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      ٢٠١١ ايلول/٩٥العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

    كلية، القطاعية واالغاثةالتنمية الفي 
   رؤية وزير التنمية االدارية للعالقة مع برنامج االمم المتحدة االنمائي •

  بلدية ٨٣يع تنموية في  مليون يورو جديدة من صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية لمشار٢.٥ •

 القطاع التربوياستدراج عروض لتنفيذ خطة اصالح  •

  

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

   الطوائفيةمن موازنة وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية % ٧٢ مليون دوالر او ٨٠ •

  طالي  للتطوع واشراك الشباب بتمويل اياًوزارة الشؤون االجتماعية تطلق برنامج •

  تصنيف حالة التوحد وادراجها ضمن اولويات وزارة الشؤون االجتماعية  •
  

  تربية والشبابفي ال
  !االحوال مزرية ولكن الشباب متفائل: لشباب في طرابلسامسح لواقع  •

  اتفاق بين بنك بيروت والبالد العربية ورابطة العمل االجتماعي القراض طالب الجامعات •

  عة اللبنانية ومؤسسة وليد جنبالط للدراسات الجامعية بروتوكول تعاون بين الجام •
  

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

  مساعدات اجنبية من جهات رسمية وغير حكومية  •

  مساعدات من جهات اهلية محلية  •

  هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  ي لبنانمساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ ف •
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 ��  ٢٠١١*ب  )'�"�& و%

 ٢٠١١ آبر شهتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١١ آب شهر للعلم والخبر تعديل •

  
  


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

   كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 

  الدارية للعالقة مع برنامج االمم المتحدة االنمائي رؤية وزير التنمية ا •
مم المتحدة  سبل التعاون مع برنامج اال فيهت مع وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية محمد فنيش تناولاً خاصلقاء" السفير"أجرت 

ستفادة من كفاءات خارقة غير متاحة اللأنا لست ضد فكرة أن تكون هناك إمكانية " : فنيشومما قاله الوزير. االنمائي وموقفه منها
 ،ففي النهاية. في نظام اإلدارة العامة ال لجهة المباريات التي تتم، وال لجهة طريقة التعيين، وال حتى لجهة سلسلة الرتب والرواتب

  . "اذا أردت كفاءة بنوعية عالية عليك توفير مستلزمات ذلك كالراتب مثالً
من هنا تبرز .  هو متاح اليوم عبر اإلدارة العامة وسلسلة الرتب والرواتب هذا األمر مستحيلفي نطاق ما: "واضاف فنيش قائالً

 يستطيع البلد الحصول UNDPن طريق الـعفالعالقة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منشأها انه . الحاجة لمثل هذه البرامج
حيا أو أي برنامج معين في الوزارة، تكون هي معنية بمتابعة  مشروعا إصالUNDPفإذا كنا نتابع مع . على نوع من المساعدات

  ".  بتأمين مانحين قادرين على توفير هبة أو قرض إلى ما هنالكUNDPهذا المشروع، عندها تقوم 
ان وان عيوب هذا البرنامج تكمن في ان العاملين فيه وهم لبنانيون اجماال اصيبوا بشكل او بآخر بلوثة  ":لكن فنيش حذر من

اذ تتداخل فيه احيانا خيارات سياسية لتوظيفات ليست بالضرورة خاضعة لشروط الكفاءة التطبيق ليس دقيقا مئة في المئة، 
كما ان هذه البرامج الموقعة مع برنامج االمم المتحدة االنمائي لها . والمعايير المطلوبة، وهذا محل شكوى في كثير من االدارات

دة من خالل برنامج معين على النهوض باالدارة في جانب محدد، والبرنامج سواء احتاج الى سنة مدة محددة، وتهدف الى المساع
يفترض بعد ان ينتهي البرنامج ان تكون هذه الكفاءات قد : "ورأى الوزير انه. ثر يجب ان ينتهي في نهاية المطافاو سنتين او اك

، وعندها تكون الخبرة انتقلت الى االدارة العامة المعنية كي ين المالينقلت خبرتها الى االدارة، وبالتالي نالت اجرها وتعويضها
، ما خلق نوعا من االدارة استمرت لوقت طويللكن فنيش الحظ ان ذلك لم يحصل الن البرامج . "تعمل على اساس انظمتها

هم حرية اكثر، ويمكن االستفادة  ذلك، في حالة بعض الوزارات، الى كون هذا النوع من العمل اسهل ويعطيورد فنيش. الموازية
وشدد فنيش على االسس التالية للتعاون مع برنامج االمم المتحدة . عبر هذه البرامج من توظيفات الصحاب كفاءات برواتب مقبولة

  : االنمائي
   ان تكون محصورة بنوعيات ومواصفات عالية-١
   ان ترتبط ببرنامج محدد ولوقت محدد-٢
برنامج اما ان يؤتي بهؤالء االشخاص للمشاركة في االدارة للمتابعة، او يقال لهم شكرا على نقلكم خبراتكم   عند االنتهاء من ال-٣

  .لالدراة
 

 ٨٣مليون يورو جديدة من صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية لمشاريع تنموية في  ٢,٥ •
 بلدية 

 مليون يورو ٢.٥ بلدية لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة ٨٣تضم  تجمعات ١٠وقع مجلس اإلنماء واالعمار مذكرات تفاهم مع ممثلي 
ية المحلية في في إطار مشروع دعم التنمذلك  واعية الممول من االتحاد األوروبي،من خالل صندوق التنمية االقتصادية واالجتم

 . إلى تحسين الظروف المعيشية في عكار والهرمل والضنيةشمال لبنان، الذي يهدف
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المقيبلة، كرم زبدين، الهيشة، جرمانايا، خط البترول، الفرض، بني صخر، الرامة، : التفاهم الموقعة البلدات التاليةوتشمل مذكرات 
العوادة، المونسه، حنيدر، قرحة، العماير، جبل المنصورة، العامرية، الكنيسة، رجم عيسى، مجدل، رجم خلف، رجم بيت حسين، 

قدوف، عكار العتيقة، دورة، الفنيدق، مشمش، القرنة، القريات، بيت ايوب، بيت مشتى حسن، مشتى حمود، شدرا، عوينات، ش
يونس، شان، قبعيت، خريبة الجرد، حرار، حويش، حبشيت، قنافد، ميدان، مراح الشعب، هوشرية، مراح، تلة، حريقة، مراح 

يش، البستان، القصر، الكواخ، عروبة، العرب، مراح سيار، مدى، فيسان، مراح العين، السويسة، الحرف، الحميري، جوار الحش
النعناعة، الميدان، برغش، حمات، مغرب، سواح، مرجحين، مراح بيت عالو، وادي تركمان، وادي الرطل، عميري، الهرمل، 

  . بيت حاويك–الشربين، زغرين، بريصا، جيرون، قرحيا، كفر ببنين، بترماز، دبعل الشرقية، دبعل الغربية، القمامين، حوارة 
 ٣٩ يرتفع العدد االجمالي لمذكرات التفاهم الموقعة منذ انطالقة صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى ،مع االتفاقات الجديدةو

   . مليون يورو١٠.٣ بقيمة  للبلديات بلدة، يوفر من خاللها الصندوق هبات١١٩ تمذكرة شمل
  

 القطاع التربوياستدراج عروض لتنفيذ خطة اصالح  •
  جديدفي إطار برنامج وذلك  يورويين مال٣,٨ الستدراج عروض لتنفيذ خطة بقيمةرئاسة مجلس الوزراء في لبنان دعوة  اطلقت

: إصالح قطاع التربية والتعليم اللبناني دعم" عنوان  الجديدةخطةالحمل ت. األوروبي لدعم قطاع التربية والتعليم ممول من االتحاد
 ، وتهدف الى دعم وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في تخطيط"على المواطنة ب والتربيةتحسين المحافظة على نجاح الطال

والتعليم التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر نيسان  وتنفيذ ومراقبة اإلصالحات التربوية المحددة في االستراتيجية الوطنية للتربية
  :التالي كاملة على الرابطال البنود االسترشاديةيمكن االطالع على  . ٢٠١٠

welcome.publi=do?cfm.index/services-online/europeaid/eu.europa.ec.webgate:// https  
  org.paolebanon.www://http: قع االلكترونيوعلى المو )LB/ACT/M/916-131/EuropeAid:  المرجع( 

  

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 

   الطوائفيةمن موازنة وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية % ٧٢ مليون دوالر او ٨٠ •
 ، الحقيقيةودورها في التنمية االجتماعيةة وزارة الشؤون االجتماعية  عن دور ووظيف٢٠١١ آب ٨ بتاريخ اً تحقيق"السفير "نشرت

  من أصل موازنة،االجتماعية ما مجموعه مئة وعشرين مليار ليرة لبنانية إلى مؤسسات الرعاية ان وزارة الشؤون تدفع كشفت فيه

حصص تحدد سلفاً بناء على تلك ال أن  وهويعما هو معلوم للجم، مؤكدة  بمئة وخمسة وستين مليار ليرة لبنانية٢٠١١قدرت للعام 
، وهو رقم ليس خاصاً  الشؤونمن موازنة وزارة  في المئة٧٢ على المؤسسات الرعائية تستحوذ ،ذلكبنتيجة و. توزيعات طائفية
  . موازنات الوزارة منذ إنشائها وحتى اليوم سحب على مجملان، وإنما  فقط٢٠١١بموازنة العام 

 خمسة وأربعين مليار  سوىاقتطاعهاتحقات مؤسسات الرعاية غير قابلة للمس وبذلك ال يبقى للوزارة بعد ورأى التقرير ان مس
  . أساس العقود المشتركة مع الوزارة منها حوالى مليار ليرة لبنانية لجمعيات أخرى تعمل علىاألخيرة  تدفع موازنتها، ليرة من

والمياه والكهرباء  المتعاقدين واألجراء وتعويضاتهم العائلية وكلفة النقل والصيانةرواتب الموظفين و بعد اقتطاعوافاد التحقيق انه 
من مجموع % ١٨ أي ليرة  إال حوالى ثالثين مليار الرسميال يبقى للعمل االجتماعي واالتصاالت وسواها من المصاريف المتفرقة

الوزارة، والتي تتخذ  فيذ جدران الدعم واألرصفة التي تمولها، كتنانمائية صغيرةمشاريع ل االموال المرصودةعلماً أن .. الموازنة
   ً.طابع التنفيعات والمحسوبيات، ال تقّل عن مليار ليرة سنويا

 ، ومشاريع اجتماعية نفقات مراكز الوزارة تغطية على في اكثريته يوزع،ما يتبقى من موازنة الوزارة  انكذلك يتبين من التحقيق
  . مخصصات المجلس األعلى للطفولة تطوعي، باإلضافة إلى، ومخيمات عمل مختلفة

بحسب يبلغ   بالشراكة مع المجتمع المدني، تلك التي تدار أو"الشؤون"لـ  عدد المراكز االجتماعية التابعة مباشرةوالجدير ذكره ان
 التفريع غير مسبوقة في عهد  في"طفرة"  في الفترة االخيرةالخدمات شهدت مراكزقد و.  مئتين وعشرين مركزاًنحو "السفير"
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. بعضها ال يتجاوز طاولة وثالث كراسي وركوة القهوة، مع بعض التوظيفات، والمحسوبيات الحكومة السابقة، ليتبين أن مقدرات
   . منذ فترة طويلة لم تدفعمركزاً منها الرواتب في إثنين وثالثينكما ان 

  في المئة، وعلى رأسها مركز المدير العام الشاغر منذ٧٠وزارة تصل إلى الوظيفية في ال  أن نسبة الشواغركما يكشف التحقيق

وتكفي هنا اإلشارة . الوزارة الوظيفية ، ومواقع سبعة رؤساء مصالح من أصل إثنتي عشرة مصلحة تتكون منها هيكلية٢٠٠٥العام 
 ؤسسات، ومن بينها المؤسسات الرعائية، لتُعرفوالمراقبين الذين يشرفون على عمل الم إلى النقص الحاد في العاملين اإلجتماعيين

  .وتيرة سير العمل فيها وكيفيته
تخرج من تصنيفها الشائع كي استراتيجيتها اإلنمائية، ول من أين تأتي وزارة الشؤون بالمال لتنفّذ: ويختتم التحقيق بالتساؤل التالي

للقيمين على  ، تدفع عبره الدولة المستحقات المقرة"صندوق بريد"واالقتصادي العام، بأنها مجرد   المعيشيينبين المتابعين للشأن
  الطوائف، ممثلين بجمعياتهم؟

تفاؤله   أنمعتبراً، أن الصورة ليست سوداوية إلى هذه الدرجة "السفير" اوضح وائل ابو فاعور لصحيفة ،وحول اوضاع وزارته
القتراحه بمضاعفة موازنة وزارة الشؤون للعام  بشكل خاص،مبني على أمله بأن تستجيب الدولة، والحكومة ووزارة ماليتها 

حتى اللحظة، ليست "، مؤكداً على أنها "صندوق بريد الشؤون مجردوزارة وإال نعم، ستبقى " : قائال ابو فاعورواردف. ٢٠١٢
  ".االجتماعية وزارة للتنمية

  

  ل ايطالي  للتطوع واشراك الشباب بتموياًوزارة الشؤون االجتماعية تطلق برنامج •
تعميم الخدمة اطلق وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور البرنامج الوطني للتطوع الممول من الحكومة االيطالية والهادف الى 

 المدني ين المجتمعومنظماتعلى الشراكة الكاملة بين وزارة الشؤون االجتماعية   قائم برنامجاالجتماعية وتعميم فكرة التطوع، وهو
  .االهليو

واالحتياجات الحقيقية  اعتبارات التوزيع المناطقي،وبالمناسبة، اكد الوزير ابو فاعور ان هذا البرنامج الجديد سيراعي بشكل اساسي 
 هبة مقدمة من الحكومة االيطالية الى من خاللالمشروع   الف يورو لهذا١٥٠الحكومة اللبنانية رصدت  مشيرا الى ان للمواطنين

يهدف الى اشراك الشباب بمختلف فئاتهم واعمارهم ومناطقهم  واضاف الوزير ان هذا البرنامج. ٢٠٠٧لعام وزارة الشؤون في ا
:  وهيمستوى المناطق اللبنانية التي ستنفذ على من خالل المشاركة في عدد من المشاريع  العمل االجتماعيالسياسية في وتوجهاتهم

بما يحافظ على  زرع بعض الزهور، اعادة تأهيل سوق راشيا القديم في البقاعجبيل ودهنها و تأهيل ساحة كنيسة القوزح في بنت
 - عكار، الصرفند- كسروان، العبدة-طبرجا: في كل من المرافئ التاليةدهن وترميم مراكب الصيادين  الطابع االثري للسوق،

تأهيل  اعادةو البقاع -مة في حوش الحريميالمساعدة في تأسيس حديقة عا،  عين المريسة، العمل في محمية الشوف-صيدا، الدالية
  .  من الداخل وبعلبك جزينيسجن
  

  تصنيف حالة التوحد وادراجها ضمن اولويات وزارة الشؤون االجتماعية  •
التي  وادراجها ضمن اولويات عمل وزارة الشؤون تصنيف حالة التوحدعن االجتماعية وائل ابو فاعور  أعلن وزير الشؤون

اخيرا و ، حول هذه الحالة وتوعية المجتمع، مع االشخاص المصابين بالتوحد ومربيهم وأسرهمتعاطيالوتحسين   تفعيلستركز على
تخصيص عن الوزير ابو فاعور  اعلن ذلك ك. بموضوع التوحدا ومعرفتهماتها واهتمااالجهات المعنية على تطوير برامجهحث 
من   حالة توحد لم يستفد٤٧٧  وجود نحولكافية لحسن رعايتهم، الفتا الى الموارد اوتأمينلرعاية المصابين بالتوحد جديدة عقود 

  . حاالت٢٠٥ى سو مؤسساتفي الرعاية ال
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  تربية والشبابفي ال
  

  !االحوال مزرية ولكن الشباب متفائل: لشباب في طرابلسامسح لواقع  •
تحويل : الشباب في طرابلس"بلس والذي يحمل عنوان  في مدينة طراأصدر اتحاد بلديات الفيحاء النتائج األولية للمسح االجتماعي

  ". األمل إلى واقع
 المعهد الذي شارك فيه "شبكة األمان االجتماعي لألطفال والشباب "إطار المؤتمر السنوي الثاني لـ هذا المسح في تم عرض نتائج

فة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ووزارة الشؤون االجتماعية، وغر العربي إلنماء المدن، والمنظمة الدولية للشباب،
أحياء الغرباء، وباب : طرابلس موزعين على االحياء التالية من ألف شخص، ٣٣٠شمل المسح وقد  .وجمعية الشبان المسيحية

 الفضي، ومار  الشارع العام، والشاطئ:أحياءالميناء وشمل المسح في . الرمل، وضهر المغر، والخناق، والتبانة، والتّل، والزاهرية
  . أطراف المخيم، والشارع العام، ومنطقة الجل، ووادي النحلة: أما في البداوي فشمل. الياس، والمساكن الشعبية، والزراعة
  :وقد جاءت نتائج هذا المسح كالتالي

مهات من األ %٧٩ن ادون مستوى التعليم الثانوي، ومنهم  %٨٧  انبين الشباب ربع عينة المسح، وتشكّل: على الصعيد التربوي
 .في البداوي% ٥٨في الميناء، و% ٨٣في طرابلس، و% ٦٥ عليمي فقد سجلتأما مستوى التحصيل ال . االبتدائيةالمرحلة نلم تنهي

، بحيث بلغت نسب رعاية والمتابعة من االهلعود إلى قلة اليأكثر األسباب شيوعاً للتسرب المدرسي بين الشباب كما بين المسح ان 
٢٧، وفي البداوي %٤٤، وفي الميناء %٢٨ب في طرابلس التسر%.   

 فيما، في البداوي% ٢٤في الميناء، و% ٣٤و، %٣٧بلغت  في طرابلس  نسبة العاملينانبينت النتائج  :على المستوى الوظيفي
من هؤالء % ١٤ ف المسح أنوكش. في البداوي% ١٣في الميناء، و% ١٤في طرابلس، و% ١٨بلغت نسبة العاطلين عن العمل 
ر  عمالً، لغياب العالقة التي تربطهم بأي مرجع يمكن أن يوجههم نحو مصادوندجي أين يعرفونالشباب العاطلين عن العمل ال 

  . عن عمل منذ أكثر من ستة أشهر الشباب يبحثونمن% ٤٣  انوقد سجل المسح. فرص العمل
 أعلى من نسبة )%١٧(بة مشاركة الذكور بالنشاطات االجتماعية أظهر المسح أن نس :على صعيد المشاركة بنشاطات اجتماعية

، علماً أن معظم الشباب يتعرفون إلى النشاطات والخدمات من شباب آخرين أو من البرامج المدرسية غير )%١٣ (مشاركة اإلناث
لإلناث، في حين أن  % ١١كور وللذ% ١٩  نسبتهفتبلغ ،طات تطوعيةأما الحضور الشبابي في المنظمات التي تطلق نشا. النظامية

من % ٢٠اشار المسح الى ان كما .  في البرامج واألنشطة االجتماعية بسبب عدم توفر الوقتونشاركيمن الشباب ال % ٤٧
  بوجودها لكن أهاليهمونعرفيمن الشباب % ١٢ عيات أو المنظمات، في حين أن على معلومات عن تلك الجمونحصليالشباب ال 

  . بمؤسسات ونشاطات شبيهةين غير مهتمم من الشباب إنه%٥ وأفاد.  بالمشاركةال يسمحون لهم
المسح أيضاً تقييماً للتصرفات غير الصحية، ومستوى األمان على صعيد التدخين وتعاطي تضمن  :األمن والتفاؤلحول مستوى 
 فتبين أن آفة التدخين هي األكثر انتشاراً .عنف المجتمعي الكحول وال االكثار من استهالكعنف األسري والجريمة والمخدرات وال

وفي الميناء، بقي التدخين اآلفة األكثر انتشاراً، تليها الجريمة وتعاطي . بين الشباب في طرابلس، تليها الجريمة، فالعنف المجتمعي
 السلوك  من السيئةوجهألا فاتضح أن النسب التي تشير إلى مختلف ،أما في البداوي.  الكحولاالكثار من استهالكالمخدرات، ثم 

وفي محاولة لمعرفة درجة األمل لدى الشباب المستهدف، تضمن الجزء األخير من . تبقى دون مستواها في طرابلس والميناء
 طلب منقد  و.ة، ومنها ما يعبر عن فكرة سلبية جملة تُطرح على الشباب، منها ما يعبر عن فكرة إيجابي١٢المسح استمارة تحوي 

، في اتسموا بالتفاءلمن شباب طرابلس والميناء % ٦٥  فأشارت النتائج إلى أن.لرأي أو رد الفعل العاطفي تجاههابداء ا إالشباب
 ة، يبقى الشباب على الرغم من التحديات كافوالمفارقة الكبيرة في نتائج الدراسة انه%. ٧٠ حين أن التفاؤل في البداوي سجل

  .مستقبله متفائالً باجماال
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  اق بين بنك بيروت والبالد العربية ورابطة العمل االجتماعي القراض طالب الجامعاتاتف •
يهدف إلى تأمين قروض ميسرة لتغطية األقساط  بروتوكول تعاون" رابطة العمل االجتماعي"و" بنك بيروت والبالد العربية"وقّع 

 ليرة لبنانية، على أن يبدأ المستفيد من هذه القروض ، وبمقدار إجمالي يصل إلى ملياريل فترة دراستهمالجامعية للطالب خال
وبالمناسبة، اشار المدير العام للمصرف الشيخ غسان عساف %. ٣تسديدها بعد سنة من تخرجه مقسطة على عشر سنوات بفائدة 

ة التي تترتب عليهم الى ان هذه االتفاقية الجديدة تهدف الى دعم الطالب الجامعيين عن طريق تأمين جزء من االقساط الجامعي
شريحة اوسع من الطالب الجامعيين، تطال ل ؤسسات اجتماعية اخرىسنوياً متمنياً أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل مصارف وم

 . وبالتالي رفع المستوى االجتماعي والمعيشي في جميع المناطق

  

  معية بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية ومؤسسة وليد جنبالط للدراسات الجا •
يقضي بتعهد لجامعة اللبنانية بروتوكول تعاون والمعهد الجامعي التكنولوجي التابع لمؤسسة وليد جنبالط للدراسات الجامعية ت وقع

  ظروفهم المادية بمتابعة الدراسةالذين ال تسمحالمنح الدراسية للطالب الناجحين  مؤسسة وليد جنبالط للدراسات الجامعية بتقديم

وبالمناسبة، اشار امين السر العام في الحزب التقدمي االشتراكي . لشرط الوحيد الستمرار المنحة هو النجاح بتفوقالجامعية، وا
هذه االتفاقية  المنح للطالب ابتدءا من السنة الثانية، إال انتؤمن  مؤسسة وليد جنبالط السابق كانتفي " انهالى  المقدم شريف فياض

 منحا دراسية بدءا من السنة الجامعية ،المتنوعة ن في اختبار الدخول إلى اختصاصات المعهدتقضي بمنح الطالب الذين ينجحو
 لحين  تستمرالمنحة ان مدة"مضيفا  ،"الذين يستحقون المنح من قبل الهيئة االدارية للمؤسسة االولى، على أن يتم اختيار الطالب

 ".  منهالطالب شرط ان يحافظ على المستوى االكاديمي المطلوب تخرج

  

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

  

  مساعدات اجنبية من جهات رسمية وغير حكومية  •
تمويل مشروع استراتيجية لتمكين الشباب في البقاع االوسط وتعزيز مشاركتهم : السفارة النروجية لجمعية نحو مجتمع بديل -

  الشباب في الحياة السياسية وفي الدفاع عن حقوقهم 
اعادة بناء التكية المولوية في طرابلس والتي تضم قاعة للتعليم والتدريب، ومسجدا، وقاعة :  الحكومة التركية لبلدية طرابلس-

  لالجتماعات واخرى مخصصة للحلقات المولوية ومساكن للدراويش ومطبخا ومطعما للزوار والفقراء وحوض ماء للوضوء
  اعادة تأهيل شبكة مياه الشرب :  المتحدة االنمائي لبلدة وادي فيسانمشروع عيش لبنان التابع لبرنامج االمم -
  تقديم سيارة اسعاف :  فرع شبعا حاصبيا- اللجنة الدولية لحفل المبتدئات للصليب االحمر اللبناني-
  

  مساعدات من جهات اهلية محلية  •
  انشاء مركز لمعالجة البصر :  اندية الليونز لمستشفى البوار الحكومي-
  اعادة تأهيل مركز العالج الفيزيائي: يفون البايع لمستشفى سيدة زغرتا ا-
   آالف دوالر لدعم الدور االنساني للجمعية الذي يطال الفئات االشد حاجة وضعفا ٥:  شركة ألفا لجمعية الصليب االحمر اللبناني-
  ة االراضي اللبنانية ألف لغم من كاف٢٦ازالة :  بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع الجيش اللبناني-
  رعاية تعليم مئة طفل فلسطيني ولبناني : لجمعية انعاش المخيم" جلف كابيتال" شركة -
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   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
عمل تجهيزات الكترونية متطورة لذوي االحيتاجات الخاصة تست:  جمعية رعاية االطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب-

  للمرة االولى في لبنان 
  منح دراسية للمحتاجين واستشفاء للمعوزين ال سيما العجزة وحديثي الوالدة: في منطقة رأس النبع في بيروت" ارثنا" جمعية -
  تأهيله وتجهيزه بعيادة لطب االسنان:  مستوصف الخريبة في البقاع-
  تأهيله وتجهيزه:  مستوصف البرج في عكار-
  

  عية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات اجتما •
  ألف دوالر ويضم مالعب رياضية وترفيهية٤٥افتتاح منتزها في بلدة الشبريحا، بلغت تكلفة انشائه :  الكورية-

  الف يورو ١٢مولد كهربائي لالبرشية المارونية في صور بلغت قيمته :  االيطالية-

  االجتماعية في الخيام ومركز حاصبيا التابع دار االيتام االسالميةحصص غذائية لكل من مركز الشؤون:  الفرنسية-

 
  

 ��  ٢٠١١ *ب )'�"�& و%
   

  أد /١٢١٥ علم وخبر رقم -"شعاع الروح القدس" جمعية باسم -١
   قضاء المتن- ملك روجيه حويك-  شارع موبيلي توب- البوشرية: مركزها
  : أهدافها
 خيرية .١

  رعائية .٢

  رة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكو
 روجيه جرجي بو - شربل يوسف جعجع-جورج ابراهيم عبود -ليان متري نصراهللا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  روفايل الحويك
  يتشارد الياس داغر ر-روجيه جرجي بو روفايل الحويكالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢١٦ علم وخبر رقم -"جمعية خزائن المخطوطات في لبنان" جمعية باسم -٢
   ملك جامعة القديس يوسف- مونو- الصيفي- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 التعرف على خزائن المخطوطات في لبنان والتعريف عنها .١

 :التعاون بين خزائن النخطوطات في لبنان من أجل .٢

  لمحافظة عليهاا -
 المحافظة على التراث الوطني والديني -

 المحافظة على االرث الفكري والثقافي -

 تنشئة الكوادر البشرية لتحقيق االهداف الواردة اعاله .٣

 نشر الوعي لحسن التعاطي مع التراث المخطوط .٤

وبعد موافقة المراجع ما قانون اآلداب الطبية وال سيعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
   المختصة



 8 

 - األب حسنين يوسف ابراهيم- األب انطوان جريس ناصيف-األب ناجي مهيب ادلبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  طوان ميالد صليبان األب ا-األب الدكتور جوزف مخايل مكرزل - األب الدكتور صالح سليمان ابو جوده

   ناجي مهيب ادلبيباأل: عية تجاه الحكومةممثل الجم
  

 The Lebanese Center For Policy Studiesالمركز اللبناني للدراسات، " جمعية باسم -٣

)LCPS("- أد /1218 علم وخبر رقم  
   قضاء المتن-  الطابق الثامن-Vanilian سنتر -  مستديرة المكلس-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 والدراسات واألبحاث والدراسات المقارنة والحوارات العامةالعمل على نشر الكتب  .١

أو االقتصاد /او البحثية حول مواضيع مختلفة ترتبط بالقانون و/مل المتخصصةوتنظيم المؤتمرات والندوات وورش الع .٢
 أو بعلم االجتماع وذلك على سبيل المثال ال الحصر/ة وافالثقأو /أو بالتنمية و/أو بالتربية و/و

 الستشارات في مختلف المواضيع المشار اليها أعاله للقطاعين العام والخاصتقديم ا .٣

أو /أو مؤسسات و/أو جمعيات مدنية أو أهلية و/ الدولية والمحلية ومع والسعي الى التعاون مع المنظمات والجمعيات .٤
 لشركات بغية تطوير الدراسات عبر االستعانة بخبراتها واالستفادة من تجاربها في هذا الحق

تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في اجراء دراسات تواكب الوضع على مختلف المجاالت االجتماعية  .٥
 والسياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية وغيرها

  تصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المخ
 ياسر عدنان - شادية سليم المعوشي-  مروان سليم خير الدين-بول ارنست ايلي سالم. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    محمد يوسف عالم- العكاوي
  ياسر عدنان العكاويالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢١٩ علم وخبر رقم -"االحسان والتقوى الخيرية" جمعية باسم -٤
   الطابق االرضي-  طلعة الرفاعية بناية ياسر يمق-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
مساعدة الفقراء والعائالت المستورة والمرضى وذوي الحاجات االجتماعية واأليتام ورعايتهم وايوائهم واعالتهم وتأمين  .١

 مستلزمات الحياة الكريمة لهم

 ين األدويةتقديم المساعدات المادية والطبية واالستشفائية وتأم .٢

تأمين المنح الدراسية والسعي لرفع المستوى التربوي العام والمستوى الصحي واالجتماعي عن طريق انشاء المراكز  .٣
 الصحية واالجتماعية والتربوية ودور الرعاية

 تقديم كافة الخدمات االنسانية والقيام باألعمال الخيرية والثقافية واالجتماعية .٤

  ورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذك
   عثمان سليم الزهر-  رشيد عبد القادر الذقاني-عمر صالح الدين الشامي. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عمر صالح الدين الشامي كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٢٨ علم وخبر رقم -"قاء الشبابي االنمائي في الشماللال" جمعية باسم -٥
   قضاء المنية الضنية- ملك احمد توفيق حامد- شارع بحنين، الغزار- المنية: مركزها
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  : أهدافها
 التنمية البشرية المستدامة .١

 التنمية االقتصادية .٢

 نشاطات ذات طابع بيئي .٣

  واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين 
 - مصطفى توفيق المصري- توفيق احمد حامد- محمد ياسر باكير-غازي محمد الحالق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خضر مراد الدهبي- ياسر احمد علم الدين-عبداهللا احمد زريقه
  حمد حامدتوفيق االسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٣٠ علم وخبر رقم -"Meserati Club of Lebanonمازيراتي كلوب لبنان، " جمعية باسم -٦
    قضاء المتن- الطابق األرضي- سن الفيلالبوشرية بولفار: مركزها
  : أهدافها
 قيادة الذين يشاركون الشغف نفسه في" مازيراتي"تأسيس ناد يجمع نخبة من مالكي ومشجعي السيارات من نوع  .١

 السيارات الرياضية والفخمة ذات الجودة العالية

تنظيم النشاطات االجتماعية والثقافية والتدريبية خاصة لجهة تنظيم انشطة اختبار قيادة السيارات ذات الجودة العالية  .٢
 والتي تتمتع بمواصفات خاصة لناحية طريقة قيادتها الرياضية

زات خاصة حيث أمكن في الفنادق والمطاعم والمحالت التجارية في لبنان،  مازيراتي امتيامنح اعضاء النادي ومالكي .٣
 فضالً عن امتياز في التعامل من قبل مازيراتي لبنان او ايطاليا

اعداد وتنظيم احداث تتضمن ندوات تثقيفية ونشاطات ومسابقات مختلفة بهدف تلقين وتعليم اصول وأنظمة السير  .٤
 سالمتها وعلى مهاراتها وتقنياتها المختلفة وتوعية الشباب لتجنيبهم مخاطر السرعةوالتدريب على اخالقيات القيادة و

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جان ماري  ادمون -لياس نعيم اميوني ا- كورين قبالن االشقر- أمين عبداهللا عواد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

دي  سيريل سيريل كبريال - انطوان وهيب نصار-ممثلة بنبيل جبرائيل بازرجي. م.م.ش. بازرجي وأوالد. أ. شركة ج-الرياشي
   ميشال حنا زكور- روجيه انطون الخوري-بسترس

   كتور امين عبداهللا عواددال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1235 علم وخبر رقم -"لمنتدى الثقافي االجتماعي الجيةا" جمعية باسم -٧
   قضاء الشوف- ملك كجك- حي النبي يونس- الجية: مركزها
  : أهدافها
تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي واالجتماعي وتقديم المنح واقامة الدورات  .١

 د المحتاجين ودورات الكومبيوتر ودورات االسعاف والتمريضوالمحاضرات وتقديم المساعدات المدرسية لالوال

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
غوى  -  هبة على الكجك- فاطمة محمد الخطيب- هال محمد عزام-اشرف علي الكجك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  محمد الخطيب
  اشرف علي الكجكالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٢٤١ علم وخبر رقم -"حركة الوجود السياسي الحر" باسم  سياسية جمعية-٨
   ملك سامي ابو خليل وغدة العيسى- شارع العسيلي- الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
حركة "صل لبناني الملتزمون هذا النظام العام، جمعية سياسية اسمها يؤلف اللبنانيون واللبنانيات والمتحدرون من أ .١

 الوجود المسيحي الحر جمعية سياسية ديمقراطية لبنانية

يؤمن المنتسبون أن لبنان وطن نهائي يستمد وجوده السياسي من حضوره التاريخي، ومن ارادة ابنائه في العيش  .٢
قي بين األديان والمعتقدات والثقافات والحضارات في اطار ، ومن كونه أرض الحرية واالنسان والتالالمشترك

 الديمقراطي والتعددية ضمن الوحدة وثقافة الحوار

يلتزم المنتسبون النضال المستديم في خدمة لبنان وسيادته واستقالله ووحدته والحريات فيه من دون أي تمييز أو تفضيل  .٣
 لوطنبين ابنائه اال من حيث الجدارة والوالء المطلق ل

 الديمقراطية االجتماعية منظومة فكرية وانسانية تقوم على الحريات الذي يكفل الحرية الشخصية، يعتنق المنتسبون .٤
وحرية المعتقد والرأي قوالً وكتابة وممارسة وحرية االجتماع وتأليف الجمعيات واالحزاب والتظاهر واالعتصام 

االنسان والقانون، كما يكفل الديمقراطية االجتماعية نظام واالضراب وفق الشروط التي تنص عليها شرعية حقوق 
االقتصاد الحر والملكية الخاصة والتعليم الحر، والعدالة االجتماعية، وحقوق االنسان، وتكافؤ الفرص، والمساواة في 

 الحقوق والواجبات

فة قوامها النظام الجمهوري يعمل المنتسبون في سبيل دولة لبنانية عصرية وحديثة، قادرة وعادلة ومتوازنة وشفا .٥
 البرلماني الديمقراطي

لبنان عضو مؤسس لجامعة الدول العربية تعمل الحركة مع الدول واالحزاب والهيئات العربية في سبيل ان انطالقاً من  .٦
 التضامن ومن اجل النهوض والدفاع عن القضايا المشتركة والمحقة

يان واالقطاعية والتبعية والعنصرية واالحتالل، وتدافع عن حقوق تناهض الحركة كل اشكال الظلم واالستبداد والطغ .٧
الشعوب في االستقالل والتحرر وتقرير المصير والتراقي، انطالقاً من أن لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول 

 العربية وفي منظمة األمم المتحدة، وهو ملتزم مواثيقهما واالعالن العالمي لحقوق االنسان

 ونهجها االصالحي في االوساط الشعبية، ومختلف نتسبون في سبيل نشر عقيدة الحركة وفكرها وسياستهايناضل الم .٨
ي على قاعدة ان الحركة جمعية جماهرية لكل المنتسبون، وال ميزة ألي بنانية وفي عالم االنتشار اللبنانالمناطق الل

 منتسب على اآلخر اال بمقدار ما يقدمه للحركة وللوطن

 ارادة المنتسبون هي مصدر السلطة في الحركه ويناط بالقيادة ممارسة هذه السلطة وفق نصوص النظام الداخلي يعتبر ان .٩
 وروحيته

يشارك المنتسبون، بحكم موقعهم في الحركة، في صنع قرارات الحركة التي تخدم المصلحة العليا للحركة والوطن،  .١٠
 تزمون بتنفيذ كل القرارات التي تصدرها الحركةويل

  لى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةع
 -  انطوان ميشال الكحيل- روالن فؤاد خيراهللا- الياس شكري مراد-ايلي حنا ابي راشد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عادل ضوميط داغر
  ايلي حنا ابي راشدلسيد ا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٥٨ علم وخبر رقم -"جمعية عالم األوائل الخيرية للتنمية البشرية" جمعية باسم -٩
   ملك مصطفى خزعل-٤٢٣٦ العقار رقم - طريق نحلة- حي الشراونة-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
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 العمل على تحقيق التنمية في جميع المجاالت .١

 سانية بكافة وجوههاالعمل على تقديم الخدمات االن .٢

 المساهمة في الحد من الظواهر االجتماعية السلبية .٣

 )فنياً وثقافياً(مساعدة االطفال والشباب على رفع مستواهم التربوي وابراز مواهبهم وتطوير طاقاتهم وصقلها .٤

 تفعيل دور المرأة وتنمية روح العمل التطوعي لديها ومشاركتها في جميع المجاالت .٥

 الطفل واالشخاص ذوي االحتياجات الخاصةاالعتناء بحقوق  .٦

 المساعدة في رفع المستوى الصحي والعمل على مساعدة المرضى مادياً ومعنوياً وتوفير العالج لهم اذا امكن ذلك .٧

 المساهمة في المحافظة على البيئة والتراث .٨

 مد جسور التعاون مع المنظمات والهئات الوطنية والدولية ذات االهتمام المشترك  .٩

  ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل
 - ايمن مصطفى خزعل- وليد خالد خزعل- زياد حسين خزعل- بالل حسن خزعل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منيره حسين خزعل-محمد رشيد خزعل
  ايمن مصطفى خزعلالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٥٩ علم وخبر رقم -"جمعية قطوف الخيرية" جمعية باسم -١٠
   الطابق العاشر- بناية الريم- شارع األوزاعي- قصقص-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 األعمال الخيرية التي ال تتوخى الربح .١

 االعمال الخيرية من مساعدات لأليتام واألرامل ورعاية األسر وكفالة ومساعدة طالب العلم .٢

هيئات الدولية لالقيام بأعمال االغاثة وقائياً وعالجياً وانمائياً داخل األراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات وا .٣
 والداخلية

 ن خالل القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهمرعاية الطفولة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة م .٤

 ارشاد الفرد والمجتمع على هدي األخالق الحميدة والحث على االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة .٥

 وتأهيلها لتكون عنصراً فاعالً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام باالمور االهتمام بشؤون المرأة وتمكينها .٦
 والخيرية والعلمية والمهنيةاالجتماعية 

اقامة مراكز تدريب للمرأة على اعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية األسرة واالطفال وغيرها من االعمال  .٧
 المتخصصة

  ومستشفيات ومراكز صحيةالقيام بخدمات طبية وانسانية واجتماعية وانشاء مستوصفات .٨

 صة واصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامةانشاء وادارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخص .٩

نشر التربية والتعليم  لمختلف المراحل التعليمية عبر انشاء وادارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات  .١٠
 وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة انتشار اآلفات السيئة في المدارس

  البيئي لدى المجتمع المحلي من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئةترسيخ المفهوم .١١

 فةية وتثقيفية وتربوية اجتماعية هاداالهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة واقامة مخيمات ترفيه .١٢

 لغايةمكافحة آفتي التدخين واالدمات على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه ا .١٣

 االهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات الخاصة .١٤

 التدريب للقيام بأعمال االسعاف واالنقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني .١٥

 وانشاء مراكز متخصصة لهااقامةدورات محو االمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  .١٦



 12 

 اصدار نشرات دورية ثقافية، اضافة الى البحث العلمي والدراسات .١٧

 تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين .١٨

 اقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية .١٩

 تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي واالسالمي .٢٠

 ةالقيام بمعارض فنية وثقافي .٢١

 اقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان .٢٢

 رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية وانشاء مراكز متخصصة لذلك .٢٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جنى -  جاد عثمان طعمه- عبد الرحمن احمد الرفاعي.  د-الشيخ محمود احمد العكاوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد رضا عدنان الداعوق-  مالك محمود مرعب-يوسف الدالل
   جاد عثمان طعمهالمحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٦٠قم  علم وخبر ر-"جمعية االعتدال" جمعية باسم -١١
   قضاء عكار-  ملك نجو مصطفى شروف- الطريق العام-  دير دلوم- برج العرب: مركزها
  : أهدافها
 االهتمام بقضايا الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية .١

 تعزيز عالقة الشباب بالمجتمع المحلي .٢

 مساعدة األسر الفقيرة وتقديم المساعدة لمن هم بحاجة .٣

  والثقافية والتربويةاقامة المراكز والمؤسسات الصحية .٤

 المساهمة في رفع مستوى الطفل والمرأة وتعزيز حقوقهم .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عبد - اللطيف مصطفى طرفة عبد-الحاجعبداهللا  عبد الكريم -موسى عبداهللا الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   خضر احمد محمد- علي احمد محمد- محمد عبداهللا علي-السالم احمد عوض
    علي احمد محمدالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٦٩ علم وخبر رقم -"رابطة مخاتير البقاع الغربي" جمعية باسم -١٢
   الغربي قضاء البقاع- ملك ديب صالح- وسط البلدة-المرج: مركزها
  : أهدافها
 تهدف هذه الرابطة الى رفع مستوى المختار في جميع المجاالت الثقافية واالجتماعية والعملية .١

 ال تهدف هذه الرابطة الى التدخل في الشؤون أو االشتثمارات الشخصية وال تبغي الربح .٢

 اقامة برامج تدريبية وتوجيهية وأبحاث علمية بهدف تطوير دور المختار .٣

 يها المختارين لالستئناس واالستيضاحلتبة قانونية استشارية يعود اانشاء مك .٤

 تقديمات وخدمات غير محصورة تبعاً للظروف واالمكانات .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وليد محمد عبد - غسان يوسف الكوكباني- ايهاب يوسف ابو عثمان-ب صالحصالح ذي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليم محمد مرعي- الياس فيليب نخله- ريمون سجيع الغجر- ابراهيم عباس شومان- حسين عقيل اسماعيل-الرزاق
    سليم محمد مرعيمختار ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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China Arab شجيع التبادل الثقافي والتجاري،الجمعية الصينية العربية لت" جمعية باسم -١٣

Commercial Exchange& Association for Promoting Cultural "- أد /1270 علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- الطابق االرضي- A بلوك - سنتر السمرا- الفنار: مركزها
  : أهدافها
  العربي-تقوية التعاون الصيني .١

 ... من خالل تنظيم محاضرات، احداث، مؤتمرات،ةوالبلدان العربيبين الصين الثقافي تعزيز التبادل  .٢

 إنشاء مركز ثقافي صيني في لبنان بهدف تعزيز الثقافية الصينية في لبنان .٣

 ...رض، مؤتمرات،اتعزيز التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية من خالل تنظيم زيارات عمل، مع .٤

 االشخاص والشركات المساهمة في مجال الثقافة والتجارة في أو فيما بين زيادة عدد أعضاء الجمعية عن طريق جمع .٥
 الصين، لبنان، الشرق األوسط والبالد العربية

 تأمين خدمات استشارية لالعضاء متعلقة بالتبادل الثقافي والتجاري .٦

  في المجال عينهاقامة عالقة مقربة مع االقسام الحكومية المعنية، والجمعيات االخرى، والمؤسسات والمنظمات .٧

تقييم وتصديق البضائع المصنوعة أو المستوردة من االعضاء والخدمات المؤمنة منهم وفق معيار محدد بدقة ومصدق  .٨
 من الهيئة االدارية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وليد -نغ تجاو ينغ يوش- شادي حنا عبدو- اندره موسى الصيداوي-ادمون فؤاد ابراهيم: السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

   كارول جورج زوين-جورج كرباج
    كارول جورج زوين ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٧١ علم وخبر رقم -"جمعية المواهب الخيرية لالنماء" جمعية باسم -١٤
   ملك عليا عبد الرحيم الساحلي-٢٨٨ العقار رقم - زور القرود/ حي السبيل-ملالهر: مركزها
  : أهدافها

  :اكتشاف المواهب لدى جيل الشباب وال سيما المعوقين منهم من خالل
 -  الثقافية-التربوية(تواصدار الكتب والمجالت واالنتاجاانشاء دار للنشر والتوزيع واقامة المكتبات العامة والخاصة  .١

 ) الفنية- الموسيقية-يةالبيئ

اقامة دورات لمحو األمية والخياطة واالشغال الحرفية والمونة المنزلية واللغات والكومبيوتر واالسعافات االولية  .٢
 والتمريض والدفاع المدني

فال انشاء المعاهد الفنية والمهنية والزراعية بكافة المستويات وانشاء المدارس االبتدائية المجانية وحضانات االط .٣
 والثانويات والمتوسطات الخاصة

 ) نشرات دورية- تلفزيون- اذاعة- مجالت-  جرائد- انترنت(انشاء مراكز للتعبير والتواصل االجتماعي الشبابي  .٤

ى اانشاء المسارح والفرق المسرحية واقامة المخيمات الصيفية وصاالت الترفيه ومدن المالهي لالطفال والتنبيه ع .٥
 ...ينمخاطر المخدرات والتدخ

تلف المجاالت الخالقة في مخ)  معوقين- نساء- شباب(لشباب العمل على الحد من البطالة عن طريق تأمين الوظائف ل .٦
 والكريمة

انشاء دور اليواء االيتام والمشردين وذوي الحاالت الخاصة والمدمنين على الكحول والمخدرات العادة تأهيلهم في  .٧
 المجتمع
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 عم المالي والتربوي والثقافي للطالب وتأمين النقل العام والخاص باسعار زهيدة ومجانيةتأمين الكتب والقرطاسية والد .٨

 كز مالي لدعم المشاريع المذكورة اعاله من خالل التسليفات الصغيرة والمحدودة األجلانشاء مر .٩

 التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات االخرى محلية كانت أو دولية .١٠

  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 
   خديجة حمود الحاج حسن-  زنون منجد امهز- عليا عبد الرحيم اساحلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

     زنون منجد امهزالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٧٢ علم وخبر رقم -"جنى المحبة الخيرية" جمعية باسم -١٥
   قضاء صور- الطابق الثالث- ملك جهاد عباس- خلف صيدلية النور- مفرق العباسية-العباسية: مركزها
  :أهدافها

   : انمائية-  ثقافية-  تربوية-اجتماعية
 دورات قصيرة  المكننة واقامةالتطوير المعرفي من خالل القضاء على االمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل .١

 ومتوسطة والقيام بكل ما يساهم في القضاء على الجهل والفقر والحرمان

ومساعدة الفقراء واأليتام والمحتاجين والطالب ...)  األكاديمي- المهني(تقديم المساعدات لكل محتاج في مجاالت التعليم  .٢
 لمن يحتاج اليها والعمل على نشر مجاناًقديم المنح المدرسية المعوزين وتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية مجاناً وت

العلم والثقافة والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية االبتدائية 
 والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية

 يحتاج لها سوق العملاقامة دورات للتدريب المهني المكثف على مهن  .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   نعمات محمد عباس-  محمد موسى عباس-جهاد موسى عباس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جهاد موسى عباسالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

  أد /١٢٧٣ علم وخبر رقم -"جمعية سبيل العلم الثقافية " جمعية باسم -١٦
   الطابق الثالث- ملك بنوت- الملعب البلدي-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
نشر التربية والتعليم، وانشاء وادارة مدارس غير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات وتعليم اللغات وغيرها، وتبني المنح  .١

 منها والمدرسيةالجامعية الدراسية 

 نشر الكتب واصدار دوريات ثقافية .٢

االعمال الخيرية التي ال تتوخى الربح كتقديم مساعدات وقائية وعالجية وانمائية للفقراء والمعوزين واأليتام واألرامل  .٣
 ورعاية األسر وكفالة ومساعدة طالب العلم، وتقديم خدمات انسانية

 الحتياجات الخاصةرعاية الطفولة والمسنين وذوي ا .٤

 االهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعالً في المجتمع .٥

 اقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية .٦

 االهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة، واقامة مخيمات ترفيهية، وتثقيفية وتربوية واجتماعية هادفة .٧

 دمان على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغايةمكافحة آفتي التدخين واال .٨

 دريب للقيام بأعمال االسعاف واالنقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني والصليب االحمرالت .٩

 اقامة دورات محو األمية وتعليم اللغة العربية .١٠
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  مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ
 عبد البديع محمد فوزي - طارق علي بربور- وسيم عارف االغر- وسف رستمعزمي ي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبير حسين بنوت- زاهر عاطف البساط-سنو
  عبير حسين بنوت محاميةال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٧٧ علم وخبر رقم -"Loussavorchi Ganteghالمصباح المنير، " جمعية باسم -١٧
 الطابق - بناية مصبغة ميكي ماوس-١٥ القسم رقم -٧٣٦ العقار رقم - تجاه سنتر بامبو- شارع الحكمة-جديدة المتن: مركزها
   قضاء المتن- الرابع
  : أهدافها
يحي، وتنشئة دينية، ورياضيات روحية وخدمة في الرعايا انعاش الحياة المسيحية من خالل اجتماعات صالة، وتعليم مس .١

 وفق الحاجات

تقديم الخدمات االنسانية واالجتماعية على قدر المستطاع للمجتمع ولالفراد دون أي تمييز من جهة العرق أو اللون أو  .٢
 العقيدة او الجنس

  وتدار لغايات مشابهةالصعيدين الدولي والوطني التي اقيمتالتعاون مع المؤسسات والجمعيات على  .٣

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 تسولين بدروس -  روزانا مارتين مكرتشيان- مانوك اثوب ال يمزيان.سيادة المطران د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 فاندا كريكور - كريكور هرانط المايان- نيكوال ارتين سليخانيان- الكسان كيورك اشجيان-ينتا بليان ديكران نوبار ع- دميرجيان
   الكسان ادكار اكوبيان- نورا بدروس مارديروسيان-اواكيميان

    نيكوال ارتين سليخانيانالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٢٧٨ علم وخبر رقم -"نماءمنتدى البترون للثقافة والتراث واإل" جمعية باسم -١٨
   قضاء البترون- منزل الدكتور جورج شاهين-عبرين: مركزها
  : أهدافها

  :الغاية من تاسيس المنتدى
 النشاط الثقافي على انواعه .١

 النشاط االجتماعي على انواعه .٢

 النشاط البيئي .٣

 :النشاط التراثي .٤

  ووسطاً وجرداًالكشف عن اآلثار المغمورة في ارجاء منطقة البترون ساحالً  -
 ها واالعتناء بهايثرية والحفاظ علابراز المعالم األ -

 العمل على وضع آثار المنطقة على خارطة السياحة اللبنانية -

 ثرية في المنطقةانشاء متحف خاص يضم المكتشفات األ -

 لرة في طريقها الى الطمس والزواوثار المنطقة وما فيها من كنوز اثرية مغمآاصدار منشورات تعرف ب -

ثرية اللبنانية بما يعود بالفائدة على المنطقة المشاركة مع الهيئات والنوادي والجمعيات التي تعنى بالبيئة وبالثروة األ -
 ولبنان

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 -موريس طنوس الحويك.  د- موريس حنا اسعد شربل-حورج يعقوب شاهين. د: تالسيدا/المؤسسات السادة/المؤسسون
 غسان يوسف عازار ابي - كلوديا الياس شمعون- وسيم جرجي جرجي سابا- جرجي رشيد قبالن-طانيوس رامح رامح منعم

   بردليان خطار طربيه-  مازن حنا عبود-فاضل
    ي سابا وسيم جرجي جرجمحاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٢٨١ علم وخبر رقم -"الملتقى الثقافي الجامعي" جمعية باسم -١٩
   قضاء بعلبك-  ملك علي زيتون- الشارع العام- حوش الرافقة: مركزها
  : أهدافها

 تنشيط البحث العلمي والثقافي .١

 تنمية قدرات االقالم الواعدة ورعايتها .٢

 نشر الوعي الثقافي االنساني في المجتمع .٣

  اصدار منشورات ثقافيةالعمل على .٤

 اقامة مراكز ثقافية تدريبية .٥

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ايلي . د- محمد محمود محي الدين.  د- فاتن بشاره المر.  د- هاله محمد ابو حمدان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليمان محمود جمعة-علي مهدي زيتون.  د-راغدة محمد المضري.  د-انطون انطون
    ايلي انطون انطوندكتور ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

le Libanaise pour L’Entraide Association Fraternelاألخوة اللبنانية للتضامن العام، " جمعية باسم -٢٠

General"- أد /١١٣٠ علم وخبر رقم  
   الطابق العاشر- ملك كبريال الياس المر- اتوستراد الحكمة-  الرميل- األشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها

 مساعدات مدرسية .١

 مساعدة المسنين .٢

 السعي لتأمين فرص عمل .٣

 التوعية االجتماعية  .٤

 تنظيم ندوات ثقافية .٥

 مساعدة طبية .٦

  ألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين وا
نويل - جاد عواد حبيقه- اندره جرجي مطر-اد جميل الشدياق عم-رينا حنا طنوس حنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فادي ميشال ناكوزي- قره بيت قيومجيان
  اندره جرجي مطرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

  أد /١٣٠٢ علم وخبر رقم -"أبناء مريم، اصدقاء القديسة فيرونيكا"اسم  جمعية ب-٢١
   قضاء المن- الطابق االرضي- ملك جان القزي- شارع األنوار-جديدة المتن: مركزها
  : أهدافها
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سة الكاثوليكية، هي جمعية خيرية تستوحي مبادئها من قيم السلطة التعليمية للكني" ابناء مريم، اصدقاء القديسة فيرونيكا"ان جمعية 
  .وحقوق االنسان، والطفل والعائلة

  :تستطيع هذه الجمعية أن تقوم بالنشاطات االجتماعية والثقافية والروحية وهي على سبيل المثال ال الحصر
 المساهمة في نشر معرفة القديسة فيرونيكا جولياني وتكريمها في العالم .١

  ...رى متعلقة بالقديسة الى مختلف اللغاتأو كتب أخ/و" اليوميات"المساهمة في ترجمة كتاب  -
 كأداة اساسية للتعريف األولي بالقديسة" القديسة فيرونيكا، تلميذة مريم ورسولتها بامتياز"نشر كتيب  -

 نشاطات طبع ونشر لكتب دينية وغيرها مختلفة -

 التهاأفالم أو اشرطة وثائقية حول حياة القديسة المذكورة ورستقديم العون والمساهمة لتحقيق  -

 تنظيم مؤتمرات ولقاءات دراسة حول القديسة فيرونيكا، مواضيع دينية مختلفة -

 ...تنظيم خلوات روحية سنوية، مواعظ وتنشئة روحية وأخالقية الخ -

يرغب وخاصة ألساقفة او كهنة ينوون نشر تكريم المساعدة لتسهيل رحالت  حج الى مواقع التعبد للقديسة فيرونيكا لمن  -
 يكاالقديسة فيرون

 أو مركز عبادة على اسم القديسة فيرونيكا/تشجيع او مساعدة اي مشروع بناء كنيسة و -

 أو مركز عبادة على اسم القديسة فيرونيكا/تشجيع او مساعدة اي مشروع بناء كنيسة و -

 توزيع تماثيل، صور ومختلف أدوات العبادة -

م الكلية القداسة وتجاه قلبها المتألم والطاهر، وضرورة وألجل الحب الذي كانت تكنه القديسة فيرونيكا تجاه العذراء مري .٢
التكرس الكامل لها، تجتهد الجمعية في المساعدة في كل ما يؤول ويساهم في تحقيق تكرس العالم، الدول، الجماعات، العائالت 

 ه بشكل أفضلوكل األفراد لقلب مريم المتألم والطاهر، وإظهار اهمية دور والدة اهللا نحو الكنيسة والعالم كل

 بامس خلق سلسلة ورباط قوة صالة مشتركة، تساعيات ليال وايام من السجود األفخارستي، ألن العالم كله والمجتمع بأكمله .٣
 الحاجة الى ذلك

 الدفاع عن القيم والمبادىء الروحية واألخالقية في الكنيسة والمجتمع .٤

اية ممتلكات عينية عقارية ثابتة كانت أو منقولة كالسيارات  سمهاوألجل بلوغ الجمعية أهدافها بشكل أفضل، يمكن أن تمتلك بإ
  أو تدير شؤون غيرها/وغيرها و

 ال تهدف باية طريقة من الطرق لجني األرباح" ابناء مريم، اصدقاء القديسة فيرونيكا"إن جمعية  .٥

  عية ستتم دون أي أجرية خدمة من قبل االعضاء يكون مجاناً، كما كل المسؤوليات داخل الجمالتطوع الفردي أل
 مع حق Discipline Uniformeانها جمعية ذات طابع متوازن في تعاطي الشركاء للجمعية، أو ذات الحقوق وذات الواجبات 

  ، لالدارة ولتعيين المجالس االنتخابيةالتصويت الفردي للموافقة والتعديل في النظام
  يس لديها اهداف مماثلة الهدافهايمكن للجمعية ان تكون مشاركة كشريك في جمعيات اخرى ل

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 االخت ورده يوسف - األخ وليد رؤوف الخوري مجاعص-األب جوزف مسعود رحمه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بيار مخايل القزي-ز ميشال طنوس كيرو- مبارك
  بيار مخايل القزيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

  أد /١٣١١ علم وخبر رقم -")للساحل(منتدى التنمية االجتماعي الخيري " جمعية باسم -٢٢
   قضاء بعبدا- ملك عالمة- مستشفى الساحل- شارع درغام- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 مجتمع وتحسين اوضاع المحتاجين اجتماعياً، صحياً، ثقافياًالقيام بدور فعال لتطوير ال .١
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 العمل على تأهيل المرأة وتوسيع آفاقها عبر الدورات التدريبية مهنياً واجتماعياً .٢

 نشر ثقافة المواطنة وحقوق االنسان عبر الندوات والمحاضرات .٣

 لى تسويق انتاجها الحرف والعمل عتشجيع المرأة وال سيما ربات المنازل ودون معيل الى تعلم .٤

 انشاء معهد مهني للتدريب والتأهيل الفني .٥

 انشاء دار حضانة .٦

 المساهمة في نشر التوعية الصحية عموماً وصحة المرأة والطفل خصوصاً .٧

 اقامة مشاريع انتاجية لدعم العائالت المحتاجة .٨

 ر التوعيةاالهتمام بالبيئة من خالل اقامة ندوات وورش متخصصة واصدار مناشير وبروشورات لنش .٩

 اقامة انشطة اجتماعية تسهم في تحسين المجتمع  .١٠

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 لما -شي ايمان محمد عدنان حبو- ايوب منى احمد- منى علي حمود- غادة علي حمود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  عبد العزيز عالمه
   غادة علي حمودالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣١٩ علم وخبر رقم -"همم للتنمية واالبداع" جمعية باسم -٢٣
   قضاء عكار- ملك خالد عثمان عثمان- حي بيت العثمان-عيات: مركزها
  : أهدافها
 لجهل وصوالً الى مجتمع أفضلتوعية المجتمع والفرد والمساهمة في محاربة البطالة وا .١

 تأمين مساعدات إنسانية واجتماعية وصحية للمحتاجين اضافة الى القيام بأعمال خيرية واجتماعية وثقافية مختلفة .٢

 اقامة ندوات ومحاضرات بكافة المواضيع الدعوية والحياتية التي يتعرض لها المجتمع .٣

 فة المشاكل واآلفات التي يتعرض لها المجتمعتنظيم دورات وأنشطة تربوية هادفة للمساهمة في حل كا .٤

 التوعية نحو مجتمع افضل: اصدار نشرت خاصة بعنوان .٥

تنظيم دورات وأنشطة تعليمية بمختلف المجاالت للمساهمة في رفد المجتمع بالقدرات المؤهلة علمياً للرقي بالمجتمع  .٦
 المدني

ات ثقافية واجتماعية وصحية وتربوية وتعليمية انشاء معاهد شرعية ومهنية ومدارس ومستوصفات ومراكز ومؤسس .٧
 وغير ذلك لخدمة اهداف الجمعية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  ات محمد هالل بك محمد هالل فت- آيات عبد الفتاح شديد-حمدخليل محمد ظهير الم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  خليل محمد ظهير المحمدالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
    

  أد /١٣٣٩ علم وخبر رقم -" كفرمتى-المنتدى النسائي الثقافي االجتماعي" جمعية باسم -٢٤
   قضاء عاليه- ملك فؤاد الغريب-١٢٢٥ العقار رقم -ع الرئيسيار الش-كفرمتى: مركزها
  : أهدافها
ر المرأة عن طريق المشاركة التنموية من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واالعالمية ل دوتفعي .١

 وتعزيز دورها وأحقيتها في العمل الحر

 اقتراح قوانين أكثر انصافاً للمرأة .٢
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عربي من خالل نشر المعرفة نشاء شبكة معلومات خاصة بالنساء هادفة تسعى الى تطوير المرأة على صعيد الوطن الا .٣
 وتبادل الخبرات والمعلومات اقليمياً وعالمياً، والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

اقامة العديد من المؤتمرات والندوات التي تتناول شؤون المرأة العربية على نطاق الشرق األوسط بأكمله وتنمية روح  .٤
 العمل التطوعي لديها

ساء األميات وذوي االحتياجات الخاصة، تقديم برامج التعليم الالمنهجي لالطفال، االهتمام باألطفال تأهيل النساء، والن .٥
الموهوبين وتنمية قدراتهم، باالضافة الى انشاء مدرسة تضم قسم خاص لأليتام يوفر لهم التعليم والمسكن، وتنسيق العمل 

انشاء مركز الطفولة المبكرة، وبمؤازرة من المنظمات غير  والطفل ورأةمع الجمعيات في الخط الموازي لالرتقاء بالم
 الحكومية والمؤسسات الحكومية

مساعدة المرضى والفقراء وتقديم المساعدات االنسانية والعمل على جمع التبرعات المالية وتبرعات من طعام، مالبس،  .٦
 أدوات تعليمية، واجهزة صحية

  قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل
 كارين - هتاف فواد الغريب- مي فواد الغريب-  ريما جميل الغريب-رانيا عادل مصلح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جولياة بهجات سري الدين-محمود الغريب
   الدين جولياة بهجات سريالسيدة: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٣٤٧ علم وخبر رقم -"جمعية مجالس الخير" جمعية باسم -٢٥
   الطابق األول- ملك محمد عطية- بناية عدرة-  شارع االستقالل-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 تين االبتدائية والمتوسطة والثانوي شبه مجانية، ومجانية، لألوالد ذوي االحتياجات الخاصةانشاء روضة ومدرسة للمرحل .١

 تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية وفنية هادفة بالتعاون مع مجالس األهل في المدارس -اقامة دورات تقوية للطالب .٢
 الرسمية ومع الوزارات المعنية والبلديات المحلية

نيين  المعاناة عن كاهل المواطن وذلك بالتعاون مع كل المعانشاء مستوصفات طبية لمساعدة المريض والمحتاج ورفع .٣
 واألخصائيين في مجال الطلب

 انشاء مدرسة مهنية وتقنية من اجل تزويد الشباب والشابات بالمهارات الجديدة .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وائل خضر -  لينا عبد الرؤوف الدبل- امال محمد الصباغ-طيهعبد الحميد عطيه ع: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد محمد يحي-شما
  عبد الحميد عطيه عطيهالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

    

  أد /١٣٤٨ علم وخبر رقم -"االتحاد اللبناني لرجال االعمال" جمعية باسم -٢٦
   الطابق األول-  ملك ريدان امين شميط-عاليه: مركزها
  : اأهدافه
 تنمية الوعي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي .١

 تنظيم المنتديات الفكرية واالقتصادية .٢

 تقديم الدعم والجهد على المستوى البيئي واالنساني واالقتصادي .٣

 المشاركة الفعالة في التنمية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية االنسانية واالجتماعية والبيئية والصحية المحلية والخارجية .٤

 عم المحتاجين  وذوي االحتياجات وتقديم المساعدة لألسر المحتاجةد .٥
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
يوسف سري  غازي - وائل عصام العريضي- رشيد يوسف االعور-كمال توفيق منيف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريدان امين شميط-  عصمت نسيب شرف الدين شهيب-  جميل عجاج شميط- الدين
    وائل عصام العريضيالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

• .�� /  �� ٢٠١١ *ب)'�  �� �& وا�0
  

:  للجمعية المسماة٨/٥/٢٠٠٠أد، تاريخ /٥٦  العلم والخبر رقملبيان ١٢٧٤  رقم تعديل-1
 » للتفاعل االنساني والقيمالمؤسسة الوطنية«

أد تاريخ /٥٦، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »« المسماة ةالجمعيالداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز أخذت وزارة 
٨/٥/٢٠٠٠   

  :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء عكار- ملك السيد ايليا دميان- ساحة الذوق- القبيات: مركزها
   قضاء عكار- ملك السيد ايليا دميان-ة الذزق ساح- القبيات :بدالً

  :غايتها
انيين، من خالل تفاعلهم االنساني القيام بالنشاطات العلمية واالجتماعية التي تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبن .١

 والحضاري

 اسيةالعمل على نشر مضامين القيم االنسانية والوطنية واالخالقية، وتوعية المواطنين على اهميتها االس .٢

 االسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم .٣

مركز االبحاث للقيام بالدراسات واالبحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل االنساني والقيم، وما يرتبط بالعالقات  تاسيس .٤
  في لبنان وطن الرسالة االسهام في نجاح العيش الوطني الواحداللبنانيين، وبعمليةبين 

نشر العلم والتعليم وبناء المدارس بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتأهيل والتدريب المهني والتقني وال  .٥
 سيما معهد فني للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل

دمات االجتماعية واالنسانية والخيرية، عن طريق اقامة مؤسسات القيام بكافة النشاطات االجتماعية واالنسانية، وتقديم الخ .٦
 ذات طابع اجتماعي وانساني وخيري

قافية، ومكتبية للمطالعة، والقيام بجميع النشاطات الثقافية، اصدار المطبوعات والنشرات والدوريات حول انشاء مراكز ث .٧
 كافة النشاطات الثقافية واالجتماعية واالنسانية

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

القيام بالنشاطات العلمية واالجتماعية التي تؤدي الى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خالل تفاعلهم االنساني  .١
 والحضاري

 وطنية واالخالقية، وتوعية المواطنين على أهميتها االساسيةشر مضامين القيم االنسانية والنالعمل على  .٢

 االسهام في الحهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على اساس هذه القيم .٣

 تأسيس مركز االبحاث للقيام بالدراسات واالبحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل االنساني والقيم .٤

  عاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أ
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:  للجمعية المسماة٢٥/١/١٩٧٢أد، تاريخ /٣٢  العلم والخبر رقم لبيان١٣٤٢  رقم تعديل-٢
 »الخيرية آلل محرزجمعية ال«

، الحائزة على بيان العلم »عية الخيرية آلل محرزالجم« المسماة ةالجمعيغاية اسم والداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
   ٢٥/١/١٩٧٢أد تاريخ /٣٢والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  »جمعية العون والبناء«: اسمها
  »الجمعية الخيرية آلل محرز« :بدالً من
  :غايتها
 مساعدة المحتاجين والفقراء على كل المستويات .١

 ى االجتماعي والثقافي والتربويالعمل على تنمية االنسان على المستو .٢

 بناء المجتمع على اساس سليم ودعم العنصر النسائي داخل المجتمع الريفي .٣

 اقامة دورات ثقافية وتعليم اللغات األجنبية .٤

 ع محاصيلهمعين في جممساعدة المزار .٥

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
  :بدالً من
 مساعدة جميع ابناء هذه العائلة بما يختص في االعمال الخيرية .١

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

: معية المسماة للج١٠/٥/١٩٨٢أد، تاريخ /٥٧  العلم والخبر رقملبيان ١٣٤٦  رقم تعديل-٣
 »للعلوم والمهن الجمعية االسالمية الخيرية«

، »الجمعية االسالمية الخيرية للعلوم والمهن« المسماة ةالجمعي ، مركز وغايةاسمالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
  ٢٠١١ /١٦/٥أد تاريخ /٥٧الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

 Educations and Practices Charitable Association for، الجمعية الخيرية للالطفال المعاقين للعلوم والمهن «: اسمها

Handicapped Children«  
  »الجمعية االسالمية الخيرية للعلوم والمهن« :بدالً من
   ملك يوسف شهاب-  بناية شهاب- شوران-  الروشة-بيروت :مركزها
   مالصق بيت االطفال النموذجي-شاكر الغربيابو  شارع - بناية القمند- مؤقتاً في منزل عصام رجاح رمضان-بيروت :بدالً من
  :غايتها

  :تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة واعانتهم مجاناً وتهتم باألمور التالية
 والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهنيجمع شباب المحلة وبث روح التعاون  .١

 تدارس مشاكل المعوزين المادية واالجتماعية والتعليمية والعمل على حلها .٢

 العمل في المجاالت الخيرية والثقافية وعدم فتح مدارس ابتدائية مجانية .٣

 عمومية بعد موافقة الهيئة االداريةجان المنبثقة من الجمعية اللااللتزام بالقرارات التي تتخذها ال .٤

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من
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  جمعية خيرية اسالمية تربوية مهنية
جاناً وتهتم مطقة واعانتهم وتعليمهم تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم الديني والمهني وجمع ذوي العاهات في المن

  :باألمور التالية
 جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الديني والفكري والمهني .١

 تدارس مشاكل المعوزين المادية واالجتماعية والتعليمية والعمل على حلها .٢

 تدائية مجانيةة وعدم فتح مدارس ابقافية والدينيالعمل في المجاالت الخيرية والث .٣

 االلتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة االدارية عليها .٤

  

:  للجمعية المسماة١٠/٢/٢٠٠٣أد، تاريخ /٣٦  العلم والخبر رقم لبيان١٣٥١  رقم تعديل-٤
 » اللبنانية للتكنولوجيا المالئمةجمعيةال«

، الحائزة على بيان »الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا المالئمة« المسماة ةالجمعي مركزالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
   ١٠/٢/٢٠٠٣أد تاريخ /٣٦العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  ضاء المتن ق-٩B الطابق -  بناية يوسوفيان- شارع اوتيل غاردن تاور-انطلياس :هامركز

   الطابق الثالث- بناية فؤاد طرزي- اللبان- شارع الحسين- الحمراء-بيروت :بدالً من
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  
  

  .CRTD.Aيب للعمل التنمويمجموعة األبحاث والتدرتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ء تحصل بعض األحيانن األخطاإ 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 
  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
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