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  كلية والقطاعية في التنمية ال
  "التكامل العربي سبيالً لنهضة االنسانية: "تقرير لالسكوا •

 في حال االستقرار 2014نمو الناتج المحلي االجمالي في لبنان لسنة  3,6% •

  بأموال شحيحةاني في لبنان يبصر النور قريباًصندوق االغاثة االئتم •

 والستغالل المنظمات االغاثيةات عرضة للمعاناة /ات السوريون/النازحون •

  الماضي آذار 10ة في لبنان حتى / فلسطينيألف 53سورياً وة /نازحاً  957773 •

  ألف فرصة عمل20 تستوعب مدن صناعية 4جمعية الصناعيين تنشئ  •
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  2013المرصد اللبناني لحقوق العمال حول التحركات واالحتجاجات لعام تقرير  •
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
   مشروعاً مدنياً منها االمداد االسالمية12 االوروبي يدعم 3افكار  •
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  تدعم اتحاد بلديات الضنية " والشفافية.... " •



 2 

  في التربية والشباب
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   كلية والقطاعيةفي التنمية ال
  

  "التكامل العربي سبيالً لنهضة االنسانية: "تقرير لالسكوا •
سبيال لنهضة : التكامل العربي" ، في تونس، تقريرا بعنوان"االسكوا"أطلقت لجنة االمم المتحدة االقتصادية لغرب آسيا 

ات، / والخبراءات/ واالستشاريينات/ رؤية استراتيجية للتكامل العربي، وضعته مجموعة من المفكرينتضمن، ي"انسانية
ات أن العمل / دول مجزأة، معتبرين اطار تتحقق في يمكن انبي الن فيه أن مقومات التكامل العر/العرب واألجانب، أكّدوا

  . حماية للمصلحة العامة وضمانة للسيادة الوطنيةيشكلالعربي المشترك 
في االقتصاد، والسياسة، والمجتمع والثقافة، والتضامن " مسيرة التكامل العربي" مرت بها  متعددةعلى محطات  التقريريجول

  عملية نتائجويشير الى ان على صعيد مقومات التكامل في المنطقة،  الحاليبداية واقع العالم العربي في الالشعبي، عارضاً
 اليد العاملة المتبادلة  حجمكلفة النقل وزيادةت على سبيل المثال، أن إجراءات بسيطة كخفض  اظهرتدقيق،العلمي التحليل ال

 أكثر ان يخلق مليار دوالر خالل سنوات قليلة، و750لعربي بأكثر من  يمكن ان يرفع الناتج االجمالي ا،بين الدول العربية
تفشّي البطالة وسوء على  الفقر، ونكما أكّد التقرير على معاناة الشعوب العربية م. من ستة ماليين فرصة عمل جديدة

ين بات ربع شبيبة العالم  خُمس العرب في دائرة الفقر، في حاعتبر انالتغذية، وإنتشار الفساد والظلم االجتماعي، حيث 
طال خمسين مليون ت ت أصبحالتي سوء التغذية  ظاهرةنتشرتما نيبات عن العمل، /العربي اليوم وخُمس نسائه عاطلين
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 العمل الشعبي العربي حقق بمعنى انفي الوقت عينه، افاد التقرير أن بعض الشعوب العربية سبقت حكوماتها، . عربي
 فاقت في أهميتها الكثير من المبادرات التي قامت بها مؤسسات العمل العربي المشترك إنجازات في التعاون العربي

تجاوز القيود الرسمية المفروضة على حق في ت  استطاعت ان تكوين الشبكات العربية، التي  على صعيدال سيماالرسمية، 
  .ال الحديثةحرية التنظيم في غالبية البلدان العربية، وذلك باالعتماد على وسائل االتص

 التي ويلفت التقرير أيضاً إلى أن حلم الوحدة االقتصادية ال يترجم على أرض الواقع سوى بإتفاقية تيسير التبادل التجاري
 الربح السهل تنشط لتحقيق غالباً التي في خدمة انتقال رؤوس األموال والتي سخّرت، "ال تنتج الكثير" بين اقتصادات تربط

يت العراقيل تعترض مسيرة إنشاء سوق عمل عربية واحدة، وتحول دون تنفيذ االتفاقات القائمة بين والسريع، في حين بق
  .الدول العربية

،  لتحقيق ذلك، مشيراً إلى ثالث ركائز أساسية يجب إعتمادها"النهضة االنسانية"في هذا السياق يعرض التقرير تعريفاً لمفهوم 
  .لجميع، انشاء بنية انتاجية متنوعة، وإحياء الثقافة االبداعيةصون الحرية والكرامة االنسانية ل: وهي

 مجموعة من التوجهات االستراتيجية للتكامل الداعم للنهضة العربية، ترتكز على ثالثة اركان وفي الختام، يقترح التقرير
باستكمال تنفيذ االتفاقات تعاون سياسي يدعم اقامة الحكم الديموقراطي الصالح؛ تعميق التكامل االقتصادي : أيضاً، وهي

ات /ات قادرين/القائمة واعادة االعتبار لمشروع الوحدة االقتصادية، االصالح الثقافي والتربوي الذي يكون اشخاصاً مبدعين
  .على بناء مجتمعات المعرفة

  

 في حال االستقرار 2014نمو الناتج المحلي االجمالي في لبنان لسنة  3,6% •
ـ  يقدر ب2014 الى امكان تحقيق لبنان نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  لها،في تحقيق، "النهار"اشارت صحيفة 

، %2,7، بحسب البنك الدولي، مقارنةً بمعدل نمو للدول النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد يبلغ 3,6%
واضافت الصحيفة قائلة ان النمو %. 3تصاد العالمي وقدره، والجمالي اإلق%5,7ولمجموع الدول النامية في العالم ومقداره 

الثالث األعلى بين هو  من الدول النامية، و108 األعلى بين 72 يأتي في المرتبة الـ2014اإلقتصادي المقدر للبنان لعام 
، وأقّل من األردن لنمو المقدر لمصر وتونسل  مماثالًجاءفهو قد  ،تسع دول نامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

واضافت الصحيفة نقالً عن البنك الدولي ان تحقيق ذلك االداء االقتصادي الجيد نسبياً يتطلب %). 4,2(والمغرب %) 4,4(
 بدل الهروب الى مناطق اكثر امنا في  محلياً يستعيدوا نشاطهملكيتوفير المناخين السياسي واالمني المالئمين للمستثمرين 

  .انحاء العالم
  

  بأموال شحيحةندوق االغاثة االئتماني في لبنان يبصر النور قريباًص •
عن تلزيم المفوضية العليا لشؤون الالجئين شركة ربحية، لتكون طرفاً بينها وبين المستشفيات " السفير"كشفت صحيفة 
، وهي "غلوب مد"تعاقد مع فقد افادت الصحيفة ان المنظمة الدولية اختارت في تشرين الثاني الماضي، ال. ومنظمات اإلغاثة

ات إلى /ات السوريين/المختبرات، إلدارة عملية دخول النازحين/شركة تؤدي دور الوسيط بين شركات التأمين والمستشفيات
  .المستشفيات

النظام الصحي الخاص مترسخ في لبنان، "وفي هذا االطار، اعتبر منسق الصحة العامة في المفوضية، دجوغو باترسون، أن 
". ال نستطيع استبدال النظام القائم، علينا التكيف معه: "، واضاف قائالً"ن نظام الرعاية الصحية العامة شبه مخصخصحتى أ

ات /ليس لدى المنظمات غير الحكومية خبرة التدقيق في فواتير المستشفيات الخاصة بالنازحين"كما افاد باترسون ان 
واستطرد ".  للقيام بتلك المهمة، لذلك قررنا اللجوء إلى القطاع الخاص الالزمةات، وليس لديها اإلمكانية والموارد/السوريين
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ات من نظام اإلغاثة الصحية في الفترة الماضية، إال ان ذلك /المسؤول االممي قائالً انه على الرغم من استفادة النازحين
  . ميزانية المنظمات اإلنسانيةالنظام لم يكن فعاالً، وكان شديد التكلفة بحيث فاقت الفاتورة االستشفائية

من جهة ثانية، اعلن مدير دائرة الشرق األوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، أن الحكومة اللبنانية تتجه الى ابرام اتفاقية مع 
لدعم  (multidonor trust fund) ، بهدف إنشاء صندوق االتئماني متعدد المانحينشباطالبنك الدولي، قبل نهاية شهر 

 تحت إدارة البنك ضع ان الصندوق المقترح سي قائالً بلحاجواضاف. ات/ات السوريين/جتمعات المحلية المضيفة لالجئينالم
ات عن الحكومة اللبنانية، /يضم، من جهة، هيئة تنسيقية تتولى مناقشة القضايا االستراتيجية، وتتألف من ممثلينوسالدولي، 

عض المنظمات األخرى، ومن جهة ثانية، هيئة فنية لمتابعة تفاصيل المشاريع، تضم البنك الدولي، منظمات األمم المتحدة وب
ات المنظمات الدولية، عدداً من الوزارات اللبنانية المعنية مثل المالية والتعليم والصحة والشؤون /باإلضافة إلى ممثلي

  .  تشكيل الحكومة اللبنانيةازمةالى وختم بلحاج قائال ان سبب التأخير في تأسيس ذلك الصندوق يعود . االجتماعية
  

 والستغالل المنظمات االغاثيةات عرضة للمعاناة /ات السوريون/النازحون •
 خصوصاً ،ات/ات السوريين/ الى ان فصول ملف فساد منظمات اغاثة النازحين اجرته،في تحقيق" السفير"اشارت صحيفة 

دد من الجمعيات الخليجية في موضوع سرقة المساعدات واألموال،  لم تنته بعد، مبينة تورط ع،تلك العاملة في وادي خالد
في " جمعية طيبة الخيرية"واالدعاء بتأمين كفاالت لعدد كبير من العائالت السورية النازحة، وإلى ضلوع ما يعرف بـ

لفات الفساد تبدأ م: "واضافت الصحيفة قائلة. موضوع استغالل حاجة النازحات القاصرات وتزويجهن بطرق غير شرعية
حتى بدأت شكوى ". كرافانات"بجمع األموال وتنتهي باإلعالن عن تنفيذ مشاريع وهمية من بناء مساجد ومدارس، وإنشاء 

، وذلك لجهة تواطؤ عدد من "الوكالة السويسرية للتنمية"ات ترتفع ضد الجمعيات والمؤسسات الدولية، وتحديداً /النازحين
وقد بينت الصحيفة ايضاً تورط عدد من البلديات . ات/القرى وتسجيل أسماء وهمية للبنانيينموظفيها مع فاعليات البلدات و

ن على اللوائح على أنهم سوريون لالفادة من مساعدات /اسمائهمات مدرجة /في الفساد، تحديداً لجهة إعطاء تصاريح للبنانيين
  .األمم المتحدة، وإيجارات المنازل

أن جميع الموظفين أقله التابعون لمكتب الوكالة في القبيات على علم بأدق التفاصيل المتعلقة  "وفي هذا االطار، اكد االهالي
ات في وادي خالد، وكيف يتم تسجيل أسماء عدد من المخاتير وفاعليات المنطقة على أن لديهم شققا سكنية /بأوضاع النازحين

األموال التي تأتي باسم السوريين  "انوادي خالد، أحمد المكحل،  مختار افادكذلك ". ات فيها/يقومون بإيواء عدد من النازحين
المؤسسات الدولية في المنطقة لم تتمكن من تحسين الواقع المؤلم، اذ تصرف "، الفتاً الى أن "يتم صرفها في غير مكانها

  ". غالبية األموال التي تأتي على ترف وبذخ الموظفين
  

  الماضي آذار 10ة في لبنان حتى /طينيألف فلس 53سورياً وة /نازحاً  957773 •
ات / عن أوضاع النازحين آذار10 الصادر في أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في تقريرها األسبوعي

، مما رفع مجموع عدد  واحدة خالل فترة أسبوع/ة جديد/ نازح9400ات في لبنان، عن تسجيل أكثر من /السوريين
 957773 الى أكثر من  آذار الجاري10 حتى ن المساعدة من المفوضية/ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/النازحين
ولفت التقرير الى ان المديرية ).  شخصاً بانتظار التسجيل50095 شخصاً مسجالً و907678ن اكثر من /منهم(شخصاً 

ات /ات والخارجين/ أفضل لعملية تدفق الوافدينالعامة لألمن العام باشرت استخدام نظام جديد لحفظ السجالت من أجل تتبع
سيساعد ايضاً على تحسين حفظ السجالت الحدودية من قبل المديرية العامة لألمن العام وتقليل فترات مما من لبنان، 

 .االنتظار للوصول إلى المعلومات
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 الف 53الحلوة، عن وجود  لمخيم عين ة قام بهاكشف مفوض عام االونروا، فليبيو غراندي، خالل زيارمن جهته، 
 ات/ن مشمولون/ في مخيم عين الحلوة وحده، وجميعهمن/ن عشرة آالف يقيمون/ة من سوريا، من بينهم/ة نازح/فلسطيني

وقد وصف غراندي الوضع السائد في مخيم اليرموك في سوريا بالصادم، متمنياً ان . بالخدمات االنسانية التي تقدمها الوكالة
  .  مجدداً لتقديم المساعدةه دخولتتمكن األونروا من

  

   ألف فرصة عمل20 تستوعب مدن صناعية 4جمعية الصناعيين تنشئ  •
 نعمت افرام، خالل لقاء صناعي نظمته جمعية الصناعيين، باقة إنتاجية رائدة، تمثّلت بإقامة ،أطلق رئيس جمعية الصناعيين

، وتُستحدث مع بنى تحتية جاهزة  جديدةألف فرصة عمل 20 أكثر من ستوفرأربع مدن صناعية نموذجية صديقة للبيئة 
صناعي المحيطين ال بين يؤلف لتنظيم مدني حديث، اًومتطورة، من شبكات صرف صحي ومياه واتصاالت وطرق وذلك فق

جلس لمرسوم الذي قضى بإنشاء مل تطبيقاًشراكة مع القطاع العام ال تطويروقد دعا إفرام في تلك المناسبة إلى . زراعيالو
 إلى إضطرار الصناعيين حاليا للبحث عن بدائل للتنسيق مع القطاع واشار افرام .2005أعلى للمدن الصناعية الصادر العام 

قدرات الللمحافظة على و مقومات الصمود لتعزيز وعضائهاالعام، الفتاً إلى أهمية تمتين الخدمات التي تقدمها الجمعية ال
 مشروع  مشروع مدينة صناعية في منطقة جزين، وخليل زنتوت شخصياً اقامةبنى افرام توانطالقاً من ذلك،. التنافسية
 في منطقة النبطية، ووسام عاشور في الزهراني، فيما سيقيم عضو مجلس إدارة الجمعية ميشال ضاهر مدينة صناعية مماثل

  . البقاع-في منطقة تربل
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

 سلبيات وايجابيات: 2013حول حقوق االنسان في لبنان لسنة " ألف"منظمة رير تق •
، 2013في تقريرها السنوي عن حالة حقوق االنسان في لبنان لسنة "  تحرك من أجل حقوق اإلنسان–منظمة ألف "اشارت 

، مما 1990في الحياة منذ عام ، وهو اخطر تهديد للحق 2013ان لبنان شهد ارتفاعاً كبيراً في اعمال العنف في عام "الى 
وشدد ". يستلزم تدخالً استراتيجياً على مستويات متعددة لمواجهة التطرف العنيف ولوضع االسس السليمة الدارة امنية سليمة

واجب الحكومة اللبنانية ان تتمسك بالتزامها بحقوق االنسان وبواجباتها بموجب القانون الدولي في حربها "على " ألف"تقرير 
تحديات اليوم تنسب الى عوامل عديدة مثل غياب ثقافة القانون وعدم مالءمة التشريعات القديمة، "، معتبراً ان "د االرهابض

ال يزال "، ومضيفاً "وضعف انفاذ القانون والمحسوبية والفساد، وثقافة االفالت من العقاب، واالفتقار الى اطر المساءلة
حقوق االنسان في سلم القيم االجتماعية مما يؤدي الى تفاقم االنتهاكات واساءة المعاملة  في انعدام قيم  يكمنالتحدي الرئيس

  ".والتي ال يبلغ عنها
 ات/، العمال"الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان"إدخال تحديثات قليلة على : وفي مجال االنتهاكات سجل التقرير عددًأ منها مثل

 ات/ون العمل اللبناني، التوقيف االداري غير الالئق الذي يتعرض له العمال غير مشمولين بقانن/ ال يزالونات/االجانب
 في مراكز االمن العام، عدم مالءمة مشروع قانون تجريم التعذيب للعديد من االلتزامات المنصوص عليها في ات/االجانب

  .ااالتفاقية، استمرار التبليغ عن حاالت التعذيب واالعتقال التعسفي بشكل متكرر وغيره
الخطة الوطنية "اعتماد مجلس النواب اللبناني :  الى جملة من التطورات ابرزها التقريراما لناحية االيجابيات، فقد اشار

، صياغة مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالعمال االجانب، إصدار العديد من القرارات القضائية التي تجرم "لحقوق اإلنسان
نب، انخفاض نسبة المدانين الموقوفين قبل المحاكمة في السجون، إطالق العملية الفعلية لنقل التمييز والعنف ضد العمال االجا
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إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، إدخال نهج جديد في قسم السجون في وزارة العدل مبني على مقاربة 
 من اتفاقية 1نان، اعتماد تعريف التعذيب وفقاً للمادة إلى لب (CAT) حقوقية في إدارة السجون، زيارة لجنة مناهضة التعذيب

األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة من قبل لجنة االدارة والعدل النيابية، استمرار وقف 
 ات/ود في وجه الالجئين، واخيراً قرار الحكومة اللبنانية بعدم إغالق الحد2004التنفيذ غير الرسمي لعقوبة اإلعدام منذ عام 

  ".  من قبل قوات األمنن/ تم اعتقالهماللواتي/ وبوقف الترحيل القسري للذينات/السوريين
  

  2013المرصد اللبناني لحقوق العمال حول التحركات واالحتجاجات لعام تقرير  •
، والذي 2013جات العمالية لعام تقريره السنوي حول التحركات واالحتجا" المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"اطلق 

  . إعتصاما خالل الفترة نفسها39 يوما، وسجل حدوث 83رصد فيه تنظيم تسع إضرابات في قطاعات مختلفة، امتدت 
 شهده 2013أحمد الديراني، ملخصاً عن التقرير، كشف فيه عن أن التحرك األبرز في . وقد عرض منسق المرصد، د

 كان األبرز خالل السنة  الرتب والرواتب سلسلة اقرارتنسيق النقابية، معتبراً أن مطلبالقطاع العام مع تحرك هيئة ال
الماضية، فيما انتقد ضعف التحركات في القطاع الخاص على الرغم من أنه أكثر القطاعات التي تشهد انتهاكات لحقوق 

واشار الديراني ايضاً الى تحركات ". به الوحيدان تحرك قطاع المصارف كان االبرز او ش "الفتاً في هذا المجال الىالعمال، 
ات وعمال وعامالت شركات مقدمي الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات واإلدارات العامة والمستشفيات /العمال المياومين

، غير أنها جميعها حملت ما وصفه التقرير "األكثر كثافة من حيث عدد اإلضرابات واالعتصامات"الحكومية، التي كانت 
  ".بمطالب الحد األدنى"

 بنيته الضعيفة وتبعيته مشيراً الىلدور السلبي لإلتحاد العمالي العام في العمل النقابي، ل  انتقاداً الديراني، وجهوفي الختام
ن ات في كهرباء لبنا/ ان اإلتحاد لم يقف إلى جانب التحركات العمالية سواء مع المياومينئالًللسلطة وللزواريب الطائفية، وقا

 .  العملأو هيئة التنسيق النقابية وغيرها، بل اتخذ موقفا مناهضا للعمال وإلى جانب أصحاب

  

  ضعيفة االمكانات وتعاني من االهمال الرسمي الهرمل  فيمستشفيات 3 •
القطاع ، ان التفجيرين اإلرهابيين في الهرمل، أعادا التذكير بضعف  الشهر الماضي، في تحقيق نشرته"االخبار"بينت صحيفة 

، ال )العاصي والبتول(االستشفائي في تلك المنطقة، إذ ال يوجد فيها سوى ثالث مستشفيات، احداها حكومي واثنتان خاصتان 
قد و. ات إلى مستشفيات خارج الهرمل/تعمل بالشكل الالزم، مما اضطر المسعفون بعد التفجيرين إلى نقل عدد من المصابين

لى امور كثيرة، في مقدمها سياسة اإلهمال التي تنتهجها الدولة والنقص الفادح في عزت الصحيفة أسباب ذلك الضعف ا
  .الكادر البشري وفي التجهيزات وبالتالي القدرات االستيعابية المحدودة

هناك عند حدود : "قائالً" االخبار"وفي هذا االطار، اشار مدير مستشفى الهرمل الحكومي، الدكتور سيمون ناصر الدين لـ 
طن في أقصى البقاع الشمالي حيث تنأى جغرافيا الهرمل وقراها عن بقية قرى قضاء بعلبك، وكذلك تنأى الدولة بإداراتها الو

تفتقر إلى أغلبية المقومات الطبية والتمريضية "عن االهتمام بشؤون مواطنيها ومرضاهم، تتموضع المستشفيات الثالثة، التي 
 إلى التخلي عن االنتقال إلى دفعتهم ثقة أبناء المنطقة بها، وكرست توفرت لوالتقنية، التي االستشفائية، سواء البشرية منها أو 

  ".مستشفيات بعلبك والبقاع األوسط
من جهته، اشار الدكتور علي شاهين، مدير مستشفى البتول في الهرمل، الى أن العديد من الحاالت الطبية تنقل خارج 

غياب "ديم اإلسعافات األولية لها، عازياً عدم اإلبقاء عليها في مستشفيات الهرمل إلى الهرمل، بعد تثبيت وضعها الصحي وتق
 بالفشل لبعد ه الى الهرمل باءت محاوالتنا الستقدام اذ بالحروق والقلب وجراحة الشرايين واألورام،مختصالكادر الطبي ال
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 ألنه متخرج في معاهد المنطقة، ،نقصه الخبرة العمليةحتى الكادر التمريضي في المنطقة ت: "واضاف شاهين قائالً". المسافة
الالفت أن بعلبك : "وختم شاهين قائال". هيل طواقم تمريضية في بيروتأال الجامعة اللبنانية، ومن أجل ذلك نجهد منذ سنة لت

  المشابهأن المركز الوحيد مضيفا، "تقصيراً فاضحاً من قبل الدولة"بنك دم، وهذا ما يصنفه األطباء لـ الهرمل بأكملها تفتقر 
بدوره اشار مدير مستشفى العاصي، علي عالم، الى مشكلة إضافية تدفع المريض الهرملي إلى .  زحلةع فيفي البقاع يق

  المتدنيةالتوجه إلى بعلبك، مرتبطة بغياب الدولة عن توفير مكاتب للجهات الضامنة في الهرمل، فضالً عن السقوف المالية
  .  المنطقةياتالمحددة لمستشف

  

   االجتماعين من التقديمات الصحية للضمان/ ألفاً يستفيدون293مليون و •
ات من فرع المرض واالمومة، /أظهرت آخر احصاءات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ان اجمالي عدد المستفيدين

ة، فيما بلغ مجموع عدد / مستفيدا965ً الفا و292اي الخدمات الطبية واالستشفائية التي يقدمها الضمان، بلغ مليون و
ات، كما أظهرت ان فرع التعويضات العائلية يوفر / مضمونين605 الفا و553ات في ذلك الفرع /ات المسجلين/المضمونين

ات في /ات المسجلين/ ابنا او ابنة، فيما بلغ اجمالي عدد المضمونين104 الفا و447 زوجة، ولـ417 الفا و190تقديمات لـ 
ن /ة يخضعون/ة اجنبي/ الف عامل35واشارت تلك االحصاءات ايضاً الى وجود . ة/ مضمونا727 الفا و455رع ذلك الف

ان مجموع عدد فأما في ما يتعلق بفرع تعويض نهاية الخدمة، . ن من تقديماته/لفرع التعويضات العائلية وال يستفيدون
احصاءات صندوق للمزيد حول . ة/ اجيرا648 الفا و432  بلغ فقدن للفرع/االجراء واالجيرات الذين واللواتي يخضعون

 :، الرجاء مراجعة الرابط التاليالضمان االجتماعي

604770=storyid?aspx.4storiesv/com.staqbalalmu.www://http  
  

 فلسطينياً من ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان يعانون من االقصاء واالهمال  5483 •
ات من ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان، /ات الفلسطينيين/في تحقيق اعدته حول اوضاع الالجئين" السفير"كشفت صحيفة 

 3.2 تعدادها بنحو خمسة آالف شخص، والتي تشكل "هيئة اإلعاقة الفلسطينية"التي قدرت ات /المواطنينمن الشريحة تلك ان 
ات في لبنان، تعاني ظروفاً معيشية اقتصادية صعبة جداً، ال سيما وانها /ات الفلسطينين/من العدد االجمالي لالجيئن% 

الخاص بحقوق األشخاص المعوقين اللبنانيين،  220/2000محرومة من ابسط الحقوق االنسانية، وال يسري عليها القانون 
  .حتى لو طبق

بشكل اساسي، " األونروا"ات على مدارس /ات المعوقون/وتضيف الصحيفة قائلة انه في التعليم األساسي، يعتمد الفلسطينيون
ادة من الخدمات الصحية ن اإلف/ في مجال الصحة والتأهيل، ال يمكنهم، بينمان/علماً ان تلك المدارس ليست مؤهلة الستقبالهم

برامج الوقاية ، كما يطغى على ن بالكامل على ما تقدمه األونروا وبعض الجمعيات األهلية فقط/عتمدونفيالرسمية اللبنانية، 
ات، بموجب قرارات وزارية وقوانين /ات محرومون/لعمل، فالفلسطينيونل اما بالنسبة. والتأهيل طابع العمل اإلغاثي المؤقت

ن داخلها /فرص العمل المناسبة، وكذلك من حق التملك خارج حدود المخيمات، التي يعيشونو معظم الوظائف صارمة، من
   .   ظروف مزريةفي 

انه بصرف النظر عن   مديرة برنامج األونروا لدعم األشخاص المعوقين، تغريد عوض، اكدت،"السفير "وفي مقابلة مع
، للمطالبة بتأمين الخدمات، فأن الوكالة قدمت "األونروا"المناطق أمام مكاتب االعتصامات المتعددة التي نظمت في مختلف 

، كما انها مستمرة ) أنثى392 ذكراً و525( شخصاً 917 لـ على شكل اجهزة تعويضية وغيرها مساعدات2013خالل العام 
 . ات/د لألشخاص المعوقينالدعم األسري وإالرشاتوفير في تقديم خدمات التأهيل التربوي في المؤسسات المتخصصة و
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  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

   مشروعاً مدنياً منها االمداد االسالمية12 االوروبي يدعم 3افكار  •
 على ان يوفر لها ،"3أفكار " مشروعاً لدعم المجتمع المدني في لبنان في إطار برنامج 12 علىار االتحاد األوروبي ياختوقع 

االتحاد األوروبي ويتولى إدارته ويهدف برنامج افكار الذي يموله .  يورو2.850.000 إجمالية قدرها  بهبةالدعم المالي
إلى تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني اللبناني كجهات فاعلة في التنمية ، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 تعزيز التزام المنظمات الفاعل بمفهوم الحكم الرشيد وقيمه  يساهم في كما.االجتماعية واالقتصادية واإلصالح في لبنان
التي تم اختيارها و  التي تقدمت باقتراحات لمشاريعمنظماتال اما.  التنميةمسارات ودعم مشاركتها الشاملة في ،وممارساته

  :فهي التاليةللتمويل من االتحاد األوروبي 
ادرة تهدف إلى تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لثالث بلدات اقترحت مب" جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية" -

  .كفرشوبا في جنوب لبنانو ، الرملية في جبل لبنان،هي عيناتا في البقاع الشمالي
 الحقوق االجتماعية واالقتصادية لسكان الهرمل كما هو منصوص عليه في تحقيقأطلقت مبادرة ل" جامعة اللقاء الحواري" -

  . الدولية لحقوق اإلنساناالتفاقيات
 يركز بشكل أساسي على تطوير مراكز الرعاية النهارية للمسنين في اً مشروع اقترحت"لجنة اإلمداد الخيرية اإلسالمية" -

بعلبك وبوداي وصور وعيترون والطيبة وحارة في البلديات التي تقدم خدمات ترفيهية باإلضافة إلى خدمات الرعاية الصحية 
 .حريك والجية

 إلى تحسين قدرة البلديات الريفية على تطوير األنشطة االجتماعية نفذ مشروعاً يرميت"  لبنان-جمعية التجارة العادلة " -
  .واالقتصادية والثقافية

تعزيز قطاع زراعة الزيتون وتحسين جودة المنتجات لالرتقاء إلى المعايير ل  مشروعاًاقترحت" معهد التعاون الجامعي" -
  .ولياالمقبولة د

اقترح مبادرة تهدف إلى زيادة قابلية توظيف الشابات والشبان في لبنان عبر تطوير " المعهد األوروبي للتعاون والتنمية" -
  . إلى المعلوماتن/ وتحسين وصولهمن/مهاراتهم

 من إعاقات بهدف ن/ يعانوناللواتي/ مهني للنساء والرجال الذينالتعليم ال اً لتوفير برامجنظمسي" اتحاد المقعدين اللبنانيين" -
  .توظيفال فرصتحسين 

 التنمية  وتوعيتهم حولهدف إلى تطوير مهارات وقدرات األطفال والشباب في لبناني" مؤسسة مخزومي" مشروع -
  .المستدامة وحماية البيئة

ة والحياتية للبنانيين اقترحت دعم الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمواطنين وتحسين الظروف المعيشي" مؤسسة الصفدي" -
  .باعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية

 والمصادقة على اتفاقية 220/2000 تنفيذ القانون ستعمل على الدفع باتجاه" الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان" -
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المحلية من شأنها المساهمة في تحسين الظروف الحياتية  مبادرات للتنمية االقتصادية  مجموعةاقترح" جمعية العمل البلدي" -
  .من خالل بناء قدرات البلديات لتأدية دور أكثر فاعلية في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

تحسين القدرات واألداء اإلداري لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية في ل ستسعى" وكالة التخطيط والتنمية" -
  .تشبيك في ما بينها لصالح التنمية الديمقراطية واالجتماعية واالقتصاديةالعلبك وجرود جبيل وتفعيل آلية الهرمل وب
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   تعاونيات زراعية جنوبية6 دعم فرنسي لـ •
ات عن ست تعاونيات زراعية / مع وزارة الزراعة الفرنسية، اتفاقات مع ممثلينشراكةوقّع السفير الفرنسي باتريس باولي بال

 لدعم الزراعة مشروع فرنسي، وذلك في اطار حوال، صريفا، برج قالويه، فرون، كونين، ورشاف: دات جنوبية هيمن بل
ات في الجنوب، خصوصا /هدف لرفع مستوى االنتاج الزراعي وتحسين مستوى عيش المزارعينذي ي، ال"2-دامان"بعنوان 

 ألف يورو، والذي نفّذت أولى مراحله 500مالي قيمته ويذكر أن المشروع الفرنسي الذي يبلغ اج. 2006بعد حرب تموز 
 دامان العاملة في اطار -  قسم التعاون المدني العسكري في الكتيبة الفرنسية بين، هو ثمرة للتعاون 2010 و2008بين عامي 

شارية الفرنسية للتنمية ، والشركة االست"إنماء القدرات الريفية"وكالة التنمية الفرنسية، جمعية  في جنوب لبنان،" اليونيفيل"
وقد تمثّلت المرحلة األولى من المشروع بانشاء تعاونيات .  الدعم المقدم من صندوق التنمية االجتماعيةيضاف اليهالزراعية، 

 لتحسين جودة انتاج زيت الزيتون من خالل اقامة معاصر حديثة وبغرض انعاش دورة  المذكورة وذلكزراعية في البلدات
 االتفاقات، فتستهدف تحسين  تلكأما المرحلة الثانية التي وضعت قيد التنفيذ بعد توقيع. ادية في القرى المستفيدةالحياة االقتص

متطورة، توفير الزراعية الطرق الات عن طريق تدريبهم على /اإلدارة الزراعية للتعاونيات وتقديم الدعم الفني للمزارعين
 وتعزيز القدرة على بلوغ االستدامة ، المعدات المناسبةقديم عبر تنتاجوتطوير اال ،المشورة التقنية لتحديث مرافق اإلنتاج

  . المالية ورفع مستوى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

  

  تدعم اتحاد بلديات الضنية " والشفافية"....  •
وحضره ممثل وزير الداخلية ن، حفل أقامه في مقره في بلدة بخعوفي أطلق إتحاد بلديات الضنية، مشروع الشفافية المطلقة، 

، ممثلون عن  العميد الياس خوري،للبلديات والمجالس المحلية في وزارة الداخليةوالبلديات مروان شربل المدير العام 
ويتضمن المشروع إنشاء موقع لالتحاد على شبكة . ، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"

ومعلومات تفصيلية عن ، مداخيله، نفقاته، موازنته، مشاريعه وخططه،  جميع التفاصيل المتعلقة باالتحاديوفر اإلنترنت،
   .بلديات وبلدات الضنية وأخبارها وإضاءة على قطاعاتها االقتصادية والتربوية والتاريخية والسياحية

 سنوات، 3مرة جهد مضن ومتعب بذلناه على مدى نحو إن الموقع هو ث"الى  ،محمد سعديةوبالمناسبة، اشار رئيس االتحاد، 
 كل ملفات االتحاد في متناول جمهور وأهالي الضنية، مشيراً الى أن المشروع أنجز بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لكي تصبح

  ". لتعزيز الشفافية
تضع نفسها بتصرف جميع البلديات،  إن الجمعية ، يحيى الحكيم،رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةمن جهته، اكد 

 المهتمين باإلنماء والشفافية في لبنان وخارجه كل، حتى يتمكن هاضم موقع اتحاد بلديات الضنية اإللكتروني إلى موقعتوس
  .  بهاتقوممن أن يطّلعوا على النشاطات التي 

  

  في التربية والشباب
  

  !%37و% 22تقديرات بطالة الشبيبة في لبنان تتراوح بين  •
، حول تضارب االحصاءات حول معدل البطالة بين الشبيبة اللبنانية في التقارير الدولية، في تحقيقاً" السفير"نشرت صحيفة 

 انظل غياب اإلحصاءات الرسمية الموثوق بها عن حاجات سوق العمل الفعلية في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً 
  ".السفير" أكثر من خبير معني بهذا الموضوع لـ ما اكدب، بحس1932 منذ العام  غائباإلحصاء السكاني



 10 

 غسان غصن، أن احصاءات البطالة تتفاوت بشكل كبير بين منظمة ،"االتحاد العمالي العام" رئيس الحظوفي هذا السياق، 
ل البطالة في اوساط  الجهات اللبنانية المعنية، مؤكدا أن معدمنالعمل الدولية والبنك الدولي واالسكوا، وبين تلك الصادرة 

 مفيداً بأن ذلك المعدل تم احتسابه بعد إضافةو، وفقاً للمعطيات المتوافرة لدى االتحاد، 2013في العام % 37الشبيبة تجاوز 
 الذين واولئكات الجامعات، /ات عن فرص عمل من خريجي/الباحثيناعداد ، و2013 في  التي خسرت عملها الشبيبةاعداد

  .الى خارج لبنان ن/واللواتي هاجروا
منظّمة "، يقدر تقرير 2012 مقارنة مع العام 2013وفيما ال تشكك أي جهة بحقيقة استمرار ارتفاع معدل البطالة في العام 

، مستوى البطالة "2014اتجاهات العمل العالمية للعام "تحت عنوان في كانون الثاني الماضي، ، الذي صدر "العمل الدولية
 في المنطقة، السيما في سوريا، على النمو حادة، مشيراً إلى تأثير تداعيات االضطرابات ال2013في % 22بـ بين الشباب 

 ات/ السوريينات/ غصن في هذا السياق، إلى أن تدفّق الالجئينواشار. االقتصادي في لبنان، وأحوال سوق العمل اللبناني
المنافسة في اجج ، مما %50إلى % 30تمتّع بمهارات معينة، بنحو إلى لبنان زاد حجم القوى العاملة، خصوصاً تلك التي ال ت

غصن على أهمية تطبيق سياسات تتعلّق بتنشيط سوق العمل اللبناني بهدف تعزيز اإلنتاجية وخلق   شددذلكك. سوق العمل
و يؤمن نحو تسعة قتصاد اللبناني الحالي بات غير قادر على خلق فرص عمل جديدة، وهاال ، مضيفاً انفرص عمل جديدة

ات الجدد إلى سوق / الستيعاب الداخلين وذلك ألف فرصة عمل تقريبا35  لخلق حاجة ثمةآالف فرصة عمل سنوياً بينما
  .العمل من الجامعات والمعاهد الفنية

ن الصندوق الوطني للضما"وفي مجال االحصاءات ايضاً، افاد غصن أن مجموع القوى العاملة اللبنانية، المسجلة في 
ة في القطاعات غير النظامية، مثل / ألف عامل200ةً، يضاف إليه، وفقاً لغصن، نحو / عامال949ً ألفاً و563بلغ " االجتماعي

  . المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر وعمال الورش وغيرها
  

   السلطة والحوار مع لتعزيز التواصلتنفذ مشاريع" نهار الشباب"جمعيات و 5 •
ات والسلطة، / لتعزيز الحوار بين اللبنانييناً مشتركاً، مشروع"نهار الشباب" بالتعاون مع جمعية مدنيةعيات أطلقت خمس جم

ات ونقلها الى المسؤولين، خصوصاً ان /عبر خلق منصة تواصل بين الجانبين، تعمل على استطالع أولويات المواطنين
المركز اللبناني للتربية المدنية، احدى الجمعيات المشاركة في وعليه سيعمل . ة والسلطة شبه مقطوع/الحوار بين المواطن

 اختارت الجمعية لذلك ثماني اذات الجامعات وصنّاع القرار، /المشروع، على تعزيز لغة الحوار والتواصل بين شباب
ومن .  اللبنانية في المناطقةالسياسياالطراف جامعات، فيما تركز الجمعيات االخرى، على الحوار مع السلطات المحلية و

 منطقة الشياح في بيروت ومدينة بعلبك، جمعية عكار التي تعمل في "نحن"جمعية : شريكة في المشروعالجمعيات االخرى ال
 في منطقة عكار، شبكة مجموعات شبابية في مناطق النبطية، حاصبيا، ومرجعيون، والجمعية اللبنانية للسالم  الناشطةللتنمية

  .يلالدائم في جونيه وجب
  

  

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

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
استحداث مشغل للخياطة في سجن رومية وذلك في اطار تنفيذ مشروع العدالة الجنائية :  االتحاد االوروبي لوزارة العدل-

  في لبنان 
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 مليون 32: للجامعة االميركية في بيروت) The Levant Foundation" (ذي ليفانت فاونديشن" جمال دانيال ومؤسسة -
  دوالر اميركي لتوسيع المركز الطبي في الجامعة

آليات وجرافات الى اتحاد بلديات الضنية، آلية :  المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين لعدد من بلديات الضنية-
 مستوعباً لجمع النفايات قدمت في اطار مشروع دعم 250ن مع لجمع النفايات لبلدية عاصون واخرى لبلدية بقاعصفري

  المجتمعات المضيفة لالجئين السوريين
جرافة من نوع بوب كاتر حديثة مع مسمار :  المجلس الدنماركي لالجئين التحاد بلديات جبل الشيخ في قضاء راشيا-

  هيدروليك
  سيارة اسعاف قدمت للبلدية: رابلسالتابعة لرئاسة الوزراء التركية لبلدية ط" تيكا" منظمة -
 آالف شجرة ارز وشوح ولزاب في 3غرس ": ازرع وال تقطع فالشجرة ثروة وجمال" وزارة الزراعة االميركية لحملة -

  اعالي جبال القموعة في اطار الحملة التي تنفذها مؤسسة رينيه معوض ومشروع التحريج في لبنان
دعم مشروع محطات ضخ المياه في نبع لوسي الذي يغذي قرى : ية السلطان يعقوب اللجنة الدولية للصليب االحمر لبلد-

  قضاء راشيا وقسماً من البقاع الغربي
بناء قدرات المجتمع المدني في "دعم مشروع :  لجمعية بناء اجيال السالم في بكفيا في قضاء راشياUSPEAK جمعية -

  شفافية والديمقراطيةبالتعاون مع الجمعية االوروبية لتعزيز ال" البقاع
تجهيز اربعة مستوصفات تابعة لوزارتي الشؤون والصحة في كل من الطريق :  برنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان-

الجديدة، برج ابي حيدر، المزرعة وصبرا، بالمعدات الطبية والتقنية المتطورة واجهزة التأليل، اضافة الى اقامة دورة للشباب 
    جال اصالح االجهزة الخلويةوالشابات في م

  

  مساعدات اجتماعية اهلية لجهات محلية •
تمويل مشروع بناء مركز جديد للمؤسسة لمعالجة المصابين بمرض :  بنك سوسيته جنرال في لبنان لمؤسسة سيزوبال-

  التوحد
 30 ألف دوالر لكفالة 15نحة بقيمة م": خليفة بن زايد آلـ نهيان للتعليم المهني" منتدى االعمال الفلسطيني اللبناني لمركز -

   سنوات 3تلميذاً مهنياً لمدة 
تمويل اعمال بناء مبنى كلية ادارة االعمال في حرمها الرئيسي في قلحات وتجهيزه :  المهندس غسان رزق لجامعة البلمند-

  بالكامل
ينا والشربين في البلدة الواقعة في  غرسة من الصنوبر والك500غرس اكثر من :  منظمة الشباب التقدمي لبلدية عين قنيا-

  قضاء حاصبيا
  

   هيئات اهلية ومحلية3مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
اعادة تأهيل وترميم المركز الرئيس الكائن في منطقة :  دار االيتام االسالمية- مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان-

" مجمع نازك الحريري"التكنولوجية في مؤسسة الهدى للمكفوفين البربير في بيروت، تجهيز قسم خاص بالمكفوفين بالوسائل 
 منشأة عبد الهادي الدبس في منطقة بئر –في منطقة عرمون، تجهيز قسم خاص بالمتخلفين عقلياً في مؤسسة التنمية الفكرية 

   خلدة-ي منطقة القبةف" صرح ابراهيم الهبري" مشاغل تقنية في مجمع القبة للرعاية والتنمية 3حسن، اضافة الى تجهيز 
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تجهيز مختبر المفاعالت الكيميائية في كلية الهندسة الفرع الثالث، تجهيز مختبرات كليات العلوم باجهزة :  الجامعة اللبنانية-
تقطير المياه، اضافة الى تأهيل وتجهيز مركز العالج التخصصي لمعالجة االطفال المعوقين في كلية طب االسنان في سن 

  الفيل
  تحديثها لتصبح مكتبة الكترونية وتأهيلها الستقبال المكفوفين: بة العالمة المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا مكت-
  

  مساعدات اجتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
  عشرة اجهزة كمبيوتر حديثة لدار الزهراء لاليتام في السلطانية :  االيطالية-
   في مركز عيتا الشعب لذوي الحاجات الخاصة تجهيز قاعة للرسم:  االيطالية-
  تنظيم دورة لتعليم اللغة االيطالية لضباط من الجيش اللبناني في مقر قيادتها في بلدة شمع :  االيطالية-
   ألف دوالر لوحدة العناية المركزة في مستشفى مرجعيون الحكومي 25تقديم معدات طبية بقيمة :  االسبانية-
  
  

 ��  2014 ط )��)'� "�& و%
  

 علم -" Zeitooneh Lebanese Association& Basmehبسمة وزيتونة، " جمعية باسم -1
  أد /145وخبر رقم 

   الطابق الخامس-22/5235 العقار رقم - حرش الكفوري- بدارو-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  :السعي مع الجهات المختصة
 قراً في لبنان، وتشجيع المشاريع الصغيرةالمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق األكثر ف .1

 المساهمة في القيام بدورات تدريب مهنية، ودورات محو أمية .2

 المساهمة في القيام بنشاطات ترفيهية لالطفال، ودعم نفسي وإجتماعي .3

 العمل على تقديم مساعدات غذائية ألشد العائالت احتياجاً وفق إمكانات الجمعية .4

 ينات والعمليات إن لزم وفق إمكانات الجمعيةالعمل على توفير ثمن االدوية والمعالمساعدة الطبية من خالل ا .5

  العمل على التعاون مع المنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدة في أي من البنود أعاله .6
 لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا

 ريم موسى - ندين منير فرغل- باسم محي الدين صبره-ياسمين احمد منذر كيالي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جورج جاك طالماس-الحسواني

  ندين منير فرغل ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /170 علم وخبر رقم -"جمعية شفاء للعمل االنساني" جمعية باسم -2
   بناية النجاح-B/13 القسم رقم -1439 العقار رقم - شارع عثمان بن عفان- كركول الدروز-بيروت: امركزه
  : أهدافها
 األعمال الخيرية اإلسالمية التي ال تتوخى الربح .1
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دولية ون مع الجهات والهيئات الاالقيام بأعمال االغاثة وقائياً وعالجياً وإنمائياً داخل األراضي اللبنانية وخارجها بالتع .2
 والداخلية

 إرشاد الفرد والمجتمع على هدي اإلسالم الحنيف .3

 ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خالل القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة .4

 اإلهتمام باألنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة .5

  بخدمات طبية وانسانية وإجتماعية والمساهمة في إنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحيةالقيام  .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 قاسم -  مريم حسن عضام-الحليم القيسي طالل عبد -عماد برهان الدين البعلبكي. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ميرنا مروان حالق- زياد محمد الحريري- سوسن نهاد بستنجي-محمد شميساني

   طالل عبد الحليم القيسيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /171 علم وخبر رقم -"شبيبة في الخدمة" جمعية باسم -3
   قضاء كسروان- ملك ايلي جوزف عضيمي-A بلوك - 6 القسم رقم -750 العقار رقم -جونية: مركزها
  :أهدافها
تقديم الخدمات اإلنسانية والقيام باألعمال الخيرية واإلجتماعية والصحية والتربوية والمهنية ألبناء المجتمع عبر  .1

 اإلعتناء بكافة فئات المجتمع التي تحتاج الى العناية والرعاية

  امة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبيةإعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإق .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 جورج - ماكي جورج استانبوليان-  ايلي جوزف عضيمي-دافيد انطوان الخوري: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -  مارلين بشاره حرفوش- نجوى جرجي ابو سليمان- موريس ميشال ابو رضى-  جورج سمعان حالق-يف نصراهللانا

  هاكوب ناصيف عوده
   جورج نايف نصراهللالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر -"TDH Training and Dialogue Houseبيت التدريب والحوار، " جمعية باسم -4
  أد /172رقم 
   الطابق الخامس- بناية الغندور- ملك األوقاف اإلسالمية-45 العقار رقم - شارع البلدية- التل-طرابلس :هامركز

  : أهدافها
  :تتمتع بالشخصية المعنوية وهي تهدف الى

المساهمة في نشر ثقافة الحوار بين مختلف افراد الشعب اللبناني والتشجيع على اللجوء اليه كوسيلة للتبادل الفكري  .1
 ل الخالفات والنزاعات والتدريب على كافة تقنياته ووسائلهوح

المساهمة على التوعية على الوسائل البديلة لحل النزاعات وال سيما الوساطة ونشر مفهومها في لبنان والخارج  .2
 وحث المجتمعات على إعتماده

مدنية والسياسية واإلجتماعية المساهمة على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة وال سيما لجهة حقوقها ال .3
 وطرق ممارستها وايضاً لجهة واجباتها
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المساهمة على رفع مستوى التعليم والتثقيف لدى افراد المجتمع في لبنان وتفعيل اساليب ووسائل اإلدارة لتحسين  .4
 األداء وتفعيل التواصل بين العاملين معاً

 لبنان والعالم فيما يتعلق بأهداف الجمعيةالتنسيق والتواصل مع قطاعات المجتمع المدني كافة في  .5

 المساهمة على وضع الدراسات والمقاالت وإقامة ورشات عمل وبرامج تدريبية لتحقيق أهداف الجمعية .6

 المساهمة على مواكبة العملية التشريعية وتطويرها فيما يتعلق بأهداف الجمعية .7

  تواصل وتحقيق أهداف الجمعيةالمساهمة في إنشاء مواقع على شبكة الويب من أجل تفعيل ال .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 فهمي رشيد - ريما رشيد كرامي- نانسي طارق النابلسي-يوسف ابراهيم الهضام: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هانيا سمير ايعالي- جوزيان زياد ابي فاضل-ائزه محمد رشيد سباعي ف-  سنا ماجد عويضه-كرامي

   فهمي رشيد كراميالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 علم وخبر رقم -"FLI-Financial Literacy Instituteجمعية التوعية المالية، " جمعية باسم -5
  أد /183
   قضاء عاليه-  الطابق الثالث-امي انور ضو ملك ر- سنتر الرياض- الشارع العام- دير قوبل: مركزها
  : أهدافها

  :الغاية االساسية للجمعية تكمن في السعي الى
 اهمة في إرساء الوعي المجتمعي من خالل البحث العلمي، والمنهجي والموضوعيسمال .1

 المساهمة في محاربة األمية المالية والمعلوماتية .2

 ين للتعرف على حقوقهم الماليةالمساهمة في نشر التوعية المالية بين المواطن .3

 المساهمة في نشر التوعية المالية بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع .4

 المساهمة في نشر التوعية بين المواطنين حول الخدمات المصرفية واالستثمار في االسواق .5

 المساهمة في دعم البرامج المدرسية والجامعية .6

 درات بما يتناسب مع تطور الخدمات المالية للمجتمعالمساهمة في تطوير المهارات العلمية والق .7

 المساهمة في التعاون مع الجمعيات اللبنانية واألجنبية بغية التكامل في خدمة المجتمع .8

من اجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ومنها على سبيل 
  :لحصرالتعداد ال ا

  ليةوالمساهمة في إعداد وتنظيم المؤتمرات المحلية والد -
 المساهمة في وضع وتنفيذ مشاريع في سبيل دعم أهدافها -

 المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية -

ات ووضع الدراسات المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، تبادل الخبر -
وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة المختصة والنقابات 

 والدارس والجامعات ووسائل اإلعالم وغيرها

 لمختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع ا

   جورج ضومط- رامي انور ضو-جاسم نعمة اهللا عجاقه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
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  رامي انور ضوالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /185 علم وخبر رقم -"شعة التداخليةالجمعية العربية ألطباء األ"عية باسم  جم-6
  ملك عوض-  الحمراء-بيروت: مركزها

  : أهدافها
  البحث العلميالمساهمة في .1

 المساهمة في تطوير إختصاص أعضائها .2

 المساهمة في الخدمات الطبية المجانية للمحتاجين .3

  راتل بالجمعيات المماثلة وتبادل الخباالتصا .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فالديمير ممتاز .  د-رضوان محمد مشموشي.  د-عباس عفيف شمس الدين. د: السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو
   محمد غازي قديح- رجا اميل قشوع.  د-كنج

  عباس عفيف شمس الدين كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  د أ/186 علم وخبر رقم -"جمعية منارة الغد الخيرية اإلجتماعية" جمعية باسم -7
   قضاء البقاع الغربي-  الطابق االرضي-  منزل بشار نجيب ابو شاهين-1828 العقار رقم - المنارة: مركزها
  : أهدافها
القيام باألعمال الخيرية واالجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية  .1

 الموارد البشرية، المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، تنمية( والصحية والثقافية واإلجتماعية كـالتربوية
يتام، وغيرها من المشاريع المراكز التعليمية ومحو األمية والمكتبات العامة، والمستوصفات ودور رعاية األ

 ختصاص وفقاً للقانون واألنظمة المرعية اإلجراءون مع أهل الخبرة واإلاالتعوذلك ب) الخيرية واإلستثمارية

ة أنشطة مشتركة وعالقات اجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والجمعيات ذات العالقة والمماثلة إقام .2
  والشخصيات اإلجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية

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

 اكرم علي - ناهدة فخري ايوب- علي احمد ايوب-بشار نجيب ابو شاهين: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون
   باسمه علي البعلبكي-الورداني

  بشار نجيب ابو شاهين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /208 علم وخبر رقم -" العماني-مجلس االعمال اللبناني" جمعية باسم -8
   قضاء بعبدا- 3 مبنى كاميليا -ارع سعيد فريحة ش- الحازمية: مركزها
  : أهدافها
 توطيد وتنمية العالقات اإلقتصادية بين لبنان وسلطنة عمان بجميع األوجه .1

 إيجاد قواسم مشتركة بين المستثمرين في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة .2

  بينهمجمع الصناعيين والتجار والمهن الحرة في البلدين بقصد تفعيل التعاون فيما .3
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 العمل على إيجاد مصالح متقاطعة بين الصناعات المتشابهة في البلدين وتأمين التعاون في مختلف األسواق .4

  إقتراح التشريعات الالزمة وتعديل التزام بغية تعزيز التبادل اإلقتصادي بين البلدين .5
  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 كريم - شادي جرجس مسعد- كارل فريج صابونجيان-بسام محي الدين برغوت: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مارون جوزيف حلو-احمد قبيسي

  كريم احمد قبيسيمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /237 علم وخبر رقم -"تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان" جمعية باسم -9
  622 العقار رقم - مطرانية بيروت للروم الكاثوليك-  طريق الشام- رأس النبع-بيروت: مركزها
  :أهدافها
 السعي الى تحسين ظروف إستشفاء مرضى السرطان في لبنان .1

 المساهمة في تأمين األموال لتغطية النسبة المترتبة على المريض المحتاج .2

  تأمين الدعم المعنوي والمادي للمرضى وأهلهمالمساهمة في العمل على .3

المساهمة في العمل على توعية اللبنانيين على أهمية الوقاية من مرض السرطان ومطالبة الدولة بإلزامية إجراء  .4
 فحوصات الكشف المبكر لهذا المرض

  يةالمساهمة في إقامة المشاريع بهدف توفير األموال لمساعدة المرضى، وتحقيق أهداف الجمع .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   هاني جورج نصار- كريستين شربل نخول- برباره مطانيوس فرح صعيب: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هاني جورج نصارالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /238 علم وخبر رقم -"رفنيو واتش إنستيتيوت" باسم  جمعية-10
 الطابق -"م" بلوك -  بناية السوق-/1659/ ريجس سنترال ديستريكت-1479 العقار رقم - شارع ويجند- بيروت: مركزها
  الرابع
  : أهدافها
 بالمعرفة والخبرة اتهي جمعية أهلية ال تبغي الربح تدعم التغيير وتزويد اإلدار" رفنيو واتش إنستيتيوت"جمعية  .1

شخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز اإلدارة الفعالة اعدة األوالموارد لمس
 وعبر حث السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات ال سيما لجهة الحد من اإلنفاق والشفافة

، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على األموال العامة، ولدعم واإلستفادة القصوى من الموارد الطبيعية
التنمية البشرية عبر هذه الموراد وذلك عبر التوزيع العادل لهذ العائدات وتنميتها، من خالل بناء القدرات 

في تحقيق والمساعدات التقنية وإجراء البحوث ونشر التقارير لتوعية الراي العام على ضرورة المطالبة بالحق 
  التنمية واإلدارة على ضرورة التخطيط اإلنمائي ومحاربة الفساد

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

   فريفر ميشال شربل رزق اهللا- رالدا مخول زكور-باتريسيا جان كرم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   باتريسيا جان كرمةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 علم -"Change Development Foundationمؤسسة التغيير والتنمية، " جمعية باسم -11
  أد /240وخبر رقم 

    بيروت:مركزها
  : أهدافها
 وستيوباتي في لبنانالمساهمة في توطيد اإللفة وتوثيق أواصر الزمالة بين أعضاء الجمعية وكافة خريجي األ .1

بحاث في مجال األوستيوباتي بالتعاون مع الجامعات المساهمة في العمل على رفع مستوى تحفيز الدراسات واأل .2
 والمؤسسات ذات الصلة

 المساهمة في تمسك كل عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية واإلجتماعية .3

 ن الجمعية وأعضائها وبين خريجي األوستيوباتي في العالممي والتقني بيلالمساهمة في تسهيل التبادل والتعاون الع .4

المساهمة في تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية بالتنسيق مع النقابات والجمعيات والمنظمات  .5
 العالمية

 اتيالمساهمة في التوعية العامة بكافة الوسائل اإلعالمية واإلعالنية ال سيما حول سبل المعالجة باألوستيوب .6

المساهمة في التشجيع على التخصص والمتابعة العلمية المواكبة للحداثة المستمرة في مجال األوستيوباتي ودعم هذا  .7
 اإلختصاص علمياً وتقنياَ

المساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة بيانات علمية لوضعها بمتناول أعضاء الجمعية وسائر العاملين في المجال  .8
 الطبي والصحي

  التعاون والتبادل العلمي مع كافة العاملين في قطاعي الصحة والطبالمساهمة في  .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ومي روبير  ر-  رشيد اليشاع الخوري- خليفه بطرس خليفه-انطوان ريمون ضاهر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - جاد الياس وهبه- امينة محمد زهير الزعني- نبيل انطوان الهاشم- نسرين نبيل عبد النور- نتالي مارون ضاهر-صليبي

  شربل جان قرطباوي
  انطوان ريمون ضاهرالسيد : ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 -"الكونسرفتوار-ىرابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيق" جمعية باسم -12
  أد /243علم وخبر رقم 

 الطابق - ملك ادي وماري انج دورليان-7 القسم رقم -731 العقار رقم - شارع ريمون سرج ابو حلقة-الفنار: مركزها
 الثاني

  : أهدافها
 توسيع مدى التعارف بين أعضائها إلتاحة الفرصة للخدمة .1

 هنية واإلجتماعيةتمسك كل عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والم .2

 راد الهيئة التعليميةأواصر الزمالة بين أعضائها من أفتوطيد اإللفة وتوثيق  .3

التعاون والتنسيق مع إدارة الكونسرفتوار في سبيل المساهمة في تطوير المناهج التعليمية بحيث تتماشى مع تطور  .4
  الكونسرفتوار ومصالح جميع اعضائها- وتطلعات المعهد الوطني العالي للموسيقىعليمية العالميةتالمناهج ال

  الكونسرفتوار تجاه المراجع الرسمية-المساهمة في تمثيل الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى .5
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المساهمة في القيام بدور تثقيفي وتوعوي من خالل اللقاءات اإلجتماعية المختلفة ونشر روح األلفة والتضامن بين  .6
 في الكونسرفتواركافة العاملين 

 المساهمة في إحترام القوانين واالنظمة المرعية اإلجراء التي ترعى عمل الكونسرفتوار .7

المساهمة في حث األساتذة األعضاء على تأدية وظائفهم ومهامهم بتفان وإخالص وإعطاء صورة مشرفة عن  .8
   من جهة أخرىجهة وبينهم وبين الطالب بالنسبة للعالقة فيما بينهم من المعهد وال سيما

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

جين  - ادي بطرس دورليان- اليزابت زاوه ن توتونجيان-طوني سامي عنقه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  هناء سامي منيمنه -ماري قيصر صفير

  ادي بطرس دورليان السيد: جمعية تجاه الحكومةممثل ال
  

  أد /236 علم وخبر رقم -" LESSEHOMهوملس، " جمعية باسم -13
   قضاء المتن-  الطابق األرضي-  ملك فادي سلوم-  شارع البطريرك المعوشي-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 ء والمساكينلمساعدات الخيرية والمالية للفقراتقديم ا .1

 ات الخيرية للعجزة والمشلولين واأليتام واألراملتقديم المساعد .2

 مساعدة منكوبي الحوادث والكوارث العامة .3

 ترميم منازل الفقراء والمساكين .4

  تقديم خدمات عامة لجميع األغراض اإلجتماعية الخيرية .5
 جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

 فادي يوسف - مريال جورج قيومجي-  فادي جوزيف سلوم-برناديت سنان سنان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ريتا توفيق غانم-بطرس جرجس

  فادي جوزيف سلوم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /257 علم وخبر رقم -"الحاجة تمام محمد عودة الخيرية" جمعية باسم -14
   قضاء بعلبك- ملك محمد عوده-288 العقار رقم -حوش سنيد: مركزها
  : أهدافها
 بوياً وثقافياًاء العائلة إجتماعياً وصحياً وترالمساهمة في مساعدة أبن .1

 مأوى للعجزة واأليتامسيس مستوصف، المساهمة في إدارة وتأ .2

 وندوات تعقد لهذه الغايةالمساهمة في شد أواصر القربى فيما بينهم وتفعيلها بنشاطات ولقاءات  .3

  ون مع الجهات المختصة ال سيما البلدياتاهتمام بالحدائق العامة للبلدة بالتعإلالمساهمة في ا .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عبداهللا محمد عوده حسين -  علي حسين عوده- جمال علي عوده- عودهمحمد علي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  نجيب عوده جيهاد محمد عوده
   محمد علي عودهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /264 علم وخبر رقم -"Dar Tanit -دار تنيت" جمعية باسم -15
   الغربي قضاء البقاع- ملك أسعد اميل نجم-1170 العقار رقم - عيتنيت: مركزها
  :أهدافها

 البيئية والزراعية والتاريخية -تأسست هذه الجمعية بهدف تنمية بلدة عيتنيت وإبراز معالمها ومقوماتها البيئية والسياحية
والتراثية والمناخية وفي مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وفي مجال توفير الطاقة والطاقة المستدامة والبديلة، وفي 

  الرعاية الصحية واالجتماعية؟مجال 
  :ومن أجل تحقيق هذه األهداف، تعتمد الجمعية كل الوسائل واألساليب الممكنة، ال سيما المساهمة في

 وضع الدراسات والخطط والنشرات .1

 تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات التوعية .2

عية والسعي لتأمين التمويل الالزم لها العمل على تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجم .3
 حلية والدولية المعنيةوالمؤسسات والمنظمات والمراجع الملدى كل الدوائر 

أو بين البلدات  تحقيق مشاريع التوأمة واية صيغ تعاون أخرى بين البلدة والمدن والبلدات اللبنانية أو غير اللبنانية .4
جموعات التي يمكن أن تقدم خبرات أو تتمتع بميزات لهيئات والمالمنظمات والجمعيات واالمعنية والمؤسسات و

 مشتركة أو تساعد في تحقيق وتنفيذ المشاريع

التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والسلطة المركزية والسلطة الالمركزية ومع الجمعيات واألندية المحلية أو  .5
 المتخصصة أو المعنية

 ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعال

 ناتالي تاكوهي - انطوان يوسف سلوان- غسان يوسف الكوكباني-أسعد اميل نجم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميشال حبوش رشاد - سنتيا ابراهيم القيم-  جان ميشال ابراهيم كوكباني- جورج توفيق الراسي-وسام حبوش

   أسعد اميل نجمالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /265 علم وخبر رقم -"WEST-B ويست، -بي" جمعية باسم -16
   قضاء البقاع الغربي- ملك ابو حمد-2989 العقار رقم -صغبين: مركزها
  : أهدافها

 -ا وإبراز معالمها ومقوماتها البيئية السياحية وجوارهسست هذه الجمعية بهدف تنمية القرى التي ينتمي إليها المؤسسونأت
البيئية والزراعية والتاريخية والتراثية والمناخية وفي مجال الحفاظ على الموراد الطبيعية والبيئية وفي مجال توفير الطاقة 

  .والطاقة المستدامة والبديلة
  :كنة، ال سيما المساهمة فيومن أجل تحقيق هذه األهداف، تعتمد الجمعية كل الوسائل واألساليب المم

 وضع الدراسات والخطط والنشرات .1

 تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات التوعية .2

العمل على تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية والسعي لتأمين التمويل الالزم لها  .3
 لية المعنيةلدى كل الدوائر والمؤسسات والمنظمات والمراجع المحلية والدو
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تحقيق مشاريع التوأمة وأية صيغ تعاون أخرى بين البلدات المعنية والمدن والبلدات اللبنانية أو غير اللبنانية أو  .4
بين البلدات المعنية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمجموعات التي يمكن أن تقدم خبرات أو 

 نفيذ المشاريعتتمتع بميزات مشتركة أو تساعد في تحقيق وت

التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والسلطة المركزية والسلطة الالمركزية ومع الجمعيات واألندية المحلية أو  .5
  المتخصصة أو المعنية

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

 - ايلي ميشال صقر- اسعد اميل نجم- الياس رفيق شهوان-ميشال ميشال السكاف: السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون
 -  الياس ديب وهبه-  دي بسترس ميشال جورج فيليب- كارلوس بيار اده- جيلبير ميشال بو منصف-مارون يوسف صعب

   ميشال شفيق السحالني-احمد خالد صالح
  سعد اميل نجم االسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /279 علم وخبر رقم -"جمعية نور الخير" جمعية باسم -17
   قضاء الكورة- ملك راضي عزالدين هاشم- Q البلوك-4 القسم رقم -216 العقار رقم - النخلة: مركزها
  : أهدافها
 :على الصعيد التربوي .1

  المساهمة في كفالة التالميذ مادياً ليكملوا تعليمهم األكاديمي -
  في كفالة طالب جامعيين وطالب معاهد جامعية إلكمال تعليمهمالمساهمة -

 :على الصعيد الصحي .2

 المساهمة في تقديم مساعدات مالية بسيطة خاصة بأمور الرعاية الصحية للمسنين والمعوقين والمرضى -

التعاون والتنسيق مع الجهات  المعنية من أجل إدراج حوادث الحروق الجسدية في منظومة الضمان  -
 تماعي ووزارة الصحة بسبب كلفة عالجها المرتفعةاإلج

 :على الصعيد االجتماعي .3

  تقديم مساعدات مالية لأليتام وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم -
 دة عاطلين عن العمل عبر تأمين فرص عمل لهم عبر عالقات أفراد الجمعيةمساع -

  تحسين الوضع اإلجتماعي لمن هم دون خط الفقر -
  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود

مازن أوسامه  -سامر فاروق فخران - فرح محمد الرشواني- احمد غازي االسعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خالد جودت المير-بازرباشي

  رشوانيفرح محمد ال ةسناآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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:  للجمعية المسماة10/8/2002أد، تاريخ /104 لبيان العلم والخبر رقم 146  رقم تعديل-1
  »الجمعية األهلية لدعم التلميذ«

الحائزة على بيان » ميذالجمعية األهلية لدعم التل«غاية الجمعية المسماة  ومركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 10/8/2013أد تاريخ /104العلم والخبر رقم 

  : على الشكل التاليتوأصبح
  :غايتها
 تقديم المنح المدرسية وكل اشكال الدعم للتلميذ المحتاج .1

 دعم العائالت المحتاجة وتنمية الحس البيئي .2

 القيام بنشاطات تربوية، اجتماعية وثقافية .3

 القيام باالعمال الخيرية .4

ساهمة في فتح المدارس الخاصة والمعاهد المهنية والفنية والمساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة لالطفال الم .5
ودور تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة والمساهمة في انشاء المستوصفات والمكتبات العامة من اجل المصلحة 

 العامة

  ة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظم
  :بدال من
 تقديم المنح المدرسية وكل اشكال الدعم للتلميذ المحتاج .1

 دعم العائالت المحتاجة وتنمية الحس البيئي .2

 القيام بنشاطات تربوية، اجتماعية وثقافية .3

  القيام باالعمال الخيرية .4
  وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للق

  

اتحاد «: للجمعية المسماة 4/7/1998أد، تاريخ /80  لبيان العلم والخبر رقم207  تعديل رقم-2
   »جمعيات العائالت البيروتية

الحائزة على » ت العائالت البيروتيةاتحاد جمعيا« الجمعية المسماةوغاية  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
 1998/ 4/7أد تاريخ /80بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبح على الشكل التالي

   الطابق الثالث- سنتر المقاصد-  شارع مار الياس-بيروت :هاركزم
   الطابق الثالث- مكتب المحامي امين سنو- بناية العسيلي- شارع الحمراء-بيروت: بدالً من

  :غايتها
شمل جمعيات العائالت البيروتية وخدمة أبنائهم وتوثيق روابط األلفة والمحبة والتضامن والتواصل فيما بينهم جمع  .1

 وحث العائالت البيروتية على تأليف جمعيات عائلية لإلنضمام الى اإلتحاد
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ات الصحية تقديم المساعدات والمعونات عند اإلقتضاء للجمعيات األعضاء في االتحاد وإنشاء مراكز للتقديم .2
 واإلجتماعية

وضع وتنفيذ برامج لتشجيع الكفاءات والمواهب المتوفرة لدى أبناء العائالت المنضوية جمعياتها في اإلتحاد عبر  .3
 تخصيص جوائز ومنح دراسية للمتفوقين والمساعدة في تأمين فرص عمل لهم

 المحافظة على تراث بيروت المحروسة وقيمتها الحضارية ودورها الريادي .4

 لمساهمة في إنشاء مراكز تعليمية لخدمة أبناء العائالت البيروتية والسعي إلنماء مشاريع سكنيةا .5

 اإلهتمام بحقوق ومطالب البيارتة لدى مختلف المراجع والدوائر الرسمية والبلدية والخاصة .6

  ة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافق
  :بدال من
 اجتماعية، خيرية، ثقافية، تربوية .1

جمع شمل الجمعيات التي يتألف منها وتوثيق روابط االلفة والتعاون بينها وحث العائالت البيروتية على إنشاء  .2
 جمعيات عائلية

 ز للتقديمات الصحيةتقديم كافة المساعدات والمعونات عند االقتضاء للجمعيات االعضاء في االتحاد وإنشاء مرك .3

تنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفاءات المتوفرة لدى ابناء العائالت التي يتألف منها االتحاد عبر إنشاء منح ووضع  .4
 مدرسية وجامعية للمتفوقين من أبناء العائالت البيروتية

  المحافظة على تراث وقيم بيروت الحضارية .5
  للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 

  

 1683 برقم وتعديله 5/5/2008أد، تاريخ /574لبيان العلم والخبر رقم  210 تعديل رقم -3
  »مؤسسة الهيئة اإلسالمية للرعاية«: للجمعية المسماة 18/11/2008تاريخ 

الحائزة على بيان العلم » لهيئة االسالمية للرعايةمؤسسة ا«جمعية المسماة أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل ال
  18/11/2008 تاريخ 1683 وتعديله برقم 5/5/2008أد تاريخ /574والخبر رقم 

    : على الشكل التاليتوأصبح

  : هاغايت
 يتام والفقراء وذوي اإلحتياجات الخاصةسر الشهداء والمعوقين واألأرعاية  .1

 ات المدنية المختلفة في أعمال اإلغاثة والرعاية والتنمية المستدامةمعاونة المؤسس .2

 معالجة قضايا اإلدمان .3

تأمين الخدمات واإلحتياجات للشؤون اإلجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروع  .4
 المناسبة

ا فيها الخاصة المجانية وشبه المجانية وغير المجانية إنشاء المراكز اإلجتماعية والثقافية وفتح وإدارة المدارس بم .5
 والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنية وسواها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   :بدالً من
 الفقراء وذوي اإلحتياجات الخاصةالشهداء والمعوقين واأليتام ورعاية أسر   .1
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 معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال اإلغاثة والرعاية والتنمية المستدامة .2

 معالجة قضايا اإلدمان .3

تأمين الخدمات واإلحتياجات للشؤون اإلجتماعية والتعلمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة  .4
 المناسبة

  اإلجتماعية والثقافية وفتح المدارس والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنيةإنشاء المراكز .5

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

  .CRTD.A التنمويمجموعة األبحاث والتدريب للعملتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 lb.org.crtda@infoالرجاء إرسال أي تعليق إلى

ارغ من البريد االلكتروني الذي  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت
 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

  ) األحيانن األخطاء تحصل بعضإ 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 

  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت 165302. ب.ص
  +961-1-616751+ / 961-1-612924+ / 961-1-611079: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :ونيبريد إلكتر
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