الطابق السادس- ندين غبريال شحاده
  : أهدافها
 تنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات أدبية وثقافية .١

 النكليزية والفرنسية لكتاب لبنانيين أو أجانب باللغات العربية، ااصدار مجلد تنشر كتابات ومقاالت وقصائد .٢

 التواصل مع كتاب أجانب واستضافتهم في لبنان من أجل ندوات ومؤتمرات علمية وثقافية .٣

التعاون والتنسيق مع الجمعيات اللبنانية والدولية والمراجع الرسمية اللبنانية والدولية لتمكين الجمعية من تحقيق  .٤
 اهدافها

  قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل
 -  ندين غبريال شحاده- سيلين الشيخ حبيب الخوري-شريف روبر مجدالني. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  كارول يوسف عمون
  شريف روبر مجدالنيكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٧٥٢ علم وخبر رقم -"رىسنابل البش" جمعية باسم -١٩
   الطابق األول- منزل سليم الزعتري- بناية البربير النموذجية- تجاه كراج الهوندا- حي الوسطاني-صيدا: مركزها
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  : أهدافها
تربوياً، تعليمياً، اخالقياً، بيئياً، ثقافياً، : التنمية الشاملة المستدامة لإلنسان والمجتمع في كافة الشؤون والمجاالت .١

 تماعياً، اقتصادياً، مهنياً، علمياً، اصالحياً، ارشادياً وتوجيهياًاج

 احترام اآلخر والحوار معه .٢

 االبتعاد عن كل ما هو سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي .٣

 القيام بالنشاطات التي تنمي القيم السامية السمحة ومكارم األخالق .٤

ت المجتمع المدني، محلياً ووطنياً واقليمياً ودولياً في التشبيك والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات ومنظما .٥
 كل ما يخدم االنسان والمجتمع والبيئة والحياة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 هنادي حسن - ليلى احمد عبد العال-احمد تركيه بتول -مي سليم الزعتري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ايمان احمد تميم-الجعفيل
  مي سليم الزعترية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -" لمساعدة األشخاص المصابين بمرض السرطانCure" جمعية باسم -٢٠
  أد /٧٦٠
 - الطابق الثالث-A البلوك - بناية البدوي-١٧م رقم  القس-٨٠٧ العقار رقم - شارع معمل القطن- ذوق مصبح: مركزها

  قضاء المتن
  : أهدافها
 نشر التوعية واالرشادات حول مرض السرطان .١

 تأمين المساعدات المادية والمعنوية لألشخاص المصابين بمرض السرطان .٢

  قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف
   جويس نبيل كرم- جوليات نبيل كرم-ايلي يوسف شعيا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جوليات نبيل كرمةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٦٢ علم وخبر رقم -" Arts7La Majd جمعية المجد سفن آرتس، " جمعية باسم -٢١
   قضاء بعبدا- الطابق الثالث- بناية األفندي-٦ القسم رقم -٢٧لعقار رقم  ا- حي األمركان-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 نشر الوعي عن السالم من خالل فن الرسم .١

 العمل على التقارب بين االطفال والفن لجعلهم يدركون المعاني والقيم الفنية للرسم .٢

  الموهوبين فنياً منهمالعمل على ايجاد معاهد لتدريب وتعليم االطفال على فن الرسم وتنمية .٣

جمع الفنانين الرسامين من الداخل والخارج لمساعدة االطفال المصابين بأمراض خطيرة والمساهمة في تعليم  .٤
 االطفال المحتاجين وتوفير المستلزمات الدراسية لهم

 ها لدى االطفالوترسيخالعمل على توعية ونشر المبادىء السامية للرسم  .٥

  الندوات والمؤتمرات والمعارض لتحقيق المبادىء اعالهاصدار كتب ونشرات واقامة .٦
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اقامة شبكة عالقات مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجاالت المذكورة اعاله بهدف تعزيز التعاون بين ابناء  .٧
 المجتمع في لبنان والخارج

  بعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و
   مجد محمد حمتو-  محمد مرهف رمضان-نور مرهف رمضان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد مرهف رمضانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٦٤ علم وخبر رقم -"لوانأ -كولورز" جمعية باسم -٢٢
 مكتب المحامي شفيق -٥٥ بناية رقم - ٢٣٩٢/٦ العقار رقم -ق شارع يوسف سرس- الرميل- الشرفية-بيروت: مركزها

   الطابق السفلي االول-نعمه نعمه
  : أهدافها
 نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيزها وثقافة احترام اآلخر .١

 تشجيع العيش المشترك والتعددية .٢

 نشر مبادىء التسامح والالعنف والمواطنة .٣

 ية واألثنية ودفعهم للمشاركة في الحياة العامةالعمل مع المجموعات المهمشة واألقليات الدين .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   غاده اسكندر احمر-شفيق نعمه نعمه نعمه.  د-كارلوس جميل كيروز. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   غاده اسكندر احمرةالسيد:  تجاه الحكومةممثل الجمعية

  

  أد /٧٦٦ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية للخيول العربية" جمعية باسم -٢٣
   الطابق االول- بناية سواح-٥ القسم رقم -١٣٣٥ العقار رقم -  جادة تقي الدين الصلح-س بيروت رأ-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 نانتشجيع تربية الجواد العربي في لب .١

 دعم اشواط سبق الجواد العربي .٢

 تنظيم سباق تحمل .٣

 انشاء مراكز طبية لمعالجة جميع انواع الخيول .٤

 تنظيم مهرجانات ومعارض هدفها االضاءة وتعميق المعرفة حول صفات ومميزات وجمالية الجواد العربي .٥

رع حول كيفية تحسين التعاون مع المنظمات والجمعيات غير الحكومية األخرى في سبيل توعية اصحاب المزا .٦
 نوعية انتاج الجواد العربي وتشبيه األفراس بفحول انتاج تستقدم من الخارج

 تعزيز خدمة اصحاب االسطبالت وتأهيلها بشكل يتيح امامها تحسين نسل الجواد العربي وتربيته وكيفية العناية به .٧

ن لرفع شأنهم وارشادهم في مجال تقديم عروض مشاريع ودراسات واستشارات لمربي الخيول العربية في لبنا .٨
 تحسين مستوى تربية الجواد العربي ورعيته وكيفية المحافظة عليه

القيام بكل ما من شأنه توعية النشىء الجديد حول اهمية ومكانة الجواد العربي في مجتمعنا وتأمين الموارد لهم  .٩
 لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال

 انشاء نوادي للفروسية .١٠
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عليمي على الصعيد الوطني حيث يعمل المستشارين على توجيه وتدريب الشباب حول يام بتطوير برنامج تالق .١١
 اصول تربية وسياسة الجواد العربي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - اسعد داود عطايا- سامي جورج ورده- ماهر نبيل حمود-محمد غسان العريبي: تالسيدا/المؤسسات السادة/المؤسسون

   داني ياسر حالوه غصن- وسيم سفيق حمود-فايز اسعد سلوم
   اسعد داود عطايامحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 -تيسول(جمعية معلمي اللغة االنكليزية لمتكلمي لغات اخرى في لبنان" جمعية باسم -٢٤
 علم -"LEBANON-TESOL( Teachers of English to Speakers of Other languages In Lebanon(، )نانلب

  أد /٧٦٨وخبر رقم 
   الطابق السادس-يبيزاإ بناية - ٢٥ القسم رقم - ٢٥٢٣ العقار رقم - شارع فردان-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 السعي الى تحسين نوعية تعليم اللغة االنكليزية في لبنان .١

  بين المتخصصين في تعليم اللغة االنكليزيةوالتمازجتأمين منبر لتبادل األفكار وتشجيع التعاون  .٢

 تأمين المعلومات ومصادر المعرفة العضاء الجمعية .٣

 السعي لتأمين مجاالت تطوير مهنية في تعليم اللغة االنكليزية .٤

 لتقاء وتقاربإالنكليزية كوسيلة القيام بكل ما يجيزه القانون للبحث على اعتماد واستعمال اللغة ا .٥

  العالمية والمنتشرة في ارجاء العالمTESOLالتعاون الدائم مع مؤسسة  .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سهى السيد يوسف - ميساء غازي محفوظ- شاهين منى رفعت-دانه هاني حديب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  صفي الدين

  منى رفعت شاهيننسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٧٦٩ علم وخبر رقم -"دار الوفاء" جمعية باسم -٢٥
  ١٧١٩ القسم رقم - ٣٨٠٥ العقار رقم -طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 تقديم الخدمات االجتماعية بمختلف وجوهها .١

 تأهيل المهني والتقني والثقافي عبر اعداد وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبيةتوفير ال .٢

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ليلى عبد العظيم عبد -ذ جندي نورا ناف- احمد نافذ جندي-نافذ مصطفى جندي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عمر نافذ جندي - العظيم محسن
  نورا نافذ جندية السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٧٩٣ علم وخبر رقم -"tusiMell" جمعية باسم -٢٦
    قضاء المتن- ملك جوزيف الطويل- ٣٣ القسم رقم -١٠٦٥ العقاررقم - شارع مار مارون- سن الفيل:مركزها
   :أهدافها
 من لسالمة االنساناالعمل على الوقاية المجتمعية واالسهام في تحقيق التكامل والتض .١

 تطوير وتطبيق النظم العامة للحفاظ على األسرة والمجتمع .٢

خلق مرصد مركزي لجمع المعلومات وصياغة البيانات العلمية وتعميمها من اجل وضع سياسات وخطط  .٣
 لالسترشاد وتبادل الخبرات

وعية ت األهداف من خالل المشاريع والنشاطات، مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية لنشر التحقق الجمعية .٤
 والمعرفة والتمكين

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 فيكي روبرت - كريتا جرجي الشاعر-ليد جوزف الطويلو -ناجي البر الحداد. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سندرين جوزف الطويل- بطرس توفيق رزق-متني
  سندرين جوزف الطويلاآلنسة : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان في صيدا والجوار" جمعية باسم -٢٧
  أد /٨٠٦
   الطابق الرابع-نى بلدية صيدا مب- ساحة النجمة-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 مكافحة االدمان على المخدرات وعالج المدمنين .١

 نشر الوعي واالهتمام بالشؤون االجتماعية والصحية للمواطنين من اجل حمايتهم من الوقوع في االدمان .٢

 المخدراتمعاونة المؤسسات المدنية المختلفة في اعمال الرعاية والتوعية على مخاطر اإلدمان على  .٣

 االهتمام بكل ما من شأنه مكافحة اإلدمان من خالل انشاء مراكز توعية ومراكز عالج وتأهيل .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 حسن - عربيه سعداهللا رعد-ليم ابراهيم الزعتري س-عبد القادر مصطفى دقور. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - طارق حسين ابو زينب- جمال الخضر شعيب- ماجد ديب حمتو-  رائد جعفر عطايا- بثينه جميل اسعد-راشد ابو زيد
  طاع احمد المجذوبم - معادن عصام الشريف-جورج توفيق الحايك

   ماجد ديب حمتوالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٠٧ علم وخبر رقم -"منتدى الشرق للحرية والسالم"ية باسم  جمع-٢٨
   قضاء بعبدا-  الطابق السابع-١٩ القسم رقم -٢٣٢٩ العقار رقم -برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز التواصل في مدارات متعددة .١

 مكافحة الفقر والفساد العنصري وحماية حقوق االنسان .٢

 العالمدعم قضايا الحرية والسالم في  .٣
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 انشاء منتدى للحوار والتفاهم .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 نزيها علي - ريه منى محمد سك-حيدر حسن دقماق.  د- علي حكمت شعيب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  لخطيبحسن ا محمد تيسير -صالح
   علي حكمت شعيبكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨١٣ علم وخبر رقم -"جمعية بعلبك الخيرية" جمعية باسم -٢٩
   ملك هاني نديم بيان- ٥٨٨٤ العقار رقم -  كيال٢١ شارع -بعلبك: مركزها
  : أهدافها
 خدمة المجتمع اللبناني بكل فئاته من النواحي االجتماعية والثقافية والصحية .١

 القضاء على الفقر والجهل والمرض بشتى الوسائل الممكنة التي تؤدي الى رفع مستوى الفرد والمجتمع .٢

 تربية االيتام .٣

  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 
 دريد احمد - رنا سهيل الرفاعي- مصطفى رفاعي صالح-بالل حسين ابو خضر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وفاء نديم بيان-  بالل زهير بيان-سعد
  وفاء نديم بيانة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨١٤لم وخبر رقم  ع-"Tomorrow’s Youthشبيبة الغد، " جمعية باسم -٣٠
   الطابق الثاني- ملك نبيل بدري عبد الملك-٧ القسم رقم -٤٠ العقار رقم - المدور-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :ان اهداف الجمعية الرئيسية هي
 طفال والشباب واألهل من تحقيق إمكانياتهم كأفراد في المجتمع يتمتعون بالصحة والنشاط والمسؤوليةألاتمكين  .١

 برامج مبكرة للطفولة عالية الجودة للمساهمة في تطوير النمو االجتماعي والفكري والجسدي لألطفال تقديم .٢
 كمواطنين مبدعين وملتزمين

 ب كمهنيين وقادة في المجتمع وأهلنقل المعرفة والمهارات إلرشاد تطور الشبا .٣

 الى الحاجات واالهتمامات المحليةيث ينعم جميع افراد المجتمع ببرامج متنوعة استناداً  حانشاء امكنة آمنة .٤

 تسهيل الوعي والتواصل والتعاون فيما بين الهيئات المحلية والدولية لتحسين التفاهم المتبادل .٥

ع النشاطات الداخلة في اطار موضوعها، وتحديداً تنظيم مؤتمرات وندوات دافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميولبلوغ اه
ورية وغير دورية وبيانات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات، باالضافة الى وضع ودورات ثقافية، ونشر مطبوعات د

دراسات، وستعمال وسائل بصرية وسمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة 
 والجامعات ووسائل االعالم

  مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ
   ليا نقوال نعمه- جوزيف جورج نصراهللا- ناي ريمون غانم- ندين غالب عقله: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ندين غالب عقلهنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٥٨ علم وخبر رقم -"رابطة آل قرانوح االجتماعية" جمعية باسم -٣١
   الطابق الثاني-  بناية العيتاني-٤ القسم رقم -١٧٣٨ العقار رقم -  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 جمع شمل أفراد العائلة المقيمين منهم والمغتربين .١

 اقامة لقاءات التواصل والتعارف بين مختلف اجيال العائلة .٢

 ى تحسين ظروفهاالوقوف على الحاالت االجتماعية ألفراد العائلة والعمل عل .٣

 نشر روح المحبة والتآلف بين أفراد العائلة وتوحيد كلمتها .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 امال مصطفى -نوح وفاء فاروق قرا- دارين وليد قرانوح- مها فواد قرانوح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  بشرى عبد الجميد قرانوح - سلطان مصطفى قرانوح - ذهنيه خالد قرانوح- ماهر محمد وجيه قرانوح-قرانوح
  وفاء فاروق قرانوحة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨١٨ علم وخبر رقم -"رابطة مخاتير الدريب األوسط" جمعية باسم -٣٢
   قضاء عكار-  الطابق األرضي- ملك خالد احمد خضر-ام الشارع الع-الكواشرة: مركزها
  : أهدافها
 العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة .١

 العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة األصعدة .٢

 وشرف المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة .٣

ي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ مختار في منطقته بألى صالحيات كل المحافظة ع .٤
  وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيالً للقيام بالمعامالت٢٧/١١/١٩٤٧

 معاونة األجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق األحكام .٥

 وخصوصاً عكار لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقهاالتعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان والشمال  .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 سعود سعيد - انور علي خليل عثمان-  مصطفى عبده محمد- نيسليمان علي حس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - حيدر عباس عباس- سليمان مصطفى االحمد- باشي عمر شريتح-  خضر محمد خضر- محمد جاسم محمد- حمشو صقر

   عبداهللا علي عطيه-  عثمان احمد ابراهيم- علي سليمان درويش-ياسينالسيف الدين محمد عبد الفتاح 
   خضر محمد خضرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٢٤ علم وخبر رقم -"b AssafirShabaشباب السفير، " جمعية باسم -٣٣
   الطابق السابع- مبنى جريدة السفير-٣٠٢٤ العقار رقم - نزلة الساروال- شارع منيمنة- الحمرا-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
م في تمكين الشباب الذين يشكلون ركيزة المجتمع ومستقبل الوطن، من االنخراط في الحياة العملية ولعب دوره .١

 تقدم بالدهم واالنخراط في دورة االنتاج االقتصادي والنهوض بالمجتمع
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تنمية قدرات الجيل الجديد في المناطق اللبنانية كافة، بما يجعله أكثر ايماناً بشرف العمل وبدوره في النهوض  .٢
 ببالده

لعالمية لسوق العمل بحيث العمل على الترويج لنتائج الدراسات حول متطلبات سوق العمل في لبنان والتوجهات ا .٣
 تساعد في توجيه الشباب على الصعيد المهني توجيهاً سليماً يتناسب مع متطلبات سوق العمل

اصب القيادية مستقبالً بما يؤمن الحوكمة على صعيد ن بقيم العمل وجدير بأن يتولى الماعداد جيل صالح مؤمن .٤
 الم االداريادارة البالد، من خالل التركيز على نمط جديد من االع

 تدريب االعالميين الشباب على معالجة هذه المواضيع بطرق علمية .٥

والسعي عبره، لمعالجة القضايا والمسائل التي تهم الشباب  وتعزز " شباب السفير"المساهمة في تطوير ملحق  .٦
 فرصهم

ظيم ندوات وحلقات دراسية تن: ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديداً
ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات 
ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية السمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات 

  والجامعات ووسائل االعالموالجمعيات المتخصصة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -ه عمار ياسر نعم- علي طالل سلمان-  ربيعه طالل سلمان-طالل ابرهيم سلمان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ابراهيم عبد الحليم شراره- الياس ميشال الفرزلي-خالديهحيا  جهينة ي-نصري نايف الصايغ
   طالل ابرهيم سلمانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٢٥ علم وخبر رقم -"هدانا" جمعية باسم -٣٤
   الطابق االول- ملك دير سيدة طاميش-٣٤٥/١ العقار رقم - طريق النهر-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 دار إليواء المسنين والعجزة وذلك باالستعانة مع اصحاب الخبرة واالختصاصالسعي النشاء  .١

 اعضاء رعاية وايواء اليتيم وذوي الحاجات الخاصة وذوي الحاالت االجتماعية واعالتهم وتعليمهم ليكونوا .٢
 صالحين في المجتمع

 األولية واألدوية لألمراض انشاء وادارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية واالسعافات .٣
 المزمنة

العناية بشؤون المسنين والعجزة من النواحي الصحية واالجتماعية، والعمل على تأهيلهم للحياة الكريمة النافعة لهم،  .٤
سوق العمل وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل  وانشاء المشاغل الالزمة الكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في

 مات دراسية واقامة الندوات والمعارض الخاصة بهموملبس ومستلز

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   سيلفا ابراهيم بربر ابيو-  ايفا اندوان الصياح-فدوى نعوم يعقوب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فدوى نعوم يعقوبة السيد: تجاه الحكومةممثل الجمعية 
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  أد /٨٢٦ علم وخبر رقم -"نسانحياة إل" جمعية باسم -٣٥
   قضاء المتن- ملك مقدسي- سنتر جدكو-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
مد يد العون الى كل محتاج عاجز سيما منهم المسجونين الذين نفذوا األحكام الصادرة بحقهم وبقوا عاجزين مادياً  .١

 عن دفع قيمة الغرامات المالية

 العمل على رفع المستوى االجتماعي لألفراد وايجاد فرص عمل للمحتاجين .٢

 تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف دور العلم واالختصاص في لبنان والخارج .٣

ثات داخل لبنان والبععلمية، بما في ذلك الرحالت المشاركة في شتى النشاطات الخيرية واالجتماعية والثقافية وال .٤
 وخارجه، وصوالً الى كافة مجاالت التنمية واإلنماء والمساهمة في الندوات والمؤتمرات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 محمد وجيه احمد درويش - أمل حكمت أبو زيد-ضيالقاضي حاتم مصطفى ما: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طالل الياس المقدسي- ليلى سيف الدين سلهب- فيليب حنا ابي عقل- البزري
  حاتم مصطفى ماضيالقاضي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٢٧ علم وخبر رقم -"BEIRUT CELEBRATIONSاحتفاالت بيروت، " جمعية باسم -٣٦
   الطابق الثامن-٣٩٢ بناية مقدسي -بلس شارع -بيروت: مركزها
  : أهدافها
تنظيم أو المساهمة في تنظيم المهرجانات الثقافية، والفنية، والسياحية، والتربوية، والمعارض الفنية، والنشاطات  .١

 الترفيهية والتثقيفية والفنية، وسائر المشاريع ذات الطابع االجتماعي

 لطالب المحتاجينتشجيع العلم، والثقافة، والفن ومساعدة ا .٢

 اقامة المحاضرات، والندوات، والمؤتمرات الهادفة، والمساهمة في مشاريع تنمية القدرات البشرية .٣

العمل على تعزيز وتطوير االعمال الحرفية، والفنية، وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين والفنيين، والمساهمة في  .٤
 تسويق انتاجهم محلياً وخارجياً

  ورعاية الفن والتراث اللبنانيتشجيع السياحة، .٥

 نشر المطبوعات، واألدبيات، واالعالنات المتصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها .٦

القيام بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في اطار موضوعها، كما والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية  .٧
 والمحلية الحكومية وغير الحكومية

   أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة
   كامل سهيل قباني-  نجوى رجا بارودي-بشرى محمود عيتاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نجوى رجا باروديةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٢٨ علم وخبر رقم -"REACTتفاعل، " جمعية باسم -٣٧
   قضاء كسروان- مركز بجاني- طريق عام ذوق مكايل-ذوق مكايل: مركزها
  : أهدافها
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العمل على تصحيح المفهوم البيئي في المجتمع من خالل تنظيم حمالت للتوعية واالرشاد، كما والسعي الى حماية  .١
ا وايجاد حلول للحد من التلوث البيئة من خالل المحافظة على نظافتها وعلى ثرواتها وال سيما الحرجية منها، كم

 البيئي

تنظيم ندوات وحلقات دراسية : ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديداً
ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدرا نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات 

ات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات ووضع الدراس
 والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل االعالم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 كارول ريمون - سينتيا شوقي مارون- رنا رميلي رميلي-ديما كمال رشيد: السيدات/لمؤسسات السادةا/المؤسسون

   نيفين توفيق عيسى- وسيم جرجس ملكي-اسطفان
  نيفين توفيق عيسىة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٣٠ علم وخبر رقم -"حركة الشبيبة الناشطة" جمعية باسم -٣٨
   قضاء عكار- الطابق األرضي- ملك غازي محمد رشيد ديب- ١٩٠٣ العقار رفم -شارع المسجد الكبير -تكريت: مركزها
  : أهدافها
 القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وتربوية وبيئية والسعي الى رفع مستوى المنطقة في شتى الميادين .١

 العمل على مساعدة المحتاجين والمرضى والمعوقين وتأمين اللوازم واألدوية .٢

 االهتمام بالطفل واألم .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ليال عمر اسعد- فاديه محمود حسن-سامر غازي ديب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سامر غازي ديبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٣١ علم وخبر رقم -"مؤسسة دونالد روي عبد الخيرية" جمعية باسم -٣٩
 ملك دونالد روي جوزيف عبد وجوليانا جوزاف -٧٥٧ العقار رقم -٢م  شارع رق- المنطقة الخضراء-أدما: مركزها
   قضاء كسروان-كركر
  : أهدافها
 مساعدة الطالب في تحصيل علومهم .١

 مساعدة المستوصفات الخيرية .٢

 لمؤسسات التي تعنى بالمسنين واأليتاممساعدة ا .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريمون دونالد - كلوديت دونالد روي عبد- امين عاطف صليبا. العميد المتقاعد د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جوليانا جوزاف كركر- سلفانا وديع عبداهللا- الد روي جوزيف عبد دون-روي عبد

  امين عاطف صليبا.  د المتقاعديدعمال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم وخبر رقم -"Inner Ear Vertigoالدوار الناتج عن األذن الداخلية، " جمعية باسم -٤٠
  أد /٨٣٣
 قضاء -XV القسم رقم -١٣٣٨ العقار رقم -  بناية الراسي-  البيئة سابقاً مقابل وزارة- الشارع الداخلي-انطلياس: مركزها
  المتن
  : أهدافها
 "الدوار الناتج عن األذن الداخلية"التعريف بـ  .١
 تأمين التوعية واإلرشاد الجسدي والمعنوي الناتج عن دوار األذن الداخلية .٢

 المساعدة على كيفية مواجهة دوار األذن الداخلية .٣

 الزم لصيانة حقوق كل شخص يعاني من الدوار الحادتأمين الدعم ال .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - ريمي جورج الراسي- رنا ميالد كرم- جورج توفيق الراسي-نعيم فايز الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاديا سمير خنيصر-ا جورج الراسيرامون
  جورج توفيق الراسيالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"باء الكبوشيينرابطة قدامى مدرسة القديس فرنسيس لآل" جمعية باسم -٤١
  أد /٨٣٥
   حرم المدرسة-  الحمراء-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 سيس لالباء الكبوشيينتوجيه ومتابعة قدامى مدرسة القديس فرن .١

 تنظيم النشاطات األكاديمية، الثقافية واالجتماعية .٢

  التعاون والتواصل مع ادارة مدرسة القديس فرنسيس لآلباء الكبوشيين .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عدنان عبد اللطيف - رلى حسن عاصي- حسين يوسف ميرهم-صبحي علي بلوط: السيدات/دةالمؤسسات السا/المؤسسون
  المراياتي

   صبحي علي بلوطالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٣٦٨ علم وخبر رقم -"تراثنا... جمعية أرضنا" جمعية باسم -٤٢
   قضاء بعبدا-بداهللا شديد وغسان عبداهللا شديد ملك اسكندر ع-٢٧٤٨ العقار رقم - شارع سيدة النجاة-الحدث: مركزها
  : أهدافها
 انمائي .١

 بيئي .٢

 تراثي .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 سعيد طانيوس -ال سابا اسكندر ميش- جوزف انطوان عبود-اسكندر عبداهللا شديد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الزيتونية

  اسكندر عبداهللا شديد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٦٣ علم وخبر رقم -"جمعية الثقافة والتنمية المستدامة" جمعية باسم -٤٣
   قضاء النبطية-  ملك علي ابراهيم صفا-١٦٧العقار رقم  -زبدين: مركزها
  : أهدافها
  المجتمع وفئات الشباب من كل االعماربتثقيف أفراد تعنى ثقافية .١

 تربوية تعنى بإنشاء معاهد ومدارس وجامعات علمية ال تتوخى الربح .٢

 اجتماعية تهتم بكل ما من شأنه تحسين ظروف الحياة االجتماعية للفرد .٣

  لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا
ساهر .  د-هاني محمد حيدوره.  د-عاليه محمد االعرج.  د-علي ابراهيم صفا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   زينب عباس دمشق-حسن العنان

   هاني محمد حيدورهكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٦٨١ علم وخبر رقم -"Vision Lebanonنا للبنان، رؤيتُ" جمعية باسم -٤٤
   قضاء بعبدا- الطابق األرضي- بناية معماري- شارع الحمرا-الحدث: مركزها
  : أهدافها
العمل على التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني من خالل ارساء الفكر التخطيطي إلنماء مشاريع تربوية،  .١

 ، بشكل مستدامصحية، بيئية واقتصادية تساهم في خلق قيادات تعمل على تنمية المهارات البشرية

العمل من اجل احداث تغيير دائم في حياة األفراد والعائالت والمجتمعات األهلية التي تعيش في الفقر والمساهمة  .٢
 في تطويرها من اجل مجتمع أفضل

 وضع دراسات تساعد على زرع الفكر التخطيطي العامل من اجل ديمومة التغيير االيجابي في المجتمع .٣

 ئة والتنمية االقتصادية، وتشجيع التدريب على ادارة األزماترجاالت االغاثة الطاالمساعدة والعمل في م .٤

 بجانبهم وتعليمهم مبادىء الدفاع عن حقوق االنسان بغض النظر عن لومين والوقوفمناصرة الضعفاء والمظ .٥
 العنصر أو اللون أو الجنس

 وعي في كافة المجاالتحث المواطن وتشجيعه على نبذ العنف وتشجيع التفاهم بالحوار الموض .٦

تأمين رفاهية الطفل بوضع مخططات تنظيمية تساهم في حمايته ونموه في بيئة مالئمة ومريحة من التربية والتعليم  .٧
 والرعاية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -جان جورج بو شبل.  د-رياض جان سركيس.  د- القس سامي ابراهيم داغر: السيدات/ادةالمؤسسات الس/المؤسسون

   انيتا هندرينا فان ديك-ارليت بطرس الطويل
  انيتا هندرينا فان ديكة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٧٨ علم وخبر رقم -"الغد لناجمعية " جمعية باسم -٤٥
    قضاء الشوف- مدرسة كفر قطرة الرسمية-يسي الشارع الرئ-قطرةكفر: مركزها
  : أهدافها
 قطرة على العودة اليها واالقامة الدائمة فيهافرتشجيع ابناء ك .١

 مساعدة المحتاجين والمرضى والعجزة .٢

 قطرة على مختلف الصعد بالتعاون والتنسيق مع السلطات والفعاليات والهيئات المحليةالمساهمة في تنمية كفر .٣

 النتاج اليدوي الزراعي والحرفي وسواهتطوير وتحديث ا .٤

طات التي تساهم في ابراز وجه اقامة الحفالت والمهرجانات والمحاضرات والندوات واللقاءات وتنظيم كافة النشا .٥
 قطرة وجمع شمل ابنائهاكفر

 هاالتواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق اهداف .٦

قطرة وأهاليها، وذلك من خالل النشاطات االجتماعية والفنية والثقافية شباب ودعمهم للتواصل مع بلدة كفرترشيد ال .٧
 والتربوية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جاكلين انطوان ابو - عائده محمد شيا- رال ابراهيم منذر-يحا حسيب بركاتسم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريما حبيب بيطار-راجل
  ريما حبيب بيطارة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Charitable Bros& Frem . Georges N افرام واخوانه الخيرية، . جورج ن" جمعية باسم -٤٦

Association"- أد /٨٦٥ علم وخبر رقم  
   قضاء كسروان-.ل.م. شركة اسرتنا ش-٧٤٣ العقار رقم -غادير: مركزها
  : أهدافها

هي " Georges N. Frem & Bros Charitable Associationافرام واخوانه الخيرية، . جورج ن"ان اهداف جمعية 
والمعرفة والصحة في لبنان، وهذه العمل في سبيل الخير والمنفعة العامة لمساعدة المحتاج وتطوير الثقافة والتعليم والتربية 

 :االهداف تتلخص بما يلي
، تراثية، زراعية وصحية وذلك تبعاً تطوير وتشجيع والمساعدة والقيام بنشاطات اجتماعية، بيئية، ثقافية، تربوية .١

 لمبادىء المرحوم جورج نعمة اهللا افرام

معيات األهلية واالجتماعية، ودور العبادة، لمستورة، والمحتاجين والجاتقديم مساعدات مالية وعينية للعائالت  .٢
 وصفات والمشاريع الخيرية على انواعها من دون اي تمييز ديني او عرقيتوالمس

مساعدة االيتام والمعوقين والمرضى واصحاب الحاالت االجتماعية الصعبة والجمعيات واالشخاص الذين يهتموا  .٣
 بهم

ح ومساعدات مدرسية وجامعية للمتفوقين في اختصاصهم ودعم تقديم مساعدات مدرسية للمعوزين كما تقديم من .٤
 المدارس الرسمية والخاصة المجانية وشبه المجانية

 المساعدة بنقل الطالب والتالميذ من منازلهم الى جامعاتهم ومدارسهم .٥

 تخصيص جوائز تكريمية للمبدعين في المجال الثقافي واالجتماعي والصناعي .٦
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  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
 ربيع نعمةاهللا - جورج افرامه نعم-  شفيق نعمةاهللا افرام-انطوان نعمةاهللا افرام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  افرام
   جورج افرامه نعمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٦٦ علم وخبر رقم -"جمعية البركة " جمعية باسم-٤٧
    قضاء بعبدا-١٣ القسم رقم -٨٦٥ العقار رقم -  حارة حريك:مركزها
  : أهدافها

مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، واحياء اآلمال الطيبة بالحياة، وتعزيز اإلنخراط في النشاط االجتماعي، وتطوير كفاءات 
  :تصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خاللاألداء واالنتاج، وتنمية األوضاع االق

 والحرفية في االختصاصات والمجاالت كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل إكساب المهارات المهنية .١
على تسهيل وتوسيع فرص اكتسابها من جميع شرائح المجتمع ال سيما النساء، والمتسربين دراسياً، وسكان 

 اجات الخاصةاألرياف، وذوي االحتي

إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو األمية، واجراء  .٢
 الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين اجتماعيين لتحقيق هذه الغاية

درات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، واقامة عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير الق .٣
 المعارض المحلية والدولية للترويج إلنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق اعمالهم

مات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية، االهتماتبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات  .٤
 لدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعيةوالوكاالت والمنظمات ا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -  هدى حسين سلوم-فقيه علي حبيب - محمد دالل حسين-سميرة محمد عالمي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  غسان عدنان منعم
  فقيه علي حبيب السيد: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  

  أد /٨٦٧ علم وخبر رقم -"أرضنا" جمعية باسم -٤٨
   قضاء كسروان- الطابق الرابع- بناية شوقي الدكاش-٤٤٧ العقار رقم - العقيبة: مركزها
  : أهدافها

لى سبيل المثال ال الحصر، على ما يقوم هدفها األساسي على المساهمة في تنمية العمل الزراعي، ويرتكز هذا الهدف، ع
  :يلي

التعاون مع الجهات الدولية المانحة، توفير التسهيالت للمزارعين على كل المستويات والدعم الالزم، العمل على  .١
االستثمار الزراعي على انواعه، تنظيم ندوات دراسية متعلقة بالتنمية الزراعية على انواعها وفي كل المجاالت 

اط التالمذة والشباب ويج للعمل والنشاط الزراعي في أوسمل على التوعية الزراعية المستدامة، التروالقطاعات، الع
بالتعاون مع المدارس والجامعات، تشجير القرى والبلدات بالتعاون مع البلديات والمؤسسات األهلية على انواعها، 

 حماية الثروة البيئية وتوعية عموم الناس على األخطار البيئية
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  ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل
   شوقي جرجي الدكاش-  تانيا اسطفان فرح-روجيه ميالد طراد. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   روجيه ميالد طرادكتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٦٨ علم وخبر رقم -" للتنمية المستدامة-مجال"م  جمعية باس-٤٩
   قضاء كسروان- الطابق األول-  بناية جرجس شهوان- ١٧٧/٥ العقار رقم - طبرجا: مركزها
  : أهدافها

يقوم هدفها األساسي على المساهمة في مجال التنمية المستدامة، ويرتكز هذا الهدف على سبيل المثال ال الحصر، على ما 
  :يلي

  التنمية المحلية والمستدامة في القطاعات االجتماعية المختلفةتفعيل .١

 تعميم ثقافة العمل البلدي العلمي والمنهجي .٢

 ستناداً الى منهجيات التنظيم المدني الحديثةفة إعادة تنظيم المجال الجغرافي إنشر ثقا .٣

 بناء القدرات البشرية العاملة في أطر المؤسسات البلدية .٤

لبلدات أو لمجموعة بلدات أو ألقضية استناداً الى المعايير البيئية ومقاييس الصحة عداد مخططات تنموية إ .٥
 بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني... والسالمة العامتين

 اعادة تأهيل المواقع الطبيعية، األثرية، البيئية، السياحية، وحمايتها بهدف الحفاظ على اإلرث الثقافي والسياحي .٦

 توجيهية لبلدات أو لمجموعة بلدات أو ألقضية وتنفيذهااعداد التصاميم ال .٧

  :تعتمد الجمعية في سبيل تحقيق هذه االهداف على وسائل منها
 اعداد دراسة وتصاميم عمالنية وأكاديمية .١

 تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات محلية ودولية .٢

 لقرى على انواعهاتوفير الوسائل المتنوعة لمساعدة وخدمة حاجات البلدية أو ا .٣

 اصدار المنشورات المتعلقة بأهداف الجمعية وتوزيعها .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   يوسف انطون عويس- طانيوس جرجس شهوان-شربل فهيم سالمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شربل فهيم سالمهالسيد: ثل الجمعية تجاه الحكومةمم
  

  أد /٨٧٦ علم وخبر رقم -"جمعية رؤى الخيرية" جمعية باسم -٥٠
   قضاء النبطية- الطابق األول- ملك عادل حماده الحريري- الشارع العام- البيدر-حاروف: مركزها
  : أهدافها
بغض النظر عن عرقه أو (م وعمل ورعاية واهتمام نسانيته، من علإخدمة االنسان والوصول به الى ما تقتضيه  .١

 )جنسه أو دينه أو قوميته
 تعزيز وتنشيط مبادرات الخير، واعمال البر واإلحسان، وتوطيد روح التعاون والتكافل االجتماعيين .٢

 االهتمام باالحداث والقاصرين، وتأهيلهم لإلندماج في مجتمعهم .٣

 المكتبات والحدائق العامةانشاء المستوصفات الخيرية، ودور العبادة و .٤
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 تكريم المتفوقين وأهل العلم واالبداع ونشر آثارهم وأبحاثهم .٥

 االهتمام بالبيئة والتراث وذلك باستخدام كل الوسائل واألساليب المشروعة التي تحقق ذلك .٦

  جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا
 نور الدين عادل - محمد رضا عادل الحريري-عادل حماده الحريريالشيخ : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الحريري

  عادل حماده الحريريالشيخ : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٧٧ علم وخبر رقم -" دير الزهراني-الجمعية الخيرية" جمعية باسم -٥١
   قضاء النبطية- مجمع دير الزهراني- حي البيدر-انيدير الزهر: مركزها
  : أهدافها
مساعدة المحتاجين لتحسين أوضاعهم بشتى األساليب المشروعة ومختلف الميادين سواء بالمساعدات المجانية أو  .١

 القروض الخيرية المسترجعة ألصحابها أو غير ذلك

 تشجيع االعمال اإلنمائية واالجتماعية والصحية والتربوية .٢

 بشكل مجاني) وغير ذلك...  تدريس- مسرحيات- ندوات- محاضرات(بث الوعي الثقافي  .٣

وغير ذلك مما يخدم ...  مستوصف خيري-مبنى للجمعية(اقامة مشاريع تصب في خدمة األهداف المذكورة  .٤
 )أهداف الجمعية

   موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد
 حسين - حسن محمد زواوي- حسين محمود طرابلسي- ناصيف عونعونيالشيخ : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مرشد ابراهيم طرابلسي- عزيز احمد علوش- كمال حسين طفيلي-محمد بدران

  الشيخ عوني ناصيف عون: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٧٨ علم وخبر رقم -"Atallah Foundation،  فوندايشنعطاهللا" جمعية باسم -٥٢
   قضاء المتن- ملك أنطوان جبرائيل عطاهللا- أوتوستراد الزلقا-الزلقا: مركزها
  : أهدافها
 مساعدات العائالت األكثر فقراً لتأمين المستوى المعيشي .١

  مدرسية او جامعيةساعداتم .٢

 مساعدات مرضية او استشفائية .٣

 المؤتمرات التربوية والثقافيةالمشاركة ودعم  .٤

 المشاركة ودعم المؤتمرات البيئية .٥

  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل
 القاضي حسام سمير - األب انطوان حنا يوسف عطااهللا-األب بولس نعيم القزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   انطوان جبرئيل عطاهللا- الياس موسى سالمه- األخت نوال ابراهيم عقيقي-عطااهللا
  ائيل عطااهللامحامي انطوان جبرال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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Development Educational and Social جمعية التربية والتنمية االجتماعية، " جمعية باسم -٥٣

)ESDF(Foundation"- أد /٨٧٩ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- الطابق األول- سنتر ابو كرم-٩ القسم رقم - ٦٧١ العقار رقم -يوحنار  شارع ما- البوشرية: مركزها
  : أهدافها
سيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر التربية والثقافة في التن .١

 المجتمع اللبناني

 التشجيع على اجراء األبحاث الهادفة الى تنمية التربية والثقافة .٢

 وضع الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتربية والثقافة .٣

 وعية في المدارس والجامعات في هذا الشأنمساعدة الطالب والمتخصصين ونشر الت .٤

تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية واقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل  .٥
الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية واستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم 

نتجة للثقافة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة القطاعات الم
 والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل االعالم والمنظمات الدولية

  مختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ال
 سامي جورج -  ديمه أميل جبور- جيهان جوزف جبور-كرستينا عصام ابي حيدر: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سعيفان
  ديمه أميل جبورنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٨٠ علم وخبر رقم -"الجمعية الفلسفية اللبنانية" جمعية باسم -٥٤
   الطابق األول-١ مبنى المكتبة رقم - الفرع األول-لية اآلداب والعلوم اإلنسانية ك- األونيسكو-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 اإلسهام في تعزيز الحوار الفكري الفلسفي بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات .١

 البيئيةممارسة كافة االنشطة المتعلقة بقضايا ثقافية فلسفية ذات الصلة بالقضايا االجتماعية والتربوية و .٢

االسهام في تنمية المصالح المشتركة في المجتمع اللبناني وترسيخ ديمقراطيته وسلمه األهلي والحريات العامة  .٣
 واحترام حقوق االنسان

  بالشأن الفكري الفلسفي في لبنان وخارجهالتواصل مع الجامعات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى .٤

 ين الفلسفة والفكر العلميدعم الطاقات االبداعية وتكريمها في مياد .٥

 العناية بالمسائل المتعلقة بحوار الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات في هذا المجال .٦

 نشر أبحاث ودراسات األعضاء واعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجمعية .٧

  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 
بسام .  د- علي فريد دحروج.  د-بتول حاتم يحفوفي.  د-جورج بطرس كتوره. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد علي العريبي.  د-  عبد الحميدرشيد
  عبد الحميدرشيد  بسام كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٨١٨ علم وخبر رقم -"خطوة" جمعية باسم -٥٥
   قضاء زحلة- الطابق الثالث- سنتر سلوم-  الشارع العام-تعلبايا: مركزها
  : أهدافها

  :اجتماعية ثقافية تنموية تطويرية وهي ال تتوخى الربح وتندرج بما يلي
 المساعدة في خلق فرص أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي الى زيادة مستوى الثقافة .١

 لمهارات القيادية واإلدارية للمرأة والشباباقامة دورات تدريبية لتطوير وتمكين ا .٢

 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات الشباب .٣

 اقامة النشاطات البيئية وحمالت توعية مختلفة .٤

 التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة اللبنانية .٥

  والتنميةاقامة المعارض والندوات العلمية والمحاضرات التي من شأنها أن تحث على التطوير .٦

ء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم اهدافها مع اغراض الجمعية واالتصال بالمؤسسات العربية بنا .٧
 والدولية واإلسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية

 نشر مبدأ الملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها .٨

 أهداف الجمعيةاقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ذات الصلة ب .٩

 االهداف والرؤى المشتركة في لبنان وخارجهاقامة شبكات تواصل مع الجمعيات ذات  .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - نادين كامل رمضان-رفعت محمد النمر - رانيا حسني حمزه-علي حسين بريج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ليلى فايز عربيه
   علي حسين بريجمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٨٨٣ علم وخبر رقم -"ACT(Association For Consumer Trust(ِ" جمعية باسم -٥٦
 - الطابق الثالث- ملك صادر-١١قم  القسم ر-٧٣٠ العقار رقم - كلية الزراعة- شارع الجامعة اللبنانية-الدكوانة: مركزها

  قضاء المتن
  : أهدافها
 الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه .١

 تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً لدى الهيئات واالدارات الرسمية والمحترفين .٢

 التقاضي بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك .٣

 ة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالهاجمع ونشر المعلومات والتحاليل واالختبارات والمقارنات المتعلق .٤

القيام بحمالت لتوعية وارشاد المستهلكين واصدار مجالت ونشرات ومطبوعات واعداد برامج اعالنية واذاعية  .٥
 معدة للبث او النشر عبر وسائل االعالم، وكل ذلك وفقاً للقوانين المرعية االجراء، ال سيما قانون حماية المستهلك

 تقديم االستشارات .٦

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 نسرين وديع - رانيا عيد حبيب- روزي انطوان بو هدير-الرا رياض نصراهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   راني جوزيف صادر- الحداد
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  نسرين وديع الحدادمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٩٥ علم وخبر رقم -"المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب" جمعية باسم -٥٧
   الطابق االول- بناية الشقور-  حي الميدان-النبطية: مركزها
  : أهدافها
مع الجهات الفاعلة في والخبرات والتعاون والتنسيق بين وتبادل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة  .١

عملية التنمية من جامعات ومعاهد ومراكز بحوث وتدريب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية 
 واالدارات الرسمية والخاصة

رشادية وكتب إعالمية وإرات وعداد منشإقامة وتنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات ومعارض وإ .٢
تتناول جميع ميادين العمل في مجاالت الصحة، البيئة، التربية، حقوق االنسان، ومطبوعات وأفالم ومواد تربوية 

تمكين المرأة وقضايا الجندر، مشاركة الشباب، التنمية المحلية والريفية، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، 
 الثقافة والفنون وذلك على جميع االصعدة وطنياً وعربياً وعالمياً

عدادية وتقديم االستشارات والخدمات النوعية للعاملين الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية واإلتصميم وتنظيم  .٣
 ألخص المدرسياب المجتمع المدني والقطاع الخاص وفي مختلف مؤسسات وقطاعات

جابية لدى ي في المجتمع وتنمية االتجاهات اإلستراتيجيات والبرامج الكفيلة لتحقيق وضمان تكافؤ الفرصإعداد اإل .٤
 حصاءات كافةقيم المجتمع وإقامة الدراسات واإلالفرد واألسرة نحو 

سهام في خدمة المجتمع واطالق مكافحة الفقر ومحاربة التخلف واإلالعمل على تحقيق التنمية البشرية وال سيما  .٥
 نشاء صندوق دعم القروضإحتياجات سوق العمل وإالتدريب المهني الموجه لتلبية 

 رفع وتطوير مستوى الكفاءات والقدرات والبرامج على صعيد التوعية والوقاية والعالج والتعليم المساهمة في .٦
 عاقة ومصابي األلغام والحروب واسرهم المهني والتشغيل لألشخاص ذوي اإلوالتربية والتدريب والتأهيل

 األهداف المذكورةانشاء المراكز والمؤسسات التربوية واالجتماعية والثقافية ودور الحضانة لتحقيق  .٧

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   حسان محمد صفا-  نصراهللا حسين ترحيني-حسن امين حمدان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن امين حمدانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٨٩٦ علم وخبر رقم -"DAYSدايز، " جمعية باسم -٥٨
   قضاء النبطية- ملك نجدي ونعمة- شارع مزرعة كفرجوز-جوزكفر: مركزها
  : أهدافها
نشاء المكتبات إاالهتمام بالشؤون الثقافية واالجتماعية والتربوية من خالل اقامة المؤسسات التربوية والثقافية و .١

 حيث يتطلب ذلك

 وخلق فرص عمل لشباب عبر تنفيذ مشاريع في هذا االطارنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية المساهمة في الت .٢

هداف أق التعاون لتحقيق يقامة العالقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية واألهلية من اجل توثإ .٣
 الجمعية

 عيةصدار الكتب واألبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق اهداف الجمإ .٤
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 تطوير قدرات الشباب وتنمية روح العمل التطوعي لديهم .٥

 تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني والغاء كافة اشكال التمييز .٦

 المجتمع المدني والقطاع تالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومؤسسا .٧
 الخاص المعنية بالشأن العام

 حتياجات الخاصةاجة وذوي اإلئات األكثر حمساعدة الف .٨

 توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية .٩

  تنموية مع البلديات والجهات المحليةتنمية المجتمعات من خالل اقامة نشاطات ومشاريع .١٠

 المساعدة في تأمين المأوى .١١

 وضع ومتابعة خطط الطوارىء  في حاالت الكوارث .١٢

 يا المجتمعية والصحية التي تخص الشباب والمجتمعالتوعية والتوجيه في مجمل القضا .١٣

 الترويج للسياحة البيئية وتنمية المناطق النامية .١٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -در شميسانييربيع ح - جلنار نديم بو عجرم- سالمه ذيب رضا-فرح حسن سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حيدر شميسانيوسيم
   حيدر شميسانيوسيم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩١١ علم وخبر رقم -"مؤسسة شبكات األمان الخيرية" جمعية باسم -٥٩
 ملك سميح محمد - الرمال بناية -٨ القسم رقم - ٥٠٦٠ العقار رقم - شارع توماس اديسون- المصيطبة-بيروت: مركزها
   الطابق الثالث-ضو

  : أهدافها
  :بناء طائفة الموحدين الدروز وخاصة منهم عائالت الشهداء والجرحى وضحايا الكوارث والمسنين من خاللأخدمة 
 مساعدات مادية فورية عند وقوع أية حوادث او كوارث ينتج عنها ضحايا أو معاقين أو منكوبين .١

 و متقطعة للعائالت المنكوبة والمحتاجةمساعدات مادية دورية أ .٢

 تقديم المنح الدراسية والجامعية للمحتاجين والمتفوقين .٣

وبشكل عام تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية والتربوية واالنسانية والحياتية للمحتاجين من ابناء طائفة  .٤
 الموحدين الدروز

  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
وائل حسين رافع ابو .  د-ضياء عارف مالعب.  د-اكرم فايز المصري. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فؤاد محمد - راجي سميح ضو- اسامه فواد نجار- سميح محمد ضو-  سليم عارف عابد- جمال فواد الجوهري- الحسن
   جمال فارس شهيب-اد الجوهري حسام فو-ضو

   سميح محمد ضوالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٩١٢ علم وخبر رقم -"”Special Needs Activity Programs “SNAPسناب، " جمعية باسم -٦٠
   قضاء المتن- الطابق السفلي-٢ من البلوكa الجهة - المشروع الماروني-٣٨٠ العقار رقم -عين سعادة: مركزها
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  : أهدافها
ان موضوع الجمعية هو القيام بمختلف األعمال والنشاطات الخيرية، االجتماعية، الترفيهية، والمهنية ومنها على  .١

سبيل المثال ال الحصر العمل على تشجيع وتكريس حقوق االنسان عامة وال سيما حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 
تمع، واعداد الدراسات والمحاضرات واالقتراحات لوضع ومساعدتهم على ان يكونوا اعضاء فعالين في المج

 قوانين او مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق االنسان عامة وبذوي االحتياجات الخاصة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميراي طانيوس - جو جورج عبود- جويس جورج عبود-انطوان بشاره عبود: اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جيمي جورج عبود-شرابيه
  انطوان بشاره عبود لمحاميا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩١٣ علم وخبر رقم -"المشعل والنور" جمعية باسم -٦١
  ول الطابق األ- بناية عبود وطعمة- التل- الزاهرية-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 ترسيخ وتقوية الروح الوطنية .١

 رعاية الشؤون البيئية .٢

 مواكبة الحاالت االجتماعية المستعصية والصعبة لذوي االحتياجات الخاصة .٣

 يتام والمسنينتقديم الرعاية االجتماعية لألرامل واأل .٤

 مكافحة الفقر والحرمان .٥

 األميةاالهتمام بالتعليم لكافة مراحله والتركيز على دورات لمحو  .٦

 اقامة دورات مهنية لذوي الدخل المحدود لتطوير قدراتهم المهنية لزيادة دخلهم وتغيير وضعهم المعيشي .٧

العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والصحي للعائالت واألسر وذلك عبر التدريب الدائم والمستمر  .٨
 لألمهات

 االهتمام بقطاع االطفال المشردين .٩

   المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود
 - سمر زهدي الفوال-  دانيا نديم الحواط- ساره محمود العيط- زياد حسونيناتال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ابتسام احمد محمد مرعي
  د محمد مرعيابتسام احمة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩١٨ علم وخبر رقم -"جبيل الخضرا" جمعية باسم -٦٢
   ملك ايدي انطوان صفير-٢٠ القسم رقم -١٠١٣ العقار رقم -جبيل: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
 اإلنماء الريفي وانشاء المحميات واإلنماء السياحي .١
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 تشجير منطقة جبيل والعمل على انشاء وادارة وتأهيل خاصالحرجية، الحيوانية، الهوائية، وبشكل : حماية البيئة .٢
وتجهيز وتشغيل حدائق عامة ومساحات خضراء والعمل على تشجير األراضي الجرداء بما يخدم مدينة جبيل 

 وبالد جبيل عموماً وسكانها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة وال سيما الجهات البلدية

الكيميائية والفيزيائية والنباتية والتاريخية وغيرها من المجاالت الثقافية والعلمية تقديم دراسات علمية من النواحي  .٣
التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية 

 االجراء

 دوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهمهم وتقديم األادياً وأدبياً واجتماعياً، وتطبيبمساعدة الفقراء م .٤

 اإلنماء االجتماعي في مختلف مناطق جبيل بما في ذلك مساعدة طالب المدارس والجامعات، والعمل على اقامة .٥
 ، ومساعدة ومساندة األندية على القيام بنشاطات ثقافية واجتماعيةمكتبات عامة

 والخاصة المحلية والعالمية ذات االهتمام المشتركالتعاون والتعاقد مع السلطات العامة والمؤسسات العامة  .٦

ومن اجل تحقيق أي من اهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف األنشطة والمبادرات 
عه وشراء والمشاريع وجميع االعمال القانونية تحقيقاً ألهدافها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعاقد على انوا

 كافة المستندات والعقود  وتوقيعدارة األموال المنقولة على انواعها وغير المنقولة والتفرغ عنها والتعاقد عليهاإواقتناء و
 تفاقات وجمع التبرعات واالستدانة وغيرها من االعمال التي تصب في تحقيق أي من اهداف الجمعيةواإل

   للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً
 ادكار طانيوس - وليد جان بيالن- ايدي انطوان صفير-وسام فارس زعرور: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عماد حليم سليم-الحاج
  ايدي انطوان صفيرمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٢١ علم وخبر رقم -"ة المشاركة واالبداع الخيريجمعي" جمعية باسم -٦٣
   ملك جمعية االمداد الخيري االسالمية- D بلوك -١٣ القسم رقم -٢٨٦ العقار رقم -  الباشورة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :سية التالية بالنقاط األسااتعمل الجمعية على االهتمام بالشؤون الثقافية واالجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص اهدافه
العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه االجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية وابراز الكفاءات العلمية من  .١

خالل تقديم أفضل االستشارات والخدمات كماً ونوعاً وخاصة باالقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية الى 
 رسالة المعرفية والفكريةان تكون الوسيلة الفضلى في تقويم ال

 العمل على انشاء مركز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة .٢

 مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة .٣

 عليمية والحرفية واللغات والكمبيوتراقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهة والت .٤

حتياجات الخاصة واقامة مراكز صحية ودعم المؤسسات فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي اال .٥
 والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من اجل المصالحة العامة

 التوعية على حقوق الطفل، والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي .٦

 اصدار نشرات ومطبوعات .٧

  ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألن
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 -  رياض فؤاد فضل اهللا-  احمد علي يحي- عبداهللا علي غزاله-حسن ديب عمار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   كاظم حسن عيسى-محمد محمود مطر

   حسن ديب عمارالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  ٢٠١٢ ,+� ا��ر �� ��ت 
�ا�4* ●
  

، مسلم ايد "باسمجنبية اجمعية لفي لبنان  فرع الترخيص بإنشاء، ٨١٤١ مرسوم رقم -١
Muslim Aid"  

  "Muslim Aid ،مسلم ايد"رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية األجنبية المسماة 
   قضاء الشوف-١٧٢٣ عقار رقم -الوعي والمساواة الخيرية مبنى جمعية -  كترمايا:مركزها
  :اهدافها
  . الجمعية خيرية فقط، مالئمة مع تعاليم القرآن الكريم والسنةاهداف
تهدف هذه الجمعية الى اعانة الفقير والمسن والطفل وكل من هم بحاجة في العالم نتيجة كوارث طبيعية  .١

كالفيضانات والزالزل والجفاف والجوع واالمراض والفقر واالوبئة، ومساعدة الالجئين الهاربين من مناطق 
 ضحايا الحروبالحروب و

  :غاثة على االشكال التاليةاإلتأخذ 
المال، الغذاء، الملبس، الملجأ، المساعدة الطبية والمؤونة، المساعدة في المشاريع الزراعية والصناعية والتربوية الهادفة الى 

  تمكين من هم بحاجة الى هذه اإلغاثة الى أن يصلوا الى االكتفاء الذاتي
  كورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذ

  السيد احمد فوزي احمد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

• 5�� 6  �� ٢٠١٢,+� -��ر �� �* وا�7
  

وتعديله برقم  ١٣/٨/٩٢٠٠أد، تاريخ /١٢٩٧  العلم والخبر رقم لبيان٦٩٨  رقم تعديل-١
East West جمعية ايست ويست كريستشنز، «: للجمعية المسماة ٨/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ١٥٦٣

Christians« 
 East Westجمعية ايست ويست كريستشنز، « المسماة ةالجمعيغاية الداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 

Christians« ٨/١٠/٢٠٠٩تاريخ  ١٥٦٣ برقم وتعديله ١٣/٨/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٩٧الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
  :ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية

 األساس يسوع التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية لتهيئتها لبناء عائالت مسيحية حجرها .١
 المسيح من أجل مجتمع أكثر انسانية

 يمان المسيحي للشبيبةالمسيحية إليصال تعليم الكنيسة حول اإلخصصة في مجال التنشئة عداد برامج متإ .٢
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  الكتاب المقدس -
 العقيدة -

 األسرار -

 الخلقية المسيحية -

 )نسانقيمة الحياة وكرامة اإل( االحياء علم -
 الزواج والعائلة -

 تعليم الكنيسة االجتماعي -

 الحياة الروحية -

 يمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجالتزويد الكنيسة بالمعلومات واالحصائيات العلمية للمعرفة اال .٣

عمال الخيرية واالجتماعية بصورة عامة وخاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة والمساهمة في معالجة القيام باأل .٤
 اآلفات االجتماعية

 واالجتماعيةالنشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون االنسانية والكنيسة والرعوية  .٥

  تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات .٦
   اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةالبنود المذكورةطبق على أن ت
   :بدالً من

  :ان اهداف وغايات الجمعية هي التالية
عائالت مسيحية حجرها األساس يسوع المسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية لتهيئتها لبناء ة التواصل بين الشبيب .١

 ح من اجل مجتمع أكثر انسانيةيالمس

 يمان المسيحي للشبيبةتخصصة في مجال التنشئة المسيحية إليصال تعليم الكنيسة حول اإلعداد برامج مإ .٢

  الكتاب المقدس -
 العقيدة -

 األسرار -

 الخلقية المسيحية -

 )قيمة الحياة وكرامة االنسان(علم االحياء  -
 عائلةالزواج وال -

 تعليم الكنيسة االجتماعي -

 الحياة الروحية -
 

  تزويد الكنيسة بالمعلومات واالحصائيات العلمية للمعرفة االيمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال .٣
  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 

  

أد /١٥٣ه برقم  وتعديل٢٤/٤/١٩٩٨أد، تاريخ /٦٧  العلم والخبر رقم لبيان٧١٧  رقم تعديل-٢
 »جمعية أفانس لداء الصرع وذوي الحاجات الخاصة«: للجمعية المسماة ٢٣/١٢/٢٠٠٤تاريخ 

ذوي الحاجات فانس لداء الصرع وأجمعية « المسماة ةالجمعيغاية مركز وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٣/١٢/٢٠٠٤أد تاريخ /١٥٣ه برقم  وتعديل٢٤/٤/١٩٩٨أد تاريخ /٦٧رقم القرار ، الحائزة على »الخاصة
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    :وأصبح على الشكل التالي
   قضاء بعبدا- ملك عزيز جورج ايوب-١٠٩٧ العقار رقم -ABC مقابل -فرن الشباك: مركزها
  بي خليل ملك جوزيف ا-  طريق بعبدا القديمة-بعبدا :بدالً من
  : غايتها

  :السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في
نشاء إمساعدة االطفال واألوالد الذين يعانون من داء الصرع، مشاكل صحية، كثرة الحركة، صعوبة النطق و .١

 حضانة متخصصة لهم

 مساعدة االطفال واألوالد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي .٢

 حاضراً ومستقبالً علقة بأوضاعهمالتخطيط للمشاريع المت .٣

 صعدة بما فيه الصحية، التربوية، المهنية واالجتماعية على كافة األالعمل .٤

عداد إتأمين الوسائل الترفيهية والثقافية ومواكبة ودعم االبحاث ومتابعة كل عالج تتوصل اليه العلوم الطبية و .٥
رشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات اإلإصدار المطبوعات الدورية واإلعالنات البحوث والدراسات و

 ستفادة من وسائل االعالمإلوالمواد التربوية المختلفة والتجهيزات وا

تخصصة لتعليم وتأهيل األوالد ذوي الحاجات وداء الصرع والمعوقين عقلياً وجسدياً والعجزة ودور مقامة مراكز إ .٦
 بدورات تأهيل مهني معجل لمهن يحتاج لها سوق العملرعاية للفقراء والمسنين والمشردين، والقيام 

دعم ومساعدة األشخاص المصابين بداء الصرع عن طريق انشاء المعاهد التقنية والمهنية واالكاديمية والعلمية  .٧
بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وعقد الندوات والمؤتمرات وتوعية المواطنين 

 االعالمية بعوارض هذا المرض واجراء االحصاءات لمعرفة مدى انتشار الصرع وتأثيره في الوسائلبمختلف 
 لبنان

تأهيل الذين يعانون من داء الصرع ذوي االحتياجات الخاصة وتأمين بيئة صحية مناسبة لهم عن طريق انشاء  .٨
وية دمتنقلة والمساعدة في تأمين األالمستوصفات والمستشفيات ومراكز الطبابة الصحية والمختبرات الثابتة وال

قامة برامج الدعم إوخاصة المزمنة منها لمرضى داء الصرع والقيام بالحمالت الصحية والعالجية والوقائية، و
 نسانيةإنماء القدرات اإلالنفسي واالجتماعي مراكز الرعاية االجتماعية و

لندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بداء مرضى بحاث وانشاء مكتبة متخصصة تجمع جميع الكتب والمراجع واألإ .٩
 الصرع

قليمية والدولية نظمات الحكومية وغير الحكومية اإلتحادات والجمعيات والمؤسسات الهيئات والمالتعاون مع اإل .١٠
شخاص المرخصة قانوناً والناشطة ميدانياً ال سيما منظمات األمم المتحدة، والتي تهتم وتدافع عن حقوق األ

شخاص المصابين جل خلق اتحاد عالمي دفاعاً عن حقوق االأين بداء الصرع، وتوحيد وتنسيق جهودها من المصاب
 فراد المجتمعأبداء الصرع والعمل جماعياً في سبيل احاللهم المركز االجتماعي والحياتي كسائر 

أداء بة، ومساعدتها في ستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المنتستقديم اإل .١١
فع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها عل صعيد التوعية والوقاية والعالج رسالتها بشكل عام عن طريق د
 ندماج في المجتمع في كافة المجاالتيل والتدريب المهني والتشغيل واإلوالتعليم والتربية والتدريب والتأه

  ة وسائل التأهيل والراحة للذين يعانون من داء الصرعنشاء نادي ترفيهي ومركز عالجات يتضمن كافإ .١٢
  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 
   :بدالً من
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 مساعدة االطفال واألوالد الذين يعانون من داء الصرع، مشاكل صحية، كثرة الحركة .١

 والد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلميمساعدة االطفال واأل .٢

 التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضراً ومستقبالً .٣

 العمل على كافة االصعدة بما فيه الصحية، التربوية واالجتماعية .٤

 تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية .٥

 داء الصرعكز متخصص لتعليم وتأهيل األوالد ذوي الحاجات الخاصة واقامة مر .٦

  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 
  

: للجمعية المسماة ١٨/١/٢٠٠٧أد، تاريخ /٨  العلم والخبر رقم لبيان٧٦٣  رقم تعديل-٣
 »لسالملمبادرات «

رقم  بيان العلم والخبر، الحائزة على »لسالملمبادرات « المسماة ةالجمعي غايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٨/١/٢٠٠٧أد تاريخ /٨

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
 ترويج وترسيخ ثقافة الالعنف لدى االحداث والمراهقين من خالل القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية تربوية وفنية .١

قبول باالختالف الثقافي والديني واإلثني والعقائدي في المجتمع اللبناني والمشرقي، ترويج وترسيخ ثقافة السالم وال .٢
 خصوصاً عند األحداث والمراهقين

العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل  .٣
   نفسه

  ين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةاعاله وفقاً للقوانتطبق البنود المذكورة على أن 
   :بدالً من
 العنف لدى االحداث والمراهقين من خالل القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية تربوية وفنيةلترويج وترسيخ ثقافة ا .١

ي الحقل العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها ف .٢
  نفسه

  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 
  

:  للجمعية المسماة٧/٧/٢٠٠٩أد، تاريخ /١٠٧٤  العلم والخبر رقم لبيان٧٧٠  رقم تعديل-٤
 »ساهاجا ميديتايشن«

بيان العلم ، الحائزة على »ساهاجا ميديتايشن« المسماة ةالجمعي اسم ومركزديل أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتع
   ٧/٧/٢٠٠٩أد تاريخ /١٠٧٤رقم  والخبر

    :وأصبح على الشكل التالي
  » )لبنان( يوغا ميديتايشن وساهاجا ميديتايشن ساهاجا يوغا وساهاجا «: اسمها
  »ساهاجا ميديتايشن«: بدالً من
   قضاء المتن- الطابق الثالث- بناية غاسبار- حي مدرسة الحكمة-الحكمة شارع -الجديدة: مركزها
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   قضاء المتن-  الطابق االرضي-٥١ بناية - كنيسة مار يوسف-  حي صادر-برج حمود :بدالً من
  

:  للجمعية المسماة١٦/٨/٢٠١٠أد، تاريخ /١٣٦٢  العلم والخبر رقم لبيان٨٧٠  رقم تعديل-٥
ciation Kheir Hamieh pour d’evoluer l’homme et oAssد والمجتمع، جمعية خير حمية لتنمية الفر«

)L.E.H.K.A(la societé« 
جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع، « المسماة ةالجمعي اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

Association Kheir Hamieh pour d’evoluer l’homme et la societé(A.K.H.E.L)« بيان العلم ، الحائزة على
   ١٦/٨/٢٠١٠أد تاريخ /١٣٦٢رقم  والخبر

    :وأصبح على الشكل التالي
  »)Khayr(جمعية خير،«: اسمها
 Association Kheir Hamieh pour d’evoluer l’homme et laجمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع، « :بدالً من

societé(A.K.H.E.L)«  
  

أم «:  للجمعية المسماة٧/١/٢٠٠٨أد، تاريخ /٢٨  العلم والخبر رقم لبيان٨٤٨  رقم تعديل-٦
 »الفادي

 ٢٨رقم  بيان العلم والخبر، الحائزة على »أم الفادي« المسماة ةالجمعيغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٧/١/٢٠٠٨تاريخ 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
 لمسيحي عامةترقية التكوين ا .١

وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي واالجتماعي للشباب من اصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع  .٢
  الحرص على البعد المسكوني

  الالزمة لتحقيق الهدف المذكور أعالهتأمين أماكن اإلقامة ووسائل النقل واالحتياجات األخرى .٣

   مراحلها التعليميةفتح المدارس والمعاهد الخاصة بكافة .٤
  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 
   :بدالً من
 ترقية التكوين المسيحي عامة .١

 وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي واالجتماعي للشباب من اصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع .٢
 الحرص على البعد المسكوني

  تأمين أماكن اإلقامة ووسائل النقل واالحتياجات األخرى الالزمة لتحقيق الهدف المذكور أعاله .٣
  اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةتطبق البنود المذكورة على أن 
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ليبانون «: لجمعية المسماةا سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ٦٩٩رار رقم ق -١
  »Libanon  Renaissance Foundation LRFرينيسانس فاوندايشن، 

  ، والبلدياتان وزير الداخلية
  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 

  ،١٩٠٩/آب/٣جمعيات الصادر في لبناء على قانون ا
  ،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 
 ليبانون رينيسانس«: سيس الجمعية المسماةطى بتأ المع٢٢/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٣٥٦بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  مركزها بيروت» Libanon  Renaissance Foundation LRF فاوندايشن،
 والمتعلق بطلب ١٢/١٢/٢٠١١ تاريخ ١٦٥٩٦ لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المسجل

  ن الهيئة العامة اصوالً،سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر ع
  ،٦/٢/٢٠١٢وز تاريخ /و/ا ع/١٢١٠٧كتاب المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم  بناء على

  مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،بناء على اقتراح 
  :يقرر ما يأتي
ليبانون « بتأسيس الجمعية المسماة المعطى ٢٢/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٣٥٦ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى
  .للسبب المبين اعاله» Libanon  Renaissance Foundation LRF فاوندايشن، رينيسانس

  

  »جمعية النخبة«: جمعية المسماةال سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ٧١٦قرار رقم  -٢
  ، والبلدياتان وزير الداخلية

  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨بناء على المرسوم رقم 
   وال سيما المادة السادسة منه،،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/١٥له رقم  وتعدي١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/إم/١٠بناء على التعميم رقم 

مركزها » جمعية النخبة«: المعطى بتاسيس الجمعية المسماة ١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٦٣بناء على بيان العلم والخبر رقم 
   قضاء المتن،-سن الفيل

ق بطلب سحب  والمتعل٢٨/١/٢٠١٢ تاريخ ٩١٥١ لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المسجل
  بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،

  ،٢١/٣/٢٠١٢وز تاريخ /و/ا ع/١٤٩٠كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على
  مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،بناء على اقتراح 

  :يقرر ما يأتي
» جمعية النخبة«  بتأسيس الجمعية المسماةالمعطى ١٢/٩/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٦٣العلم والخبر رقم  سحب بيان :المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله
  



 47 

الناصر جمعية «: جمعية المسماةال سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ٨٣٢قرار رقم  -٣
  »لأليتام والمحتاجين

  ، والبلدياتان وزير الداخلية
  ، ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ ٥٨٦٨ وتعديله برقم  ١٣/٦/٢٠١١ تاريخ ٥٨١٨ بناء 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 
اصر لأليتام جمعية الن«: المعطى بتاسيس الجمعية المسماة ١٨/١٠/٢٠١٠ تاريخ ١٧٧٣بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  ،طرابلسمركزها » والمحتاجين
ب  والمتعلق بطلب سح١/٢/٢٠١٢ تاريخ ١٥٥٦٧ لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المسجل

  بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،
  ،٢٣/٤/٢٠١٢وز تاريخ /و/ا ع/١٨٠٩كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على

  مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،بناء على اقتراح 
  :يقرر ما يأتي
اصر جمعية الن«  بتأسيس الجمعية المسماةالمعطى ١٨/١٠/٢٠١٠ تاريخ ١٧٧٣خبر رقم  سحب بيان العلم وال:المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله» لأليتام والمحتاجين
  

ينبوع جمعية «: جمعية المسماةال سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس ٨٦٩قرار رقم  -٤
  »الحياة

  ، والبلدياتان وزير الداخلية
  ، 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 
» جمعية ينبوع الحياة«: المعطى بتاسيس الجمعية المسماة ١٥/١/٢٠٠٥ تاريخ أد/٦بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  ، بيروتمركزها
 والمتعلق بطلب سحب ٧/٢/٢٠١٢ تاريخ ٢٤٣٩ لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم بناء على االستدعاء المسجل

  ر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوالً،بيان العلم والخب
  ،١٠/٤/٢٠١٢وز تاريخ /و/ا ع/١٧٦٤كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم  بناء على

  مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،بناء على اقتراح 
  :يقرر ما يأتي
ينبوع جمعية «  بتأسيس الجمعية المسماةالمعطى ١٥/١/٢٠٠٥  تاريخأد/٦ سحب بيان العلم والخبر رقم :المادة األولى

  .للسبب المبين اعاله» الحياة
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  .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 جاء إرسال أي تعليق إلىالر
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

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

lb.org.crtda@info   

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

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١ الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع المتحف: 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
 


