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      ٢٠١١ كانون األول/٩٨العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
 بحسب منظمة العمل الدولية غير كاملة المعلومات حول سوق العمل في لبنان  •

  نظام الضمان االجتماعي الحالي السبب االول لعدم توظيف العمال •

  %٦.٤ الى ٢٠٠٩معدل البطالة في لبنان ارتفع في : االحصاء المركزي •

   لبنان دولة ذات مستوى تنمية بشرية مرتفع بحسب االمم المتحدة •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

 بدعم ألماني وبمناسبة السنة العالمية " البرنامج الوطني للغابات"اطالق  •

  نيات بحسب االمم المتحدة السنة الدولية للتعاو" ٢٠١٢" •

  استدراج عروض لمشاريع تنموية للبلديات : المفوضية األوروبية •
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

 دراسة اطلقتها الجامعة االميركية في بيروت " وجه الفقر اإلنساني في لبنان" •

  لتوظيف المعوقين اطالق مشروع المركز الوطني : اتحاد المقعدين اللبنانيين •

  ونقابة المحامين فرنسبك  ،اتفاقيتي تعاون بين الهيئة الوطنية للمرأة من جهة •
  

  في التربية والشباب

 لدعم مشاريع الشباب الثانية من مبادرة تطلقان المرحلة " اركنسيال"و" بيكون" •

 مرسي كور ومنصات الكترونية في المتحف الوطني بدعم االتحاد االوروبي •
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��� وا��و��� را�� ا�� �$�#�ات ا�!���� ا �

  هيئات اهلية ومحلية٥ مساعدات اميركية لدعم •

  هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •

  مساعدات اجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير حكومية  •

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •

   لبنانمساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في •
  

  ��$�ت 
)�' ا��زراء
  

  حماية الغابات-بيئة •

  مشاريع قوانين-بيئة •

  مكافحة الفقر-شؤون اجتماعية •

  

 ��  ٢٠١١ ���0/ ا�.��-,+� #�* و(

 ٢٠١١ الثاني تشرين شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١١ انيالثمراسيم للعلم والخبر شهر تشرين  •

 ٢٠١١ الثانيتشرين  شهر  للعلم والخبر تعديل •

  
  


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال

   بحسب منظمة العمل الدولية  غير كاملةالمعلومات حول سوق العمل في لبنان •
معلومات  "عقدت تحت عنوانرشة عمل خالل و  دراسة جديدةالعربية لمنظمة العمل الدولية للدول المكتب اإلقليمي اطلق

الوطنية  دعم خدمات التوظيف العامة في لبنان، وتعزيز قدرات المؤسسة " عنوانهفي إطار مشروعو ،"لبنان سوق العمل في
هي من انجاز منظمة العمل ، "وق العمل في لبنانساستعراض وتقييم معلومات : "عنوان التي تحمل الدراسةو. "لالستخدام

 معلومات نظام وضعهدفت الدراسة الى . الدولية ومؤسسة البحوث واالستشارات وممولة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 معلوماتال من خالل تحديدها تم التي والثغرات الضعف نقاط لمعالجة الالزمة الجهود تحديد ثم ومن العمل سوق حول أوسع

  .المتاحة
 .سواء  حدعلى والدقة التماسك إلى يفتقر لبنان في العمل سوق حول المتوفرة المعلومات من األكبر القسم أنبينت الدراسة وقد 
 من الخارج في عمل عن الباحثين الشباب أمواج في تعبيره يجد والذي اللبناني، السوق يطبع الذي االستعصاء حجم يفسر ما وهو

  .ةثاني ناحية من الداخل، في العمل عن العاطلين جيوش فيو ناحية،
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 سوق في العرض خصائص والبطالة، العمالة عن بيانات ، عامةالعمل سوق أوضاع :اوجه عدة العمل سوق معلومات شملت 

 لتعليما موارد حول المعلومات العمل، سوق  فيفرصال والطلب، العرض توقعات والطلب، العرض آلياتو االتجاهات العمل،

  .العمل سوق بمقررات صلة ذات وأخرى والتدريب،
 على معظمها في تستند عامة مؤشرات مقدما لبنان، في العاملة القوى خصائص تحديدب  الدراسةتقرير من األول الجزءيبدأ 

  . ٢٠٠٤م عا في  المركزي اإلحصاء إدارة به قامت التي المعيشة للظروف األسري المسح
 في ٤٤عام مقداره  معدلب نسمة مليون ١.٢ ،٢٠٠٤بلغ في  لبنان في النشطين السكان اجمالي عدد نأ إلى الدراسة شيرتو

   . المئة في ٧.٩ كان بحدود البطالة نسبة أن إلىخالصة  ، لالناثالمئة في ٢٠و لذكورلالمئة  في ٦٨ ، المئة
 العمل سوق معلومات وضع لتقييم الذي يهدف لطلبوا العمل لعرض الكمي القياس لنموذج موجزا التقرير من الثاني القسم يقدم

  .بغية تطوير قاعدة المعلومات اللبنانية، العمل سوق في والطلب العرض تشكل التي الفئات من فئة كل في
 الصالحة غير أو المتوفرة غير بالبيانات المتعلقة العوائق بتصنيف جدوالً فيتضمن ،التقرير من واألخير الثالث القسم أما

 في المستخدمة العمل سوق معلومات نوعيةل تقييم الجدول هذا يشمل .رالتقري من السابقة االقسام في تحديدها تم التيو ستعماللال

 عليها الحصول وسهولة  المعلوماتتوافر التكرار،: يه رئيسية مؤشرات أربعة مستندا الى الدراسة من والثاني األول القسم

  .الثبات/التطابق درجةاخيرا و
 القطاع في المئة في  ٢٠و الخدمات، قطاعات في تعمل اللبنانية العاملة اليد من المئة في ٥٠.٧ أن إلى الدراسة شارتوا

 في ملحوظة اتسمت بتسجيل خسائر األخيرة، السنوات خالل لبنان في للعمالة األساسية الديناميكيات ان وتالحظ .التجاري

  .والخدمات التجارة  قطاعيفي للعمالة ملحوظ تنام مقابل في ة،والصناع الزراعة قطاعي مستوى على الوظائف
  :رئيسية استنتاجات عدة إلى الدراسة وخلصت

 لسوق بالترافق مع اطار جغرافي واسع الجامعة طالب بين العلمية التخصصات حصة بارتفاع العمل على العرض يتميز -١

 يتم ال العاملة اليد أن إذ اللبنانية العمل سوق في عادية غير ميزة يعتبر ذلك الواقع، في .لعم عن الباحث نظر وجهة من العمل

 والداللة للهجرة، التقليدية الدولية األقطاب من وغيرها المنطقة تصدر ايضا الى بلدان وإنما المحلية السوق في فقط استيعابها

  .الهجرة نحو الميل ارتفاع ذلك على
  .والتقني األساسي التعليم حالة في سيما ال ةمعالجل تحتاج مشكلة التعليم جودة تشكل  -٢
والتي  لنمو،ل مكانات االمحدودة جداً والصغيرة الصغيرة المشاريع  التي تستأثر بهاكبيرةال حصةالب العمل على الطلب يتميز -٣

  .الرأسي املالتك/العمودي االندماج منكما تتسم بحد متدني  ،تستوعبها ايضا نشاطات تجارية بسيطة غير قابلة للتطوير
 تزايد بين ما تطابق عدم عن أساساً والناجمة ،سواء حد والهيكلية على الكمية في والطلب العرض بين ما الثغرة  تكمن-٤

 منو%) ٩١( جدا والصغيرة الصغيرة المؤسسات من أساساً تتكون متطورة غير اقتصادية وبنية المتعلمة العاملة اليد عرض

 وهذا .الرأسي التكامل/العمودي االندماج وقلة أساساً المتكررة البسيطة بالعمليات وتتميز عمال 4 من أقل توظف ت التيالشركا

 عائدات تولد  التيالمتخصصة العاملة اليد تصدير إلى لبنانيميل  المتخصصة، والخدمات المنتجات تصدير من بدال أن يعني

  .أسرهم إلى المهاجرون رسلهاي التي الضخمة المالية التحويالت باستثناء القتصاده، قليلة
 المعلومات جمع تنسيق لياتآل غياب مع جزئية والعرض العمالة على الطلب حول المعلومات مصادر مختلف  تعتبر-٥

  .وتحليلها
 ان والبحوث، الدراسات مؤسسة حقلي المنشأة االقتصادية واشكال سوق، اذ تقدر في شائعة الرسمية غير العمالة تزال ال -٦

  .االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في مسجلين غير لبنان في العاملين من %٤٠
  .العاملة القوى في  كل من الجنسينمشاركة لناحية نسبياً مستقرة اخيرا تتسم سوق العمل في لبنان بالهوة الكبيرة وال-٧
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 نظام الضمان االجتماعي الحالي السبب االول لعدم توظيف العمال  •
 الذي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، MILES الثالثة من ملخص نتائج دراسة برنامج الحلقة" مجال"تنشر 

 السياسات االقتصادية، مناخ االستثمار، تنظيم سوق :، والتي تناولت خمسة مكونات"األخبار" في جريدة ونُشرتوالتي سبق 
تغطي هذه الحلقة االخيرة ابرز نتائج الدراسة المتعلقة . جتماعيةالعمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية اال

  ) ٩٧ و٩٦راجع الحلقتين األولى والثانية في مجال عدد . (بالحماية االجتماعية
  : التغطية الصحية الشاملة
عادل ثلث  لدى صندوق الضمان االجتماعي، أي ما يات/ الصحية للمواطنينمعدل التغطيةهو % ٢٩اشارت الدراسة الى ان 
 وصناديق اجتماعية وتعاضدية وزارة الصحة العامةالنسبة االكبر تحصل على تغطية صحية من خالل الشعب اللبناني، فيما 

  : سيناريوهات لتوفير التغطية الصحية الشاملة للسكان٣وتقترح الدراسة . اخرى
 الكلفة على أرباب العمل، ي من شأنه خفض االمر الذ إلغاء اشتراكات الضمان وتمويل التغطية الصحية من الضريبة-١

 معدالت البطالة وتراجع، %٥.٥ معدالت الهجرة ونتيجة لذلك، تتوقع الدراسة خفض،  فقط%٠.٧١ العبء الضريبي وزيادة
١٤.٣.%  
ة ضمن  قرر لبنان االستمرار في سياسة اعتبار الدين العام أولوية األولويات لكنه أقر التغطية الصحية الشامل في حال-٢

 عجز المالية ويرتفع، %٠.١  االقتصادي قد يتراجعلنمون ا مليون دوالر، فا٢٥٠كلفتها السنوية تقدر تحزمة اجتماعية 
يرتفع الطلب على العمالة النظامية فيما ، %١٤.١ومعدالت البطالة بنحو % ٥.٤تتراجع الهجرة س، و%٣.٧العامة 

  %.١.٣سبة ، وتتراجع االستثمارات بن%٢.٤) المصرح عنها(
يزيد العبء و في االستثمارات والنمو،  حيادي تأثير لهااستحداث ضريبة جديدة لتمويل التغطية الشاملة، سيكون ان -٣

  %.١٤.٣، وتتراجع البطالة %٥.٥، وتنخفض معدالت الهجرة %١.٢الضريبي 
بنيوية في النظام االقتصادي، تؤمن  تغييرات قرارات ادخال سيناريوهات تحاكي ٤الدراسة إلى تطرقت ، وفي االطار نفسه

ت إلى أنه إذا جرت زيادة  اول تلك السيناريوها يشير. بهدف توليد فرص العملتهالتغطية الصحية الشاملة، وتغير تركيب
وتنخفض الهجرة % ٢.٤، والعبء الضريبي %٠.٤ النمو يرتفع) اتصاالت، كهرباء، نقل(االستثمارات في البنى التحتية 

  %. ٢.٥وتنخفض معدالت البطالة % ٧.٦ االستثمارات وتزيد% ٢.١
وتزيد % ٣.٨ الهجرة بذلك تنخفض العبء الضريبي وبدون زيادةثاني هذه السيناريوهات يتحدث عن زيادة اإلنتاجية، 

يبي  العبء الضر يرتفعنتيجتهب الثالث، فيشمل األول والثاني، و السيناريوأما%. ٥.٦وتنخفض البطالة % ٣.٦االستثمارات 
أما الرابع، فهو عبارة عن رزمة  %.٧.٧خفض البطالة تنو% ١١ االستثمارات تزدادو% ٥.٦خفض الهجرة تنو% ٢.٤

إصالحات تخلط بين استحداث ضريبة جديدة لتمويل التغطية الصحية الشاملة، والخيار الثالث المركّب، فتؤدي إلى زيادة 
وزيادة % ١١، وزيادة االستثمارات%١٠.٨ وخفض معدالت الهجرة ،%٣.٥، وزيادة العبء الضريبي %٢.٤معدالت النمو 

  %. ٢٠.٧، وخفض البطالة بنسبة %٣.٢الطلب على العمالة في السوق النظامية 
منسقة التنمية االجتماعية لدى البنك الدولي في لبنان واألردن وسوريا، حنين السيد، أن تتضمن موازنة عام اخيرا، توقعت 

 اعتبرته الدراسة، ال سيما لجهة إصالح نظام الضمان االجتماعي الذي "MILES"تي يقترحها برنامج  اإلصالحات ال٢٠١٢
 تحقيق لذا يرى البنك الدولي ضرورة. او لمكافحة البطالةالسبب األول لعدم توظيف العمال، في ظل عدم وجود نظام تقاعد، 
 االشتراك على ان تكون معدالتوطة مباشرة باالشتراكات التغطية الشاملة، ووضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مرب

استحداث نظام ضد البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر فضال عن ضرورة موزعة على شطور، 
  .السوق
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  %٦.٤ الى ٢٠٠٩معدل البطالة في لبنان ارتفع في : االحصاء المركزي •
 أن ،"اليونيسف"دارة االحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للطفولة كشفت نتائج المسح العنقودي الذي نفذته ا

 أن معدل  االحصائي الى المسحاشارو. ) للذكور٥ ٪ لإلناث و٪١٠.٤(٪ ٦.٤ ،٢٠٠٩  فيمعدل البطالة في لبنان بلغ
٪ للفئة ٨.٨ سنة، و٢٤ و٢٠ين ٪ ب١٥.٦ سنة، و١٩ و١٥ أعمارهم بين ت٪ للبنانيين الذين تراوح١٩.٨ بلغمستوى البطالة 

تراوح مقيمين الذي ت٪ لل٣,٣، و٣٩ و٣٥٪ للمقيمين ما بين ٣,١ سنة، و٣٤ - ٣٠ ـ٪ ل٤.٧ سنة، و٢٩ - ٢٥العمرية 
   . سنة٤٩ و٤٠أعمارهم بين 

ى وبينت نتائج المسح، ان مستوى البطالة ينخفض مع تدني المستوى التعليمي المحصل، اذ ان مستوى البطالة كان األعل
مستوى تعليمي ل% ٥.٢ و،حصلوا على مستوى تعليمي ثانويللذين % ٧.٧و٪، ٨.٨ حيث بلغلحاملي الشهادات الجامعية 

  .٢٠٠٩في عام % ٤.٤اما بالنسبة لالميين بلغ . مستوى تعليمي ابتدائيل% ٤.٦متوسط و
٪ ٥.١ضواحيها، بينما وصل الى ٪ في ٦.٦٪ و٨.١حظ المسح أن معدل البطالة في محافظة بيروت بلغ في موازاة ذلك، ال

٪ في ٨.٢ الضنية و-٪ في عكار والمنية ٧بطالة بلغ  وتظهر نتائج محافظة الشمال معدل. في بقية محافظة جبل لبنان
٪ في بقية مناطق ٦و٪ في بعلبك والهرمل، ٤وتبين نتائج محافظة البقاع أن معدل البطالة كان . المناطق الشمالية األخرى

  .٪٦٪ ومحافظة النبطية ٥سجلت محافظة الجنوب مستوى بطالة بلغ كذلك، . البقاع
هم ٪ ٣٦.٨متزوجين، وال٪ من غير ٨٣.٤و٪ من اللبنانيين العاطلين عن العمل هم من الذكور ٥٩.٥واشار المسح إلى أن 

  .في ضواحي بيروت يقطنون ٪ ٢٩.٦جامعي، والتعليمي المستوى ال من
. ا سابق أي عمل٪ منهم٤٥.٥  يزاول كانوا يعملون في السابق، بينما لمعن العملالعاطلين ٪ من ٥٤.٥ ان  المسحواوضح
٪ يتقدمون مباشرة إلى أصحاب ٣١.٦٪ منهم يلجأون إلى األهل واألصدقاء للبحث عن وظيفة، و٣٦ ان ت النتائجوافاد

   .٪ يستخدمون اإلعالنات واإلنترنت٣٠.٤العمل، و
  

  تفع بحسب االمم المتحدة لبنان دولة ذات مستوى تنمية بشرية مر •
لبنان بين الدول ذات مستوى تنمية بشرية " ٢٠١١التنمية البشرية سنة "صنف برنامج االمم المتحدة االنمائي في تقريره عن 

  . دولة١٧٨بين  ٧١محتال المرتبة ) ٠.٧٣٩(مرتفع 
 البيئية والعدالة، وذلك بغية تعزيز الحريات  بين االستدامة مالعالقة الوطيدةلالدول، كل  ضرورة تفهم  االمميأظهر التقريرو

مما  إلى أن العالم يشهد تدهوراً بيئيا يتوقع أن يتصاعد على االمد البعيد، واشار التقرير. االنسانية لالجيال الحالية والصاعدة
اي اجراءات ، في ظل عدم اتخاذ ٢٠٥٠في نهاية % ٨خفض ملحوظ في مؤشر التنمية البشرية العالمي بنحو سيؤدي الى 

  .جذرية تسعى الى الحد من اخطار االحتباس الحراري
 كثيف متأثرة بشكل كبير، بعدم انتشاء مؤشر التنمية البشرية الذي حققته البالد العربية، يات مستوت جاء، التقريراووفق

لذين يعيشون على اراض  االشخاص اكثافة بين الجنسين، ارتفاع مستوى البطالة، والكبيرةللغابات في المنطقة، الفجوة 
  . النوعيةمتدهورة

 التنمية البشرية لدى البالد العربية، وخصوصا في ظل التداعيات االيجابية لما  مستوى الحظ تحسنا طفيفا في التقريرلكن
مية  ذات مستوى تنضمن قائمة البالد عالميا واالول اقليميا ٣٠احتلت االمارات المركز قد و". الربيع العربي"يسمى بـ 

  .في الخانة عينها من التصنيف) ٠.٨٠٦(والبحرين ) ٠.٨٣١(، تلتها قطر )٠.٨٤٦(بشرية مرتفع جدا 
 سنة خالل هذه السنة، وان سنوات الدراسة ٧٢.٦ يقدر بـ  فيهلفت التقرير الى ان متوسط العمر عند الوفياتاما لبنان، فقد 

 الدخل القومي رتفع، متوقعا ان ي٢٠١١ سنة خالل ١٣.٨و  نحبلغتالتي من المرجح ان يحصل عليها كل فرد لبناني 
 عتبة  تجاوزت لبنانوكذلك وفقا للتقرير، فان نسبة المتعلمين في . دوالرا١٣.٠٧٦ الى ٢٠١١االجمالي للفرد الواحد خالل 
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 في البالد  االستثمارات االجنبية المباشرةفيما شكلت نسبتا، ٢٠١٠ و٢٠٠٥ بين عامي  الممتدةخالل الفترة% ٩٠الـ 
  %.٢١.٩و% ١٣.٩، ٢٠٠٩وتحويالت المغتربين من الناتج المحلي االجمالي خالل 

  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

  بدعم ألماني وبمناسبة السنة العالمية " البرنامج الوطني للغابات"اطالق  •
تكييف سياسات  " الذي يحمل عنوانع اإلقليميفي إطار المشرو " في لبنانالبرنامج الوطني للغابات"اطلقت وزارة الزراعة 

ذلك االلمانية للتعاون الدولي، و الممول من الوكالةو" مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا الغابات
  . في إطار االحتفال بالسنة العالمية للغابات

  بالمئة من مساحة لبنان١٣"شادي مهنا الى ان  في وزارة الزراعةمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وبالمناسبة، اشار 
 حارس ١٩٠وجود "عن مهنا  كما كشف". تنوع في األشجاربال تتصف  بالمئة أراض حرجية١٢ مغطاة بالغابات، وال تزال
العمراني  منها التمدد المخاطر التي تهدد الغابات، ، ومعددا"ةللقيام بأعمال الرقابحارسا قريبا  ١٧٠توظيف متوقعا غابات 

  . وعملية الرعي الجائر والحرائق والكسارات وشق الطرقات
ان لبنان خسر عشرين بالمئة من غاباته خالل السنوات الثالثين من جهته، اشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن الى 

 على  ال يدل بانهما جرى حتى اليوما اصفطنيا للغابات ووبرنامجا الدولة ضع ت أولى األولويات ان  باتتوبالتالي. الماضية
 حراساحد محضر ضبط من قبل كتابة عندما يجري : "  الوزير قائالاضافو. هناك إرادة حقيقية ليبقى لبنان اخضر ان

الموجود، هذا تواطؤ على  مليار ليرة وأحد القضاة يحول الضبط الى مئة الف ليرة، هذا ليس حفاظا علىقيمة األحراج ب
" اكلو قتلة" وهناك حراس ،بلديات متواطئة على الغابات عندما نقطع أشجارا تحت أنظار البلديات، فهناك"ضيفا ، م"الغابات

واكد الحاج حسن على ". الرمل رؤساء بلديات يسرقون الرمل ويقطعون األشجار من أجلايضا هناك ومن رؤساء بلديات، 
المجتمع مطالبا بآلية للتكامل بين الدولة والغابات،   الحفاظ علىعفي موضوو الدولة ال تقوم بدورها في عملية التحريج، ان

  ". القيام بعملية تحريج عليه التنسيق معنا لنتكامل كل من يريد"  وقائالالمدني،
  

  السنة الدولية للتعاونيات بحسب االمم المتحدة " ٢٠١٢" •
 ، مسلطة بذلك الضوء على مساهمات التعاونيات"ونياتالسنة الدولية للتعا" ٢٠١٢سنة  أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة

توفير فرص العمالة الكاملة في القضاء على الفقر وفي تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وال سيما في  ودورها
  .والمنتجة وتعزيز االندماج االجتماعي

 لة من الناس المتحدين بهدف تلبية احتياجاتهماألمم المتحدة، هي جمعية طوعية مستق حسب تصنيفبوالمؤسسة التعاونية، 

أيضاً لمؤسسة يراقبونها بأسلوب  من خالل ملكيتهم المشتركةوذلك وطموحاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشتركة، 
  واحدةوهي تعد في أكثر من مئة دولة،  منتشرينعضو  مليون٨٠٠  في العالموتضم الجمعيات التعاونية اليوم. ديمقراطي

  .العالمي من أهم القطاعات الجماعية على المستوى
  :  الى٢٠١٢السنة الدولية للتعاونيات "وتهدف 

   التعاونيات ومساهماتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية حولرفع الوعي العام  -
 للتعامل مع االحتياجات االقتصادية المشتركة  االجتماعيةوالكيانات إنشاء التعاونيات في أوساط األفراد  حركةتعزيز -

  وللتمكين االجتماعي واالقتصادي 
  تشجيع الحكومات والهيئات التنظيمية على وضع سياسات وقوانين وأنظمة تؤدي إلى تكوين التعاونيات ونموها  -
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الوعي بالتعاونيات، في تشجيع دعم مشاريع التعاونيات  من خالل زيادة  المساهمة السنة الدولية للتعاونياتمن شأن اعالنو
  .التي يقيمها األفراد والكيانات وتطويرها

  

  استدراج عروض لمشاريع تنموية للبلديات : المفوضية األوروبية •
تم أو اتحادات البلديات بهدف التنمية المحلية وي/ تقدمها البلديات وعروض لمشاريعأطلقت المفوضية األوروبية استدراج 

الفاعلون غير الحكوميون  ":عنوانال  يحملدعمها من خالل مساعدة مالية يقدمها اإلتحاد األوروبي وفقاً للبرنامج الذي
  ".والسلطات المحلية في التنمية 

  : على الرابط اإللكتروني التالي الستدراج العروضيمكن االطالع على الخطوط الموجهة
welcome.dopubli?cfm.index/onlineservices/europeaid/eu.europa.ec.webgate://https    

htm.en_index/lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http  
   . عند الساعة الثالثة بعد الظهر١١/٠١/٢٠١٢والجدير ذكره أن آخر مهلة لتقديم االقتراحات هو يوم 

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  دراسة اطلقتها الجامعة االميركية في بيروت " وجه الفقر اإلنساني في لبنان" •
سعت الى تعزيز المعرفة بالفقر في " وجه الفقر االنساني في لبنان: "هااطلقت الجامعة االميركية في بيروت دراسة عنوان

 قوىالمعرفة من هم هؤالء الفقراء وأين يعيشون، وكيف هو واقعهم، والبحث عن ل محاولةمع ، هتقديم لمحة عن ولبنان

  .  الفقر، قوى تعجز المؤشرات االقتصادية عن شرحها بسهولة الكامنة وراءمحركةال
 في بنت(، والجميجمة )في مرجعيون(، والوزاني )في عكار( مرح وبجعة :ريفية ٥منها اسة ثمانية تجمعات، شملت الدر

في منطقة ( ، وحي التنك )في بيروت(الغربي   حي:مدينية هي ٣و ،)وهو مجتمع بدوي في البقاع(وعرب الحروك ) جبيل
 البص يمخيمبباالضافة إلى مجتمع الجئ تمثل )  بيروت-ة األشرفي(الزيتون  وكرم) الميناء، خارج طرابلس، شمال لبنان

  . رصوب  الفلسطينينالبحر جّلو

 أن"  عن الدراسةكشفت لإلجابة عن سبب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في مكافحة الفقر في لبنان حتى اآلن، وفي سعي
 "تكفي وحدها للتصدي للفقر ل العيش والدخل ال ضمان الوصول إلى الخدمات والدعم أو تحسين سبالمقاربة التي تستند الى

  ".تسمح بحصول حراك اجتماعي لمجتمع اللبناني اللهيكلية الطائفية والمذهبية ال" وان
تُعتبر تدخالت قيمة، من شأنها أن تُبعد الفقر الشديد، "الخدمات  أن تحسين سبل العيش والوصول إلىعلى  الدراسة وشددت
واضافت ". لفقراء أو تسمح لهم بالخروج من دائرة الفقرل االجتماعي واالقتصادي يوضعال دي الى تحسين تؤما  نادرالكنها

أنهم يعجزون عن الخروج من الفقر المزمن،   الفقراء يستطيعون الحصول على التعليم األساسي، إال اكثريةومع أن"الدراسة 
  ".ويظلّون بالتالي ضعفاء

من  في مناطق نائية(مجتمعات مهمشة، وهم معزولون إما جغرافيا " ينتمون إلى  عامةاءالفقر  إلى أنواشارت الدراسة
صوت لهم، ألن أصحاب النفوذ والسلطة  وهكذا، يبقون ضعفاء، ال. ، أو اجتماعيا، في جيوب ضمن المناطق المدينية)البالد

  ".يتجاهلونهم
مكّنت  أمثلة عن تحركات إجتماعية"عوام الخمسة عشر الماضية الدراسة أن لبنان قدم في األ وعلى الرغم من ذلك، رأت

  ".الفقراء والمهمشين، وأدخلتهم صلب المجتمع اللبناني
فئات " ثمة  هناكناو  يعيشون تحت خط الفقر الوطني، في لبنان في المئة من السكان٢٨.٥٤واكدت الدراسة على ان 

 في المئة من ٢٠منهم الجنسية اللبنانية، يشكّلون  ، ال يحمل عدد كبير إضافية يقدر عددها بحوالي مليون نسمة"ضعيفة
  .إجمالي السكان
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بانعدام أي نوع من األمان اإلجتماعي لمساعدة "  العوامل المختلفة التي ساهمت في انتشار الفقر، تتمثلوبحسب الدراسة، فان
الخارجية التي ترسلها أسر وأقارب من الخارج شبكة  التحويالت وتمثل. الطارئة الفقراء على مواجهة الصدمات والحاالت

معظم الفقراء  وما يزيد األمر سوءا هو أن.  ال يحظى بها الفقراءهي شبكة، و في لبناناألمان االجتماعي األكثر شيوعا
حصولهم  عدمنظرا إلى انه و. أو غير مستقرة يعملون في القطاع غير النظامي وغالبا ما تكون سبل عيشهم غير مضمونة

  .الضمان االجتماعي على وظائف نظامية، ال يحقّ لهم االستفادة من
يوقّع على اتفاقية حقوق الالجئين، ولذلك، ال يحظى   لبنان لم فاشارت الدراسة الى انفي ما يتعلق بالسكان الالجئين،اما 

ول على الخدمات األساسية، مما يبقي وبفرص متفاوتة للحص  إال بحماية محدودةالمقيمين على اراضيهمعظم الالجئين 
  .الفقر  فيعيشون على حافة منهم،أما الباقون. يردوا إلى أوطانهم أو يعاد توطينهم في بلد ثالث مستقبلهم غير آمن ما لم

  

  اطالق مشروع المركز الوطني لتوظيف المعوقين : اتحاد المقعدين اللبنانيين •
المركز "اون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مشروع اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتع

يهدف هذا المشروع الجديد الذي ينفذه اتحاد المقعدين بالتعاون مع ". الوطني لدعم توظيف االشخاص المعوقين في لبنان
 لدخول ن/ الوظيفية وتوجيههمن/همارات ومهن/هم عبر تنمية قدرات المعوقيندمجعملية الى تعزيز وزارة الشؤون االجتماعية 

توفير الخدمات االستشارية والتقنية ألرباب العمل لتمكينهم من اعتماد ونشر ثقافة التنوع والدمج في المجتمع، و ،سوق العمل
ابل  عبر المركز الذي يتخذ مقراً له في كورنيش المزرعة مق،للمعوقين كما سيتيح المشروع .معايير الدمج داخل مؤسساتهم

  . فرصة توجيههم وتحضيرهم للعمل ومطابقة الوظائف بين قدراتهم ومتطلبات المؤسسات،السفارة الروسية
المشروع يساهم في بناء شراكة "أن وبالمناسبة، اعتبرت المديرة العامة للبرنامج في جمعية اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس 

الطاقات الكاملة مجتمع دامج يشمل الجميع ويستثمر نحو بهدف الدفع ي فعالة بين مجتمع األعمال والقطاعين العام والمدن
أن المشروع في ظل األوضاع الراهنة السائدة في البالد، يعطينا األمل بأننا باإلرادة الطيبة "  واضافت اللقيس.وغير المكتشفة

   .ارزدهاالنستطيع بناء المستقبل األمثل والمضي معاً في رحلة التنافس اإليجابي نحو 
االنتقاص من حقوق المعوقين هو نقص في إنسانية " أبو فاعور أن من جهته، اوضح وزير الشؤون االجتماعية وائل

منظومة حقوق وواجبات مكرسة ال تخضع للتغيير  تطبيق  الدولة بواجبها تجاههم عبران تقوماهمية  علىمشددا المجتمع، 
لن يبقى حبراً على ورق، الخاص بحقوق المعوقين  ٢٢٠القانون "على أن ابو فاعور وشدد ". السياسي ولمزاجية المسؤولين

  .، متعهداً بالعمل على تحقيق ذلك"بل يجب أن يطبق

  

   ونقابة المحامين كن، فرنسباتفاقيتي تعاون بين الهيئة الوطنية للمرأة من جهة •
ن يقوم بموجبه البنك بتمويل قروض مصرفية وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومصرف فرنسبنك بروتوكول تعاو

 وهو القرض األول من "قرض نجاح" إطالق وبموجب هذا البروتوكول، تم. لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
 تطوير لخال يتوجه إلى المرأة اللبنانية الطموحة التي تسعى إلى تحسين مستوى عائلتها المعيشي من نوعه في لبنان الذي

 بفائدة مخفضة، ستمنح القروض و.أو سياحية أو تجارية ريع تساهم في نهضة االقتصاد الوطني أكانت انتاجية أو خدماتيةمشا
  .سداد طويلة األمد وتسهيالت كبرى مع فترات سماح مطولة وفترات

خرى لدعم نضال المرأة وفي السياق نفسه، وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين مذكرة تعاون ا
اللبنانية من اجل الغاء كل القوانين المجحفة بحقها وتعزيز المرجعية القانونية في مسيرة تمكينها وتحقيق مشاركتها الفاعلة في 

الجنسية، واالحوال الشخصية، "ومن المواضيع التي تشملها المذكرة وتسعى الى تعديلها قوانين . التنمية والحياة الوطنية
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وبات، واالنتخابات، والعنف االسري، والضمان االجتماعي، والعمل، وتلك الخاصة بموظفي الدولة واحكام االفالس والعق
  ". ضمن قانون التجارة

  

  في التربية والشباب

  تطلقان المرحلة الثانية من مبادرة لدعم مشاريع الشباب " اركنسيال"و" بيكون" •
من   الثانيةمرحلة بيكون بالتعاون مع جمعية اركانسيال، ال لشركةط الممثلةاألدنى األوس ين الشرق فيأطلقت مجموعة بيل
ولمحاور عمل المرحلة الثانية كشفت المجموعة  األولى مرحلةنجازات الإل وفي عرضها". ابطال السعادة"مشروع مبادرة 

بالستيكية، وأعيد  ف سدادة أل٤٠٠ ماليين و٥ شجرة، وجمعت ٢٥٠على الصعيد البيئي، زرعت : عن االنجازات التالية
 وتقديم ، نشاطات األطفالفقد تم تنظيم العديد منعلى الصعيد االجتماعي، اما  .تدوير مئات الكيلوغرامات من الورق

مدرسة،  ١٥ المساهمة في إعادة تأهيل كذلك تمت .عائلة محرومة، والترفيه عن أكثر من ألفي عجوز ٧٨  لنحومساعدةال
 . شخصاً من ذوي الحاجات الخاصة٥٥٠ارك فيه وتنظيم حدث رياضي ش

 مدرسة، ٤٠المشاركة إلى   عدد المدارسبحيث ارتفع ،٢٠١٢التحقت ببرنامج عام جديدة  مدارس ١٠والجدير ذكره ان 
وهم  المشروعسينضم أربعة سفراء إلى وبموجب المرحلة الثانية .  طفل ألفي المنضوين في المشروعبلغ عدد األطفالو

مي الخليل بصفتها سفيرة التضامن،  "نجمعية بيروت ماراثو"السابق زياد بارود بصفته سفير المواطنية، ورئيسة الوزير 
روز ماري بولس بصفتها سفيرة الصحة، ومكسيم شعيا بصفته سفير  ومسؤولة فرع المسعفين في الصليب األحمر اللبناني

  ).٨٨لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد . (البيئة
  

  مرسي كور ومنصات الكترونية في المتحف الوطني بدعم االتحاد االوروبي •
المنصات االلكترونية في المتحف الوطني  بالشراكة مع وزارة الثقافة المديرية العامة لآلثار،" مرسي كور"أطلقت جمعية 

 برنامج التراث األورو  خالل  منالممول من االتحاد األوروبي،" لمستقبل متين أساسات"في إطار مشروع  وذلك بيروت
 التراث الثقافي وبناء المعرفة بين الشباب واألطفال والمعلمين والمنظمات المحلية، المشروع إلى دعمهذا يهدف . ٤متوسطي

تحتوي و. واالحتفال بالتراث ونشر المعرفة كما يهدف إلى تحويل المتاحف والمواقع الثقافية في لبنان إلى مراكز للتعليم
للمتحف وألعاب تفاعلية كي يتعرف الطالب على تراثهم وأفالم وصور أنتجها  منصات االلكترونية على جولة افتراضيةال

تدريب بشبان وشابات من لبنان واألردن حتى اليوم ه  شارك في الذي المشروعقام وقد .لتوثيق تراثهم المحلي شباب المشروع
 ٦١حصل فيما  . مشروعاً حول التراث الثقافي٦١ بتطوير اموا بدورهمثقافي وق التراث ال كيفية توثيق شاباً وشابة حول١٤٧

تدريب  مدرباً ومدربة على ٨١٢ومرشداً سياحياً في لبنان واألردن على التدريب حول تقنيات اإلرشاد السياحي للشباب، 
  .ي للبحوث واإلنماءتطويرها بالتعاون مع المركز التربو  الحقيبة التعليمية للتراث الثقافي التي تمحول

  

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

   هيئات اهلية ومحلية ٥ مساعدات اميركية لدعم •
دعم مشروع مبادرة لتحسين :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة-

بنانية، عبر ادخال منهجية سلسلة القيمة  الى القطاع الزراعي والسياحي في لبنان، النمو االقتصادي في المناطق الريفية الل
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المساهمة في زيادة مبيعات المواد الغذائية المصنعة في االسواق المحلية واالميركية، تسهيل حصول المزارعين على 
  .خبراء التسويق رابطا بين المزارعين والمصنعين والمصارف واالسواق ٧٥٠التمويل، وخلق اكثر من 

 ١٨٠منح شهادات الكثر من :  مؤسسات تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة ومصرفين٩ الوكالة االميركية للتنمية الدولية لـ -
وكيال ومديرا للقروض في تلك المؤسسات والمصارف الستكمال التدريب التقني في اطار برنامج االستثمار في مشاريع 

  .LIMالتمويل الصغيرة في لبنان 
 موظفا حول استخدام التكنولوجيا واالدارة ٣٢تدريب :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان- 

  .المالية
 الذي يسعى ٢٠١٢ ـ ٢٠١١دعم مشروع التحريج للعام ": جمعية التحريج في لبنان" الوكالة االميركية للتنمية الدولية لـ-

  .عمر في تنورين وبشريملربط غابتي االرز ال
معا نصنع "دعم مشروع :  المبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط للهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة-

  . الذي يهدف الى نقل موضوع االعتداء الجنسي من االطار الخاص الى العام" اوقفوا التحرش الجنسي.. التغيير
  

   هيئات اهلية ومحلية٣مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تجهيز دار االكارم للمسنين في الميناء في طرابلس التابع لها:  جمعية مكارم االخالق االسالمية-
  تأهيل مركز لمعالجة المدمنين على المخدرات بواسطة االدوية البديلة :  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي-
  هيز طابق العجزة والمسنات تأهيل وتج:  مستشفى دار العجزة االسالمية-
  تأهيله وتجهيزه بعيادة طوارئ وعيادة نسائية وطب عام :  مستوصف يحشوش في كسروان-
  

  مساعدات اجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير حكومية  •
   سيارات اسعاف٧تقديم :  جمعية نورديسك من السويد لجمعية التكافل لرعاية الطفولة-
 الف دوالر اميركي ٦٠ وحدة مخبرية قيمتها االجمالية بـ ١٢٠تقديم :  التربية والتعليم العالي الحكومة االرمنية لوزارة-

  لتجهيز مختبرات مدارس رسمية
  اصدار دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان:  صندوق االمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجامعة اللبنانية االميركية-
  تقديم مجموعة من الكتب الترفيهية والتعليمية لمكتبة المؤسسات : االجتماعية شركة فيزا لمؤسسات الرعاية -
االمن "دعم اطالق الدليل العملي لتقنيات التحقيق الجزائي وذلك ضمن مشروع :  االتحاد االوروبي لقوى االمن الداخلي-

  " وسيادة القانون
  

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •
 ألف دوالر اميريكي خصصتا لمساعدة الطالب غير ٢٥٠منحتين ماليتين بقيمة : ة اللبنانية االميركية جوزيف جبرا للجامع-

  المقتدرين ولتمكينهم من االلتحاق بالجامعة 
بناء وتجهيز : بالتعاون مع مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري) قضاء جبيل( نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة -

  د بألعاب مختلفة في البلدة حديقة لالوال
   اجهزة كومبيوتر ١٠تقديم : لدار المعلمين والمعلمات في سير الضنية" جاتكو" شركة جمال التجارية -
 ألف دوالر للطالب الفائزين في احد سحوبات الحساب الجامعي والذي ١٨تقديم :  طالب جامعيين٦ بنك بيروت لـ -

   الجامعي U for Youthيندرج ضمن 
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  دات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساع •
   ألف دوالر٢٦ مصباحا تعمل على الطاقة الشمسية النارة الطرقات في بلدة القليعة بقيمة ١٦تركيب :  االسبانية-
  بناء وتجهيز بنك للدم في صور تابع للصليب االحمر اللبناني :  الكورية وااليطالية وجمعيات محلية-
  هيز قاعة في مدرسة طيردبا بمقاعد ونظام للصوت واجهزة تكييفتج:  الكورية-

  تقديم ادوات للعالج الحركي لجمعية الحنان لرعاية ذوي الحاجات الخاصة في بلدة العباسية: الكورية
  
  

��د ��$�ت 
)�' ا��زراء� ر�� ��4�ا��/ و�
  

  حماية الغابات-بيئة •

ادارة " للغابات عن"معية الشبان المسيحية ومركز كاتالونيا التقني  مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وجالموافقة على
  )٢٥/١١/٢٠١١/جلسة (الغابات وحمايتها 

 

   مشاريع قوانين-بيئة •
الزراعة، العمل، العدل، الصناعة، : تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء

                           : درس مشاريع القوانين األربعة التاليةالبيئة ووزير الدولة مروان خير الدين ل
  مشروع قانون النيابة العامة البيئية -١
 مشروع قانون المحميات الطبيعية -٢

 مشروع قانون االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة -٣

  مشروع قانون حماية نوعية الهواء -٤
  )٢٥/١١/٢٠١١/سةجل(ورفع تقريرها مع مع االقتراحات الى مجلس الوزراء 

  

   مكافحة التصحر-شؤون اجتماعية •
  وزارة الشؤون االجتماعية في شأن سلة التقديمات للبرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراًالموافقة على طلب

 )٢٥/١١/٢٠١١/جلسة(
 

  

 ��  ٢٠١١ .��-,+� ���0/ ا�#�* و(
  

  أد /١٧٣٠ علم وخبر رقم -"جمعية المعراج" جمعية باسم -١
 قضاء - الطابق الثالث- ملك مكتب المحامي اسامة رمال-٢٠ القسم -٥٥ العقار رقم -  شارع مار مخايل-الشياح: هامركز
  بعبدا

  : أهدافها
 القيام باالعمال الخيرية واالنسانية والثقافية ونشر المعرفة لتحقيق المثل العليا في المجتمع .١

 حبة والمبادىء األخالقية الساميةالعمل على تهذيب وتثقيف الناشئة من خالل بث روح الم .٢

 التعاون مع الجهات المختصة على معالجة الفساد االخالقي .٣
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ايجاد آليات تواصل وتعاون بين مختلف افراد وشرائح المجتمع اللبناني على قاعدة إرساء القيم األخالقية  .٤
 والسماوية ال سيما الصالة كنقطة إلتقاء جامعة بين ابناء الوطن

نظيم محاضرات وندوات فكرية وأخالقية لتبادل المعلومات والخبرات مع مراكز البحوث ذات عقد مؤتمرات وت .٥
 الصلة

 تعليمية حول القيم األخالقية العامة ال سيما المتعلقة اصدار نشرات ومجالت ومواد فنية ومسابقات وألعاب ترفيهية .٦
  بالصالة

  مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ
 الشيخ اكرم - خديجة عبدو سلوم- الشيخ نزيه احمد فياض-السيد جعفر حسن مكي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مصطفى علي زين- احمد بركات

  جعفر حسن مكي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣١ علم وخبر رقم -"اءجمعية األرض الخضر" جمعية باسم -٢
 قضاء - الطابق األول- بناية عطية- ١٠٧٤ العقار رقم - منطقة حارة حريك العقارية- شارع المقداد- حارة حريك: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
 مكافحة التصحر وصيانة البيئة الخضراء وتوسيعها في المناطق اللبنانية كافة .١

لبيئية، الترويج لبرامج التخضير، ايصال المعلومات التقنية الى المواطنين، في هذا السبيل تنظيم حمالت التوعية ا .٢
 وتطوير العالقة بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة

التعاون والتنسيق مع االدارات العامة المركزية والالمركزية، والمؤسسات والمنظمات الحكومية واألهلية، الداخلية  .٣
  أهداف الجمعيةلتحقيق ) عربية ودولية(والخارجية 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - وليد علي جابر-س بسام عبد العزيز عبا- زينب اسامه فقيه-روال اسامه فقيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رامز ميسر ياسين
  روال اسامه فقيه ةسناآل: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا

  

  أد /١٧٣٢ علم وخبر رقم -"جمعية الشجرة الطيبة" جمعية باسم -٣
 - ٢٧٦٧ من العقار رقم ١٤ القسم رقم - منطقة برج البراجنة العقارية- شارع الرويس-  الرادوف-برج البراجنة: مركزها
   قضاء بعبدا-  الطابق األول-بناية بدير
  : أهدافها
لزراعة بجميع الوسائل المتاحة، ودعم المزارعين، وتعزيز عالقتهم باألرض في المناطق، تنشيط قطاع ا .١

 والمساعدة على تقليص النزوح الريفي الى المدن

تعميم اإلرشاد الزراعي ونشر الثقافة الزراعية في أوساط المزارعين، وتقديم دراسات دورية عن السواق الداخلية  .٢
 والخارجية لألفراد والتجمعات الزراعية
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التواصل مع السلطات التشريعية واإلدارات العامة والهيئات القانونية إلبداء الرأي في القرارات والمراسيم  .٣
 ومشاريع القوانين وتشجيع استصدارها بما يؤدي الى تنمية الزراعة ساهمة في صياغة اقتراحاتوالقوانين أو الم

 وتحسين اقتصادياتها وتوفير مستوى العيش الالئق للمزارعين

تنفيذ برامج ومشاريع تطوير الزراعة، والعمل على تأهيل المزارعين وتزويدهم بالتقنيات الحديثة، وعقد  .٤
 زراعية المحلية والدولية أو المشاركة فيها من أجل النهوض بالقطاع الزراعيالمؤتمرات والمعارض ال

نسيق مع المنظمات الدولية تالتعاون مع وزارة الزراعة وسائر المرافق العامة المعنية والمجالس البلدية، وال .٥
  والوكاالت األجنبية الحكومية واألهلية من أجل تحقيق اهداف الجمعية

  لمذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود ا
 عبد العزيز علي - ساره محمد رمال-  محمد حسين زهور-احمد محمد شعيتو: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   فادي ناظم علويه-شلهوب

  نسة سارة محمد رمالاآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣٤ علم وخبر رقم -"جمعية الهرمل االنمائية"جمعية باسم  -٤
 مبنى مركز - ٢٧٧١ العقار رقم -  منطقة الهرمل العقارية- قرب مستشفى العاصي- طريق تل مسعود-الهرمل: مركزها
  الجواد
  : أهدافها
يل تعميق التنسيق بين التنمية المستدامة لمناطق الهرمل، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا السب .١

 ، وهيئات المجتمع األهلي)البلديات(االدارات العامة الالمركزية 

 التدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وادارة القروض والتسويق .٢

 تأهيل قدرات األفراد والجمعيات لتنفيذ وإدارة المشاريع االنتاجية وبرامج التنمية البشرية المستدامة .٣

 المهارات االدارية في المؤسسات الصغيرة والتعاونياترفع مستوى  .٤

 قاصرين ونساء الريفالالتدريب المهني المعجل لألجراء  .٥

ذات الصلة (اجراء االحصاءات الميدانية واألبحاث االجتماعية والدراسات االقتصادية واعداد الملفات التقنية  .٦
 )باألهداف المحددة أعاله

ع المؤسسات والمنظمات الحكومية واألهلية، الداخلية والخارجية، واقامة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون م .٧
  المؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل، ومختلف النشاطات االيلة الى تحقيق أهداف الجمعية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 - عادل محمود سليم- خضر احمد جعفر- نافذ منير حماده-حسين حسن قانصو: السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

  اسالم علي طه
  حسين حسن قانصو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٧٣٥ علم وخبر رقم -"بال حدودلخدمات مؤسسة رعاية " جمعية باسم -٥
  ألرضي~ الطابق ا-  بناية جاد-قي األوتستراد الشر-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 :السعي مع الجهات المختصة لنشر .١
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  الثقافة - 
 التربية - 

 التعليم العالي - 

 التعليم االكاديمي - 

 التعليم المهني والتقني - 

 ذوي االحتياجات - مسنين- شباب-أطفال(تقديم الخدمات االجتماعية في شتى القطاعات والشرائح العمرية  .٢
 ...)الخاصة

 المسنينوطفال رعاية األ .٣

السعي إلنشاء مؤسسات لمحو األمية وتقديم المساعدات المدرسية للطالب واالهتمام بالمتفوفين وتنظيم محاضرات  .٤
وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية، اضافة الى ورش عمل علمية وبيئية لنشر التوعية 

 والمعرفة

 لمحلية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعةالتعاون مع المؤسسات الدولية وا .٥

 تقديم الخدمات الصحية في شتى القطاعات .٦

العمل على انشاء المؤسسات التي تساعد على تحقيق األهداف المذكورة أعاله والتعاون والتعاضد مع مثيالتها  .٧
  المنشأة أو التي ستنشأ في سبيل بلوغ وتحقيق أهدافها

  عاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أ
   سعيد دياب شعبان- محمود قاسم الخطيب-محمد قاسم الخطيب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود قاسم الخطيبالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /١٧٣٦ علم وخبر رقم -"كنديجمعية المنتدى اللبناني ال" جمعية باسم -٦
 بناية - ٤ القسم -٢١١٩ العقار رقم - منطقة حارة حريك العقارية- قرب الجسر- أوتوستراد صفير- حارة حريك: مركزها
   قضاء بعبدا- الطابق األرضي-األنوار
  : أهدافها

 من لبنان وكندا ال سيما بين الكنديين تسعى الجمعية لتعزيز الصالت االجتماعية والثقافية بين ابناء المجتمع األهلي في كل
  :من اصول لبنانية، واللبنانيين من حملة الجنسية الكندية، واللبنانيين في لبنان، وذلك من خالل

القيام بأوسع حملة تعارف بين الشرائح االجتماعية المنوه عنها أعاله بمختلف الوسائل واألنشطة كإقامة الحفالت  .١
 قاءات الفردية والجماعية ، وانشاء مراكز التواصل الدائموالندوان واالجتماعات والل

عقد المؤتمرات الثقافية والفكرية في كل من لبنان وكندا لطرح األفكار ودرس المشاريع التي تصب في اطار  .٢
 المغتربين اللبنانيين والمتحدرين منهم في كندا وبين وطنهم األم لبنان ومعالجة اشكاليات تمتين اللحمة بين

 تراب واالنتماءاالغ

 مساعدة الكنديين الذين يقصدون لبنان أو يودون االقامة فيه على التكيف مع بيئة المجتمع اللبناني .٣

تشكيل جسر تواصل بين لبنان وكندا، والمساهمة في تطوير التعاون بين الهيئات الرسمية في الدولتين بما يعود  .٤
صول اللبنانية أو الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وتقديم بالنفع على المواطنين اللبنانيين والكنديين ذوي اال

 ة لهذه الغايةقاالقتراحات والمبادرات الخال

توسيع التنسيق العلمي واالكاديمي بين البلدين، واالستفادة من الخبرات الكندية في مختلف المجاالت لتطبيقها في  .٥
   في المناطق اللبنانيةلبنان، بما في ذلك فتح فروع المعاهد والجامعات الكندية
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 احمد محمود -  احمد حسين رحيل- حسن زغيبمد اح- محمد جميل بيرم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   موسى ديب نور الدين-الشحوري

  احمد حسين رحيل السيد:  تجاه الحكومةممثل الجمعية
  

  أد /١٧٣٧ علم وخبر رقم -"مؤسسة اميل رسام االجتماعية" جمعية باسم -٧
   قضاء بعبدا- الطابق السفلي- بناية منير زخم- شارع الزحيمة- الحازمية: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الجمعية الى تحقيق االهداف التالية
 اعية وثقافية وتربوية ومعيشيةالقيام بمساعدات انسانية واجتم .١

 تعليم االوالد وادخالهم الى المدارس والمعاهد والجامعات بدون مقابل .٢

مواكبة األوالد في دروسهم وكافة مراحل حياتهم الدراسية واالجتماعية وتوجيههم الى العمل في القطاعات  .٣
  المناسبة لهم

  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل
 انطوان - كلودين اميل رسام-  لورانس انطانيوس مقدسي-لطيفه اميل رسام. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايلي اميل رسام- ليلى اميل رسام- ماري جان اميل رسام- اميل رسام

   رسامة ليلى اميلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٣٨ علم وخبر رقم -"لبعا بلدتي" جمعية باسم -٨
   قضاء جزين-  ملك فادي حنا رومانوس- ٦/٣٨٩ العقار رقم - الشارع العام-لبعا: مركزها
  : أهدافها
تقوية وتعزيز الروابط العائلية واالجتماعية في البلدة من اجل ترسيخ المحبة والوحدة والوفاق بين ابناء لبعا في  .١

  والمهجرلبنان

 القيام باالعمال الخيرية لخدمة ابناء البلدة .٢

 تنظيم النشاطات الترفيهة في البلدة .٣

 العمل على تطوير الحياة الثقافية في البلدة .٤

 تنمية العالقات االجتماعية مع الجوار .٥

 االهتمام بالبيئة وتنظيم النشاطات البيئية في البلدة والجوار .٦

تها على الحضور الى البلدة والمشاركة في كل نشاطاتها والسكن فيها عبر العمل على تشجيع شباب البلدة وشابا .٧
 مساعدتهم في تأمين مساكن لهم ولعائالتهم

  استصالح أراضيهم واالستفادة منها وتصنيع منتوجاتهم وتسويقهاتشجيع االعمال الزراعية ومساعدة أهالي البلدة .٨

 والتعليممساعدة اهالي البلدة على صعيد الطبابة واالستشفاء  .٩

 مساعدة ابناء البلدة في تأمين فرص العمل .١٠

 مساعدة ابناء البلدة في معامالتهم االدارية .١١

  مساعدة الجيل الثالث وذوي االحتياجات الخاصة من ابناء البلدة .١٢
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 بسام جان -  انطوان نعمه سليمان- ناجي فيكتور مدلج-كرستين بشاره عاصي: السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس
   قزحيا بطرس بطرس- آالن جان نجم-  بشير بطرس البردويل- فادي حنا رومانوس- جان سليم رعد-محفوظ

  فادي حنا رومانوس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٧٧٤ علم وخبر رقم -"Rachaya’s gardensراشيا، حدائق " جمعية باسم -٩
   قضاء راشيا-٢٥٨٣ العقار رقم - حي الحمرا-راشيا الوادي: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على
 مية الموارد الطبيعية وكيفية استثمارهاهرفع مستوى الوعي حول أ .١

 تشجيع المجتمع المحلي على تطوير اإلنتاج الزراعي، كماً ونوعاً .٢

 تحفيز النساء على االنتاج من خالل تصنيع المنتجات الزراعية وتشجيع مشاريع الزراعة األسرية .٣

 اعتماد معايير عالية الجودة للمنتجات الريفية لتمتلك التنافسية الكافية لتسويقها في داخل وخارج لبنان .٤

 لسدود المائيةالسعي مع الجهات الرسمية والهيئلت غير الحكومية إلنشاء البرك السطحية وا .٥

 المحلية وتنشيط الحركة السياحية من المحافظة على الثروة الحرجية واقامة محميات طبيعة بالتعاون مع االدارة .٦
  خالل احياء األنشطة الفنية والتراثية والثقافية

  المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 
 رفيق - ندى نديم حمزه- سميا نجم البيطار- بهية علي فايق-فوزية يوسف مهنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 امال اسعد ابو - لطيفه محمود فايق- فارس سعيد فايق-  وفاء حمد مهنا-  هدا سعيد فايق- صالحة كنج سيور-سعيد فايق

 مفيدة محمود احمد - ليندا سعيد سيف الدين- ملكي سعيد فايق-الدين روزا سعيد سيف - غطاس مهنا ابو غطاس مهنا
   صالحة محمود ابو براهيم- ناديا سلمان فايق-  مهى يوسف خليل- اسعاف محمد ناجي- محمود

  فارس سعيد فايق السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

   أد/١٧٧٧ علم وخبر رقم -"جمعية عائلة الموري الخيرية" جمعية باسم -١٠
   قضاء عكار-  ملك شوقي الموري- الشارع العام-الشيخ محمد: مركزها
  : أهدافها
 االعمال الخيرية واالجتماعية .١

 جمع شمل افراد العائلة بغية التعاون والتعاضد فيما بينهم .٢

  االتفاق على كل ما يؤول لحفظ كرامة عائلة الموري بعيداً عن اآلراء الحزبية والسياسية والعقائدية .٣
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 

   خالد معروف علي- محمود احمد الموري- شوقي عبد الحليم الموري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود احمد الموريالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /١٧٩٩ علم وخبر رقم -"My Chanceفرصتي، " جمعية باسم -١١
   قضاء المتن- ملك فارس السبعلي- الشارع العام-مزرعة يشوع: مركزها
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  : أهدافها
العمل على تنمية وتطويرالمدارس والمؤسسات التعليمية الرسمية من خالل تأمين المستلزمات االساسية  .١

 والضرورية لخلق بيئة صالحة للدراسة

شبابية بعملية التنمية هذه واستغالل طاقاتهم وأوقات الفراغ والعمل على تنمية المهارات الحرفية إشراك الطاقات ال .٢
 واالدارية ومنح فرص اكتشاف وتطوير الذات لتهيئتهم عملياً ومعنوياً من أجل العمل مستقبالً

واطنة لدى الشباب، العمل على تعزيز ثقافة التضامن واالنتماء الوطني والتفاعل مع اآلخر وتنمية روح الم .٣
 واعطائهم الفرصة لمساعدة مجتمعهم عبر مشاريع تنموية جامعة

 المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية واالجتماعية واحترام القيم االنسانية والوطنية والحضارية .٤

   في شتى القضايا المشتركةالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق .٥
  ى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعل

   روى كميل صليبا- هاال فارس السبعلي-  ربى حنا الشدياق-هدى حنا الكوسا. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ربى حنا الشدياقة سناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٢٩ علم وخبر رقم -"طة الثقافية في جب جنينالراب" جمعية باسم -٢١
   قضاء البقاع الغربي- ملك بلدية جب جنين-جب جنين: مركزها
  : أهدافها
 تنمية الفرد على الصعيد الثقافي .٤

 تأهيل الفرد إلدراك حقوقه وواجباته .٥

 تحفيز حب المعرفة والقراءة .٦

 المجتمعبناء الشحصية الفاعلة والمؤثرة في  .٧

 اعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته .٨

 إحياء اللغة العربية .٩

   إبراز الوجه الحضاري للتاريخ العربي واإلسالمي .١٠
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد علي - علي احمد حمد- احمد محمد الحاج احمد- عاطف الدسوقيحسين : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد حسين ابراهيم-شحاده

  حسين عاطف الدسوقي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

for Lebanese Association الجمعية اللبنانية للضمور العصبي والعضلي، " جمعية باسم -٣١

ar DiseasesNeuromuscul"- أد /١٨٤٧ علم وخبر رقم  
   قضاء بعبدا- ملك محي الدين زين وعايدة عدرة- بناية ماضي- شارع نيو مار تقال- الحازمية: مركزها
  : أهدافها

، Neuro musculaireتهدف الجمعية الى حماية وتعزيز حقوق االشخاص المصابين بمرض الضمور العصبي والعضلي 
ت الدولية ذات الصلة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الميسرة والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وحقوقهم، حسب التشريعا

لسواهم، اضافة لما يستحقون من خدمات طبية خاصة، كما تهدف الجمعية الى التعريف حول ماهية هذا المرض وكيفية 
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 اهدافها التعاطي االسري معه وتنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية وتكوين بنوك معلومات في حقل
  :والمشاركة في االصالح او التطوير التشريعي كما تهدف الجمعية الى

 والمؤسسات والمنظمات المحلية واالقليمية والدولية المرخصة قانوناً والتي تهتم وتدافع عن التعاون مع الجمعيات .١
ي والحياتي كسائر حقوق األشخاص المصابين بهذا المرض والعمل جماعياً في سبيل إحاللهم المركز االجتماع

 أفراد المجتمع

هم على طرق واساليب لتحسين تقديم االستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للمرضى عبر ارشاد .٢
 الدعم الطبي والمعنوي من خالل تقديم المعدات الطبية ذات الصلة لتسهيل الحياة اليومية مستوى الحياة وتقديم

عالج والتعليم والتربية والتدريب لالتي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية واللمريض، وتطوير مستوى البرامج 
 والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل واالندماج في المجتمع في كافة المجاالت، بما فيها الترفيه وغيرها

دولية ذات الصلة، العمل مع السلطات المختصة في الدول المعنية كافة لدفعها لإللتزام بالمواثيق والتشريعات ال .٣
أو استصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المصابين، وذلك بالمساهمة في تقديم /وحثها على تعديل و

 االستشارات والخبرات الالزمة

اعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات الدورية واالعالنات اإلرشادية والبرامج المرئية والمسموعة  .٤
 ربوية المختلفة والتجهيزات واالستفادة من وسائل االعالموالملصقات والمواد الت

اقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني  والتربوي المتخصصة لألشخاص المصابين بمرض الضمور  .٥
 العصبي والعضلي، لتوفير فرص تأهيلهم ورفع كفاءاتهم

 يل السعي والبحث عن عالج للمرضتبادل الخبرات والبحث العلمي مع الجمعيات المحلية والدولية في سب .٦

  انشاء مركز بحث علمي متخصص اذا أمكن للغرض عينه .٧
، ومع حفظ على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  اختصاص الوزارات واالدارات والنقابات المعنية
 - عايده وسيم عدره-  غسان ابراهيم احمد دبوبش-غسان مصطفى شهاب. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محي الدين وفيق زين-جوزف انطون المير
  محي الدين وفيق زين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

Dialogue des Centre Mondial pour le المركز العالمي لحوار الحضارات، " جمعية باسم -٤١

s Civilisation"- أد /١٨٤٨ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن-"لقاء" بناية مركز - شارع البطريركية-  منطقة الربوة- شهوانقرنة: مركزها
  : أهدافها
 انشاء مركز ابحاث لحوار الحضارات .١

 لية ودوليةاقامة مؤتمرات مح .٢

  اعداد أنشطة ثقافية وتربوية .٣
  نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واأل

 الخوري - األب الياس انطوان شتوي-البطريرك غريغوريوس الثالث زكي لحام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سندرا اميل القرم- الياس شحاده ابو حال-مخائيل جورجي سبع

  عمخائيل جورجي سبخوري ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٨٥٦ علم وخبر رقم -")ألف ثقافة(،ALEPH CULTURE" جمعية باسم -٥١
   الطابق الثاني- بناية طنوس البدوي- حي السطوح-البترون: مركزها
  : أهدافها
 تنظيم نشاطات ثقافية .١

 تنظيم نشاطات فنية .٢

 تبادل ثقافي .٣

   العمل على نشر الوعي الثقافي والفني .٤
  ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال

   ديلورس سامي البدوي- زانه نبيل الغلبوني-انطوان سامي البدوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  انطوان سامي البدوي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"في البقاع الغربي وراشياجمعية الرعاية واإلنماء " جمعية باسم -٦١
  أد /١٨٥٧
   قضاء البقاع الغربي- الطابق االرضي- ملك جمعة-١٧١١ العقار رقم -الال: مركزها
  : أهدافها
 مية والتوعية الصحية واالجتماعية والثقافيةنالت .١

مهرجانات وتشجيع المبدرات االهتمام بشؤون البيئة والسياحة في منطقة البقاع الغربي، عبر اقامة النشاطات وال .٢
 ووضع الدراسات وتنظيم الندوات

 دعم الحركات الشبيبية والثقافية والنوادي والتعاون معها .٣

دعم قطاع الزراعة في منطقة البقاع العربي عبر التوعية واالرشاد وتنظيم الندوات والمحاضرات والسعي لتنفيذ  .٤
اقامة المعارض الزراعية، وتقديم المساعدات العينية مشاريع تصريف االنتاج وتوضيب المنتجات الزراعية و

 والمعنوية والمادية للمزارعين

 معات والمعاهدامساعدة المحتاجين والطالب في المدارس والج .٥

  التنسيق مع المؤسسات األهلية والرسمية لتحقيق موضوع الجمعية .٦
   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية

 جورج الياس - فريز عبد النبي عبد النبي- علي كامل رحال-علي قاسم حاتم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ملحم اديب الزرزور- ربيع احمد جمعه- فارس سعيد فايق- ضاهر محمد الصميلي-  اسعد اميل نجم- الخوري

  اسعد اميل نجم السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"iragossion foundationPaul Guندايشن، وبول غيراكوسيان فا" جمعية باسم -٧١
  أد /1859
   قضاء المتن- ملك السيد اوهانس بول غيراكوسيان-٤٩ القسم رقم -٣٢٩ العقار رقم -وطى عمارة شلهوب: مركزها
  : أهدافها

  : اللبنانية هي القيام باالعمال التاليةان اهداف الجمعية ضمن الجمهورية
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سم خاصة والسعي مع الجهات المختصة رالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية باالغمال الفنية عامة وبفن ال .١
 بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية العائدة ألعمال الفنان بول غيراكوسيان

 انالمحافظة على تراث الفنان الراحل بول غيراكوسي .٢

 تجمع أرشيف الفنان بول غيراكوسيان واالهتمام به .٣

 أو االشتراك بها/العمل على تنظيم معارض ثقافية وفنية و .٤

 أو ترميمها/االطالع على لوحات الفنان بول غيراكوسيان واصدار شهادات مصدر فيها و .٥

ن يعود ريع االموال الناجمة إقتناء واسترداد وتجميع لوحات الفنان بول غيراكوسيان وشرائها واعادة بيعها على ا .٦
 عن ذلك الى ما فيه تحقيق اهداف الجمعية

العمل على تدريس فن الفنان بول غيراكوسيان خاصة وغيره من الفنانين على وجه أعم في المعاهد والمدارس  .٧
 والكليات

  بأعمال الفنان بول غيراكوسيان وغيره من الفنانينانشاء مكتبة فنية تعنى .٨

 أو المشاركين/اريات فنية توزع فيها جوائز وشهادات رمزية للمتفوقين وت ومبتنظيم محاضرا .٩

  لتحقيق اهداف الجمعيةالقيام بأي نشاط .١٠

 نفس اقامة عالقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها .١١
  االهداف

  األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين و
 سيلوا بول - مانوئيال بول غيراكوسيان-امانوئيل بول غيراكوسيان. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   اوهانس بول غيراكوسيان- اراكسي بول غيراكوسيان- غيراكوسيان

  اكوسيانة مانوئيال بول غيرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٦١ علم وخبر رقم -" المتين-رابطة آل سالمه" جمعية باسم -٨١
   قضاء المتن- الطابق السادس-  سنتر البوشرية التجاري- شارع السرايا-سد البوشرية: مركزها
  : أهدافها
 سالمه في المتين وبث روح التعاون والتعاضد بينهم وحماية مصالحهم جمع شمل ابناء عائلة .١

مة االلتقاء الجماعي بين افراد العائلة وتبادل اآلراء واالفكار وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض في كافة تسهيل مه .٢
 الميادين

 انشاء نوادي ثقافية واجتماعية واقامة حفالت متنوعة وتكريم اصحاب الكفاءات والمواهب .٣

سب منها للجهات الرسمية صاحبة القيام والمساهمة بالمشاريع االنمائية واالجتماعية والبيئية واقتراح المنا .٤
 الصالحية

الحاجة للدفاع عن مصالح وحقوق العائلة في كافة  مراجعة كافة الدوائر والمراجع المختصة حيث تقتضي .٥
 المجاالت

تملك االموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الهبات والوصايا وسائر االعمال القانونية بما فيها توقيع العقود  .٦
 انواعهاعلى اختالف 

  التواصل والتنسيق مع كافة أهالي المتين الكرام من أجل خدمة بلدتنا .٧
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - سليم جوزف عقل-ه زياد ميشال سالم- عصام اسعد سالمه- عبده الياس عقل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  روالن جورج راشد سالمه
  زياد ميشال سالمه يالمحام: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٦٢ علم وخبر رقم -"الكتلة المارونية المستقلة" جمعية باسم -٩١
   قضاء كسروان- ملك المحامي نزيه شالال- شارع القرقوف- فتوح كسروان/ الغنية: مركزها
  : أهدافها
 انمائية، تراثية، وطنية، المساهمة في التنمية العامة للبنان وتحقيق المشاريع ذات النفع العامتطوعية،  .١

التاريخي، الحضاري، اإلنساني، العلمي، الثقافي، واصدار النشرات والمجالت : احياء التراث الماروني .٢
 والمنشورات لخدمة أهداف الجمعية

ليمية والدولية من أجل النهوض باالنسان ودعم مبادىء االعالن التواصل مع المنظمات والهيئات المحلية واالق .٣
 العالمي لحقوق االنسان وترسيخ الوحدة الوطنية

تأسيس وانشاء المؤسسات التربوية واالسكانية والجامعية والصحية واحياء واقامة وتنظيم الحلقات العلمية  .٤
 والحقوقية والدورات التدريبية التربوية والمهنية والبيئية

 لتأهيل النفسي والصحي لمدمني المخدرات واالهتمام بقضايا المعاقينا .٥

  القيام باألبحاث والدراسات العلمية والقانونية االنسانية وكل ما يخدم قضايا األسرة والتضامن المجتمعي العام .٦
  راجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة الم

   نبيل الياس ابو عيسى- نزيه نعيم شالال- بسكال حنا راشد عيد عيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نزيه نعيم شالال يالمحام: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٨٦٣ علم وخبر رقم -"Byblos yacht clubنادي بيبلوس لليخوت، " جمعية باسم -٢٠
   قضاء جبيل- ملك ايلي واالن مطر-شارع العام ال-مستيتا: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تشجيع رياضة المحركات البحرية من يخوت وزوارق سريعة والجت سكي غيرها في لبنان .١

تنظيم البطوالت بين اعضاء النادي والمشاركة في بطولة لبنان للمحركات البحرية من زوارق ومراكب سريعة  .٢
   ضيات الميكانيكية البحرية المعترف بها من االتحادات الدوليةوجت سكي وغيرها من الريا

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   جو جورج حايك- جو سمعان العم- سامر يوسف طنوس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جو سمعان العم السيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
  

  أد /١٨٧١ علم وخبر رقم -"جمعية انماء بكفيا الكبرى" جمعية باسم -٢١
   قضاء المتن-  بيت الصخرة-١٠٣٢ العقار رقم -بكفيا: مركزها
  : أهدافها

ة واالقتصادية والتنمية غاية الجمعية هي انماء بكفيا الكبرى من كافة النواحي، وال سيما منها الثقافية واالجتماعية والسياحي
  :وهي تهدف الى تحقيق ما يلي... والتربية الرياضية
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وشبان  بناء مجمع بالتنسيق والتعاون مع بلديتي بكفيا المحيدثة وساقية المسك بحرصاف، تؤمن ألوالد وشابات .١
ية والتنمية والتربية البلديتين والجوار، مكاناً متخصصاً ومجهزاً لممارسة األنشطة الثقافية، االجتماعية، السياح

 الرياضية

تشجيع سائر األنشطة األخرى بمجاالت الثقافة واالجتماع والتنمية واالقتصاد والسياحة إلعادة احياء وابراز وجه  .٢
  بكفيا الحضاري

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مارون - زياد  صالح الحايك- سامي ميشال الجميل-النائب سامي أمين الجميل: السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس

   فيليب الياس السبعلي- جورج الياس الحاج بطرس- وليد اسعد داغر-اندره نصراهللا  كريم- زياد بناي العقل-جاك نصار

   النائب سامي أمين الجميل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٨٤ علم وخبر رقم -"A Tout Coeurآتوت كير، " جمعية باسم -٢٢
   ملك شوقي نادر-  شارع الصناعة- الجعيتاوي-بيروت : مركزها
  : أهدافها
تقديم المساعدة المادية والمعنوية للمحتاجين والفقراء والمساهمة في تأمين الخدمات االنسانية واالجتماعية لذوي  .١

ع واألنشطة والبرامج التي من شأنها العمل على رفع مستواهم، وبشكل عام كل ما يتصل الحاجة، واقامة المشاري
  بأعمال الخير والمساعدة بالتعاون مع السلطات الممختصة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ريتا الياس -  زكيه سعيد زهري- ميران ابراهيم معلوف-كلود جرجي يوسف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 امل ميشال - مي نقوال غالم- فاديه يونس صوما- الين ريمون ربيز- يوال ميشال عسيلي- زاهيا خليل حجار-سعد
   دانيال سيمون نيازي ربيز-  منى الفرد باسيل-بستاني

  دانيال سيمون نيازي ربيزة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٨٨٥ علم وخبر رقم -" لذوي االحتياجات-طاقات" جمعية باسم -٢٣
   ملك شهاب-  شارع األوزاعي-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 الخاصة على تأمين عمل، وحاجات اجتماعية االحتياجاتالصعبة وذوي دعم ومساندة ذوي الحاالت االجتماعية  .١

 خاصة

ئل تعليمية وتدريبية تتيح لهم تعلم أهم االختصاصات التي تناسبهم بهدف جعلهم اعضاء فاعلة وناجحة تأمين وسا .٢
 في المجتمع

 مساعدة ذوي الحاالت االجتماعية الصعبة على الزواج والمساعدة في تقديم العالج لذوي األمراض .٣

 المطالبة الفاعلة والحثيثة بشكل عملي بحقوق ذوي االعاقات .٤

 تثقيفية وبرامج خاصة ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على العالج الفيزيائي الالزم للمحافظة اقامة رحالت .٥
 على قوتهم البدنية ولياقتهم الحركية

التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجمعيات المعنية والفاعلة بهدف المشاركة في مختلف المناسبات والنشاطات  .٦
 ميسرة ومنح دراسيةالخيرية، الثقافية وتأمين قروض 
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 تأمين مساعدات اجتماعية من كفالة أيتام واعانة مساكين وأرامل ومحتاجين ومرضى وذوي االعاقة .٧

  بناء ودعم مشاريع الصدقات الجارية من بناء مؤسسات ومراكز اجتماعية وثقافية .٨
  موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد 

 أماني محمد - نفيسه عمر حمندي-  منال احمد منيمنه-بالل مصطفى السوده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 ساميه -  احمد محمد الغول- محمد مصطفى الغول- ابراهيم محمد الغول-  فاطمة مصطفى الغول- عمر ديب الفوال-الغول

  احمد كريديه
  احمد محمد الغول السيد: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا

  

ع للموسيقى والفنون العربية يفوريدوفيكو، مؤسسة البحث والتوثيق والتجم" جمعية باسم -٢٤
Documentation and , Foundation for Research(, FOREDOFICOوالشرقية، التقليدية والشعبية، 

)Folk music and ArtsTraditional and , Collection for Arabian Oriental, FIELD"- علم وخبر رقم 
  أد /١٨٩٠
   قضاء المتن- الطابق السادس- ملك بسترس- بناية نقابة الموسيقيين- بولفار بيار امين الجميل-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
باحثين آالت موسيقية، مؤلفين، منظرين، (حفظ وترويج الموسيقى، وبخاصة اللبنانية، في كافة اشكالها وتطبيقاتها  .١

 )في الموسيقى العربية واللبنانية، الخ
مخطوطات، كتابات متخصصة، " (موسيقات المقام"الحفظ والبحث حول موسيقات المنطقة التي تندرج تحت اسم  .٢

 كما كل موسيقى شعبية) أرشيفات ومجموعات صوتية، فهارس، الخ

أو /على تحليل تلك الموسيقات التقليدية وتنشئة موسيقيين وعلماء موسيقى حول التقنيات الخاصة بالتسجيالت، و .٣
الشعبية، وعلى تقنيات استرجاع وتنظيف التسجيالت القديمة، وعلى التجميع الصوتي والمعلومات الخاصة 

 Ethnomusicologyباإلتنوموسيقولوجية 

ت ترويج األبحا حول الموسيقات والفنون المذكورة، وبخاصة من خالل ورش عمل، حلقات دراسية، مؤتمرا .٤
 والحفالت) دورات عمل(وتشجيع مزاولة هذه الموسيقى من خالل التنشئة على اآلالت 

  والكتب والكراسات المتخصصة والكتيبات DVDاصدار األقراص المدمجة والـ  .٥

 ترويج للتعاون والتبادل على الصعيد العالمي مع مؤسسات لها االهداف نفسها او غيرها من الموسيقات .٦

  لبنان تتوافق مع اهدافهاانشاء فروع لها خارج .٧

  كل نشاط مالئم لالهداف المذكورة .٨
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 روزي - بولس انطون مطر- نضال فارس ابو سمره-جوزيف انطون اللويزي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   سعد توفيق صعب-بيهم  امين عادل ولسن-ياس عازارال

   سعد توفيق صعب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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االبحاث والتعاون، "جمعية أجنبية باسمفرع في لبنان للترخيص بإنشاء ا ٦٧٠٠ مرسوم رقم -١
Ricerca e Cooperazione "  

    الطابق السادس شمالي-٧٨٣ العقار رقم - الناصرة- االشرفية- بيروت:مركزها
  : أهدافها

، )دول العالم الثالث(تلتزم الجمعية تعزيز االبحاث والتوثيق حول عمليات التنمية والتطوير والتحديث في الدول النامية 
  ي والتعاون الفني والدولي،وبخاصة االشارة الى برامج التدخل ضمن نطاق العمل التطوعي المدن

  :وستتم متابعة هذه االعمال من خالل النشاطات التالية
تنظيم جميع االخبار والمعلومات والملفات والوثائق المختلفة في اطار تعزيز التنمية وظواهر التحديث واللقاءات  .١

قاعدة بيانات مناسبة، ونشر المواد التشاورية بين الثقافات واالنظمة االجتماعية واالقتصادية المختلفة من أجل خلق 
 التي تم جمعها من خالل طبع كتيبات وكتب ومجالت وأدوات نشر أخرى

) علماء االجتماع، علماء االنتروبولوجيا، علماء االقتصاد(تنظيم األبحاث في ميدان علم االجتماع الخاص بالتنمية  .٢
تعلقة في تحويل م، وتعزيز الدراسات والتحليالت الوالتي تهدف أوالً الى التطبيق العملي لنتائج برامج التنمية

التكنولوجيا المناسبة للبلدان النامية، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض التي من شأنها التوعية 
  على عمليات التطور االجتماعي واالقتصاديالثقافية للمجتمع عامة ونشر المعرفة العلمية المرتكزة

ع االجتماعية واالقتصادية في الدول النامية وايطاليا وبرمجتها وادارتها، واعداد برامج التعاون دراسة المشاري .٣
 ٤٩ الفقرة ١٩٨٧ شباط ٢٦التقني والتطوع وتقوم الجمعية بجمع التبرعات العامة والخاصة ضمن اطار قانون 

   موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد
  ب ايلي اديب ماضياأل: تجاه الحكومةممثل الفرع 
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 للجمعية ٥/١٠/٢٠١٠أد، تاريخ /١٦٨٠ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٣٩ تعديل رقم -١
 »InterSoS Lebanonانترسوس ليبانون، «: المسماة

، »InterSoS Lebanon انترسوس ليبانون،« السياسية المسماة ةلديات علماً بتعديل اسم الجمعيأخذت وزارة الداخلية والب
   ٥/١٠/٢٠١٠أد تاريخ /١٦٨٠الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  » Shieldشيلد، «: اسمها
  »InterSoS Lebanon انترسوس ليبانون،«: بدالً من

  

 للجمعية ٣٠/١٠/٢٠٠١أد، تاريخ /٢١٤ لبيان العلم والخبر رقم ١٧٩٥ تعديل رقم -٢
 »جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان«: المسماة

، الحائزة على بيان »جمعية الشبيبة للمسيح فب لبنان« المسماة ةغاية الجمعيالداخلية والبلديات علماً بتعديل أخذت وزارة 
  ٣٠/١٠/٢٠٠١أد تاريخ /٢١٤العلم والخبر رقم 
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    :بح على الشكل التاليوأص
  : اغايته
الكرازة بالمبادىء األخالقية الصحيحة وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس بشتى الطرق في أوساط الشبيبة واألحداث من  .١

 تعليم ومنشورات بكافة الوسائل االعالمية المشروعة

لك بشتى الطرق المسموعة ميع بما فيها اقامة المخيمات والنوادي والنشاطات وذجنشر رسالة المحبة بين ال .٢
أفالم اجتماعية (والمرئية ) كتباً أخالقية ومنشورات اجتماعية(والمقروءة ) التسجيالت على كاسيت أو غيره(

 )وانسانية وتربوية
 على المسكرات العمل على مساعدة وارشاد الشبيبة في مشاكلهم الشخصية واالجتماعية بما فيه اإلدمان .٣

هم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ويصبحوا نافعين في والمخدرات للخروج من حالت
 وطنهم

مساعدة الكنائس والمؤسسات التي لها اهداف ال تتناقض مع اهداف الجمعية في الحقل التربوي واالجتماعي  .٤
 والثقافي

 تفرقة بالنسبة للدين أو للطائفة أو مساعدة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون اي مقابل ودون .٥
 المذهب

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   :بدالً من
كتباً (والمقروءة ) التسجيالت على كاسيت أو غيره(نشر رسالة المحبة بين الجميع وذلك بشتى الطرق المسموعة  .١

 )أفالم اجتماعية وانسانية وتربوية(والمرئية ) نشورات اجتماعيةأخالقية وم
الكرازة بالمبادىء االخالقية الصحيحة بشتى الطرق في أوساط الشبيبة واألحداث من تعليم ومنشورات وبكافة  .٢

 الوسائل االعالمية المشروعة

هم المأساوية وتأهيلهم لكي العمل على مساعدة الشبيبة المدمنين على المسكرات والمخدرات للخروج من حالت .٣
 عين في وطنهم ومجتمعهملى حالتهم الطبيعية السليمة ونافيعودوا ا

 العمل على مساعدة المحتاجين مادياً دون تفرقة بالنسبة للدين أو الطائفة أو المذهب .٤

  والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف ال تتناقض مع اهداف الجمعيةمساعدة الكنائس .٥

  في الحقل التربوي واالجتماعي والثقافي والروحين يحتاج الى المساعدةمد يد العونة لم .٦

 مساعدة المعوزين والفقراء خاصة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون أي مقابل ودون تمييز .٧

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

 للجمعية ١٩/١٠/٢٠١٠أد، تاريخ /١٧٨١ لبيان العلم والخبر رقم ١٨٦٤ تعديل رقم -٣
Naoum, Hashem a KhalifénnFoundation Naoum ha مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم، «: المسماة

Hanna Khalifé Hashem Foundation« 
Foundation  مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم،«لمسماة  السياسية اةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي

Naoum hanna Khalifé Hashem, Naoum Hanna Khalifé Hashem Foundation« الحائزة على بيان العلم ،
  ١٩/١٠/٢٠١٠تاريخ ١٧٨١والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
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 Foundation Naoum Hanna Khalifé Hashem, Naoum Hannaمؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم، «: اسمها

Khalifé Hashem Foundation«  
Hanna Khalifé  Naoum, Hashem a KhalifénnNaoum ha Foundationمؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم، «: بدالً من

Hashem  Foundation «  
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