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      2014 نيسان/126العدد 

  �� ه�ا ا
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�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
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  كلية والقطاعية في التنمية ال
  عالمياً لمساهمة السياحة في االقتصاد37المرتبة  2013لبنان يحتل في  •

 )؟(! ني احاطة دولية بالوضع اللبنااجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان وسليمان يرى فيه •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
   من حمص حلب وادلبن/اكثريتهمة من سورية /نازحألف  1014 •

 ات/ ألف دوالر لكاريتاس لمساعدة السوريين736الحكومة البلجيكية تخصص  •

 فقراً الستهداف االسر االكثر االلكتروني" حال"وزارة الشؤون االجتماعية تطلق برنامج  •

  في لبناننتقد شيوع ثقافة اإلفالت من العقابت "لعدالة االنتقائيةا" •

  ن التقديمات الصحية بعد التقاعد/ة يفقدون/ مليون مواطن1.2ة و/ ألف مضمون563 •

 ال فرق بين النساء والرجال في عادات التسوق بلبنان: دراسة للجامعة األميركية •

 يش والنسيانلم في وجه التهمأصرخة  كمجلس حقوق عكارانشاء  •

  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
 لدعم التنمية المحلية في شمال لبنان والهرملمن االتحاد االوروبي  مليون يورو 18 •

 ات/ات السوريين/لدعم المجتمعات اللبنانية المستضيفة للنارحين  ماليين دوالر5و...  •

 م مشاريع تنمية ومحاربة الفقر ألف يورو من االتحاد االوروبي لجمعيتين لدع500و...  •

  ة من رواد االعمال االجتماعية بدعم اميركي/ فائزا15ًتكرم " نبض" •
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��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •

 مساعدتان اجتماعيتان أهليتان لجهتين محليتين  •

  مساعدة الوليد بن طالل لهيئة اهلية  •

  جتماعية وانمائية من قوات الطوارئ في لبنانمساعدات ا •

  
 �� 2014 *ذار )'� "�& و%

 2014 آذار شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 2014 آذارشهر  للعلم والخبر تعديل •

  

  


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

   والقطاعيةكلية في التنمية ال
  

   عالمياً لمساهمة السياحة في االقتصاد37المرتبة  2013لبنان يحتل في  •
لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلّي ) المباشرة وغير المباشرة( عالمياً لجهة المساهمة اإلجمالية 37حل لبنان في المركز 

 780ن الناتج المحلّي، أو ما يوزي ثمانية مليارات وم% 19.2، بحيث وصلت حصة هذا القطاع إلى 2013اإلجمالي للعام 
، بينما بلغت 2013 من الناتج المحلّي اإلجمالي في العام% 9.5الف دوالر، متخطّيةً بذلك المعدل العالمي، الذي بلغ 

 مليون 160يارات و في المئة، أي ما يوازي ثالثة مل6.9المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلّي 
  . في العالم33، ليحتّل بذلك لبنان المرتبة 2013دوالر في العام 

التأثير االقتصادي " تحت عنوان ،لبنان في التقرير الذي أصدره المجلس العالمي للسفر والسياحةل  العالميتصنيفذلك الجاء 
 مساهمة هذا  تحديد لقطاع السفر والسياحة من خاللادي تقديراً لالثر االقتصمديقوالذي ، "2014لقطاع السفر والسياحة للعام 

 الوحدة ، وقامت بنشره العالم من دول دولة184ما مجموعه األخير في الناتج المحلّي اإلجمالي وفي خلق فرص عمل، في 
  .االقتصادية في بنك االعتماد اللبناني

، أي 2013 ألف وظيفة في العام 255  للقطاعالمباشرةأما لجهة سوق العمل، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير 
  .من سوق العمل اللبناني% 18.4ما يشكّل حوالي 

هذا القطاع ل  السنويةمساهمةالوعلى صعيد اآلفاق المستقبلية لقطاع السياحة والسفر في لبنان، توقّع التقرير أن ترتفع 
 2014سنوياً خالل الفترة الممتدة بين العام % 6.3و، 2014في العام % 2.1في االقتصاد ) المباشرة وغير المباشرة(
 مليار دوالر من الناتج المحلّي اإلجمالي مع نهاية 16.5مساهمة قطاع السياحة والسفر إلى مجموع حجم صل ي، ل2024و

  .2024العام 
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المباشرة (اع السفر والسياحة  إجمالي عدد الوظائف في قطنمو التقرير إلى أنّه من المرتقب أن يحول الموضوع نفسه، اشارو
 ألف وظيفة مع نهاية ٣٧٥سنوياً خالل األعوام العشرة المقبلة ليصل إلى % 3.7 و2014في العام % 2.4) وغير المباشرة

  .2024العام 
على ، 2014في العام % 0.1 في قطاع السياحة والسفر في لبنان  االجمالية التقرير أن تتراجع قيمة االستثماراتتوقعأخيراً، 

  . 2024 مليار دوالر في العام 2.25خالل األعوام المقبلة، لتصل الى % 5.5ان تعود وترتفع 
  

  )؟(!  احاطة دولية بالوضع اللبنانياجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان وسليمان يرى فيه •
 مؤتمر المجموعة الدولية لدعم ترأس رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، الوفد اللبناني الذي توجه الى باريس للمشاركة في

 ان مجموعة الدعم الدولية  المؤتمر، خالل افتتاحة فرانسوا هوالند، في كلموقد افاد. انعقد في شهر آذار الماضيلبنان، الذي 
أمين  وتن/ وتقديم الخدمات التعليمية والطبية لهمات/ السوريينات/ستضافة النازحينال  تهدف الى دعم الجهود اللبنانيةللبنان

هناك خصوصاً وان ، ات/أوالً، توفير الدعم للنازحين:  اتجاهات3على المجتمع الدولي التحرك في "سكن، مؤكداً أن المكان 
 ن/ واستضافتهمات/مبالغ مالية تم التعهد بتقديمها وينبغي تعزيزها لنتمكن من مساعدة لبنان والتخفيف من عبء النازحين

عم االقتصاد اللبناني من خالل جهود البنك الدولي والصندوق الذي تم استحداثه لتمويل البنى ثانياً، ينبغي د. بأفضل الطرق
التحتية، وعلينا مساعدة الحكومة وتمكين االقتصاد والمساهمة في ازدهاره بعد أن تمكّن من ضبط التضخم والسيطرة عليه، 

ن لبنان وتأمين المعدات العسكرية والتجهيزات الالزمة ثالثاً، ضمان أم. وذلك من خالل توفير الضمانات للمجتمع الدولي
  ". على ذلك بالتعاون مع السعودية حالياًللجيش اللبناني، وفرنسا تعمل

  بان كي مون، ملخّص بيان، ممثالً أمين عام األمم المتحدة، جيفري فيلتمان، اعلن وكيل األمين العام لألمم المتحدةوقد
بغرض لتنسيق عن كثب مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين لشجيعاً للحكومة اللبنانية  الذي تضمن تالمجموعة الدولية

كما اعرب البيان عن استعداد األمم المتحدة .  في لبنانات/لحاجات اإلنسانية الملحة لالجئينل  بشكل افضلالستجابةا
 افة المساعدات للبنان من خالل ك حجم لزيادةعياً الجهات المشاركةاوشركائها للعمل بشكل وثيق مع نظرائها في الحكومة، د

 سيديره  سينشأ لهذا الغرض والذي الذي، الصندوق االئتماني المساهمة فيالوسائل اإلنسانية والتنموية الممكنة ومن خالل
 . البنك الدولي

 خالل لقاء ، عبر سليمان رئيس الجمهورية، ميشالإال ان ،مؤتمر الى نتائج حاسمة ملموسةالكان متوقعاً لم يفض لكن وكما 
 الذي جرى تأكيده ،مؤتمر عن ارتياحه للدعم الفرنسي والدولي الكبيرين للبنانعمل الات لتقويم /مع عدد من الصحافيين

كان اجتماعاً تقويمياً الجتماع نيويورك الذي وضع خريطة طريق للبنان تتحدث عن "وقد افاد سليمان بانه . خالل المؤتمر
، معتبراً ان ات/ السوريينات/ من ادارة شؤون النازحينهسي واالقتصادي واالمني ودعم المؤسسات وتمكين السياهاستقرار

ان جزءاً من المال الذي تخصصه :" واردف سليمان قائالً. االجتماع اكبر من مسألة النزوح، انه احاطة بالوضع اللبناني
ل تلك االموال غير كافية وهناك وعود بالمزيد لم يتم تنفيذها ات قدم في عدد من المؤتمرات، وال تزا/المجموعة للنازحين
 الى صندوق االئتمان الذي انشئ وبدأ االكتتاب به والمساهمات في تنفيذ ،كذلك لفت سليمان.  في المئة53بعد، ونسبة التنفيذ 

 لكي يتمكن ،دة دول قادرةمشاريع درسها البنك الدولي، كاشفاً عن امر استجد تم طرحه وهو طلب فتح ضمان مشترك بين ع
لبنان من اصدار سندات خزينة خاصة بالدوالر واليورو يتراوح مقدارها بين مليارين ومليارين ونصف المليار دوالر تسمح 

  .بتحسين التصنيف االئتماني للبنان وتساعدنا على تمرير المراحل
بيروت عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، رومان وفي االطار نفسه، نقلت الدائرة االعالمية في السفارة الفرنسية في 

نادال، اثناء مؤتمره الصحافي، قوله رداً على سؤال عما اذا كان بمقدوره اعطاء تفاصيل حول مساعدة فرنسا للبنان في 
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التابع للبنك ولهذه الغاية، ستساهم في الصندوق االئتماني . ستواصل فرنسا دعمها المتعدد االوجه: "اعقاب اجتماع باريس
  ". ماليين يورو، وستزيد مساهمتها في المفوضية العليا لالجئين بمبلغ قدره مليون يورو7الدولي بحدود 

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
  

   من حمص حلب وادلبن/اكثريتهمة من سورية /نازح   ألف1014 •
ات / عن أوضاع النازحين نيسان14 الصادر في ي تقريرها األسبوعيأعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ف

، مما رفع مجموع عدد  واحدة خالل فترة أسبوع/ة جديد/ نازح13000ات في لبنان، عن تسجيل أكثر من /السوريين
ن اكثر /هممن( شخصاً 1014000ن المساعدة من المفوضية الى أكثر من /ات الذين واللواتي يتلقون/ات السوريين/النازحين

 261525شمال لبنان : ن على المناطق التالية/، توزعوا) شخص بانتظار التسجيل47000 شخص مسجل و966000من 
 شخصاً بانتظار 16321مع ( شخصاً 254895، بيروت وجبل لبنان ) شخصاً بانتظار التسجيل7679بينما ال يزال (شخصاً 
 شخصاً 2649و( شخصاً 120443، الجنوب )بانتظار التسجيل شخصاً 21154مع ( شخصاً 329404، البقاع )التسجيل

  ).بانتظار التسجيل
: ات منها فقد بينت احصاءات المفوضية التالي/ات السوريين الى لبنان بحسب المناطق الواردين/اما لجهة توزع النازحين

، دمشق %)6.6(، درعا %)7.2(، حماة %)12.8(، ريف دمشق %)13.8(، ادلب %)18.9(، حلب %)23.2(حمص 
%) 0.3(، طرطوس %)0.4(، الالذقية %)0.6(، القنيطرة %)1.7(، دير الزور %)2.3(، الحسكة %)3.9(، الرقة %)4.9(

  %). 3.4(غيرها 
  

  ات/ ألف دوالر لكاريتاس لمساعدة السوريين736الحكومة البلجيكية تخصص  •
 اغاثة  الىهدفي ،ريتاس بلجيكا وكاريتاس لبنان كا جمعيتي مشروع تعاون بين في لبنان عن السفارة البلجيكيةاعلنت

نفسية ال على االصعدة  الفئتانمر بهات نظرا للظروف الصعبة التي ذلك المجتمعات المضيفة،كو ات/ السوريينات/نازحينال
ذ من قبل  لمشروع ينفدوالراً ألف 736 اً وقدرهالحكومة االتحادية في بلجيكا مبلغونتيجة لذلك خصصت . منيةاالمادية والو

   ".كاريتاس لبنان"مركز األجانب في 
  

 فقراً الستهداف االسر االكثر االلكتروني" حال"وزارة الشؤون االجتماعية تطلق برنامج  •
 البرنامج المعلوماتي الذي يدعى ، بالتعريف علىصحافيخالل مؤتمر  جان مراد، ،ممثل وزارة الشؤون االجتماعيةقام 

يدخل الذي  بالتعاون مع البنك الدولي، واعتمدته وزارة الشؤون االجتماعية الذي ر األكثر فقراًاستهداف األسب والخاص" حال"
  .3 لمؤتمر باريس في اطار االعداد، 2006التي وضعتها الحكومة اللبنانية في أيار  SAP في إطار خطة العمل االجتماعية

ت الدعم، من خالل اعتماد آلية تقوم على تحديد مستوى وأوضح مراد أن البرنامج الجديد يساعد الحكومة في ترشيد عمليا
تجمع من خالل مقابالت مع ممثلي االسر  ، مؤشرا62ت االجتماعية واالقتصادية باالعتماد على نحو حاالالفقر األسر وتقييم 

 لتحديد  جيداًراً، حيث ال يعتبر الدخل في بلد كلبنان مؤش االسرة من دون التطرق بشكل مباشر إلى مستوى دخلالمستهدفة،
 اجتماعية واقتصادية، وفقا  خاص بكل حالة تقييم وضعوأضاف مراد قائالً أن البرنامج يعتمد(!). رفاهية األسر المعيشية 

، وتعطى  على المؤشرات المذكورة آنفاً بناءاً،لكل أسرة" معدل رقمي"لمنهجية موضوعية وشفافة، إذ يقوم البرنامج باحتساب 
  . لألسر التي تعاني من األوضاع االجتماعية واالقتصادية األكثر تعثراًفادة من المساعدات في االاألولوية
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، التقدم بطلب ذلك، فقد أشار مراد أنه على االسر الراغبة في  مساعدة االسر االكثر فقراًأما حول آلية اإلنتساب الى برنامج
 بزيارة لالسرة وملء  االجتماعيم محقق اجتماعي من المركز، على أن يقوالقريبة منهالدى أحد مراكز الخدمات االنمائية 

 من موازنة الحكومة اللبنانية سددات ت/استمارة خاصة بها لجمع مزيد من المعلومات، مضيفاً أن التقديمات للمستفيدين
  . 2014 إلى 2012 مليون دوالر للفترة من 28,2  تبلغ نحوالمخصصة للبرنامج والتي

  

  في لبنانإلفالت من العقابانتقد شيوع ثقافة ت "ةلعدالة االنتقائيا" •
ثقافة "، "اي تكلفة على لبنان: عدم التعامل مع الماضي: "انتقد المركز الدولي للعدالة االنتقائية، في تقرير اصدره تحت عنوان

 عاما على 24 مرور  التي ما زالت سائدة في لبنان على رغم من،النتهاكات لحقوق االنسانل بالنسبة" اإلفالت من العقاب
وكشف التقرير ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لم تبذل منذ عقود سوى مساعٍ . 1990 -1975ما بين ،  الحرب األهليةنهاية

جزئية وغير فاعلة إلخضاع األفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على االنتهاكات التي ارتُكبت على األرض اللبنانية، 
 للتعامل 1990ويرى التقرير ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ . ات/ الجرائم التي طالت المدنيينبما في ذلك

 على شكل والتي اخذتمع االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، والتي ارتُكبت أثناء الحرب، 
قيقة أو مشاريع للتعويض عن الضرر، كانت غير كافية وال تضمن حقوق محاكمات أو إصالحات مؤسسية أو بحث عن الح

التي جرت أثناء " بتفحص لالنتهاكات" افرد التقرير حيزاً خاصاً لقوانين العفو التي حالت دون أن يقوم لبنان ،ذلكك. الضحايا
  ". النسيان الذي ترعاه الدولة"الحرب وتوثيقها، وساهمت في تعزيز ثقافة 

  

  ن التقديمات الصحية بعد التقاعد/ة يفقدون/ مليون مواطن1.2ة و/ضمون ألف م563 •
 بعد نهاية الخدمة من ات/فادة المضمونينفي تحقيق لها الضوء على تعدد المشاريع المطروحة إل" السفير"سلطت صحيفة 

 حالياً، في ن/يفقدون "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي" في ات/تقديمات الضمان الصحي، على اعتبار أن المضمونين
 في التعويضات ن/ حقهموكذلك في التقديمات الصحية واالستشفائية، ن/، حقّهمن/غياب التشريع الذي يرعى مصالحهم

 ألف 563 أكثر من والجدير ذكره فان العدد االجمالي لهؤالء، يبلغ. العائلية لعدم وجود نظام تقاعد ألجراء القطاع الخاص
 مؤسسة في مختلف 52201 حالياً في ن/، يعملونة/ ألف مواطن200حو مليون ون ن/قهم يستفيد على عاتة/مضمون

 أن ، علماً منذ قيام الصندوقن/ عشرات اآلالف الذين حرموا من هذا الحق بعد نهاية خدمتهماليهم  يضافالقطاعات،
 ة/م يعد يشكل ضمانة للمضمون سنة، ل20 بعد ة/ مليون ليرة للمضمون42 الذي قد يصل قدره الىتعويض نهاية الخدمة 

  .ها/ السن أو نهاية خدمتهها/ بعد بلوغهة/والعامل
 1965 في ظل وجود نظام فرع نهاية الخدمة المؤقت منذ العام  الحاصل حالياًأن الخلل االجتماعي: "واردفت الصحيفة قائلة

 بحاجة لهذا ة/ت الذي يكون فيه المضمون من التقديمات الصحية في الوقات/وحتى اليوم، يحرم آالف العمال والمضمونين
مبدأ ل وذلك احقاقاً للفرع مدى سنوات خدمته، وفي مرحلة الشباب هالنوع من التقديمات بعد بلوغ سن التقاعد، وبعد تمويل

  .التكافل االجتماعي
وجب اقتراح قانون من مقدم إلى المجلس النيابي بم، الى وجود مشروعين مختلفين، االول "السفير"وفي هذا االطار، لفتت 

أعدته إدارة والثاني، .  النائب الدكتور عاطف مجدالني، عرضه رئيس لجنة الصحة النيابية"المستقبلتيار "بعض نواب 
لالطالع على المشروعين يمكن .  تمهيداً إلقراره، مرفوع إلى مجلس إدارة الصندوق"الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"

  : نية التاليةمراجعة الوصلة االلكترو
AuthorArticle=ref&20=ChannelID&340196=ArticleID?aspx.Article/com.assafir.www://http  
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 دات التسوق بلبنانال فرق بين النساء والرجال في عا: دراسة للجامعة األميركية •
 الى أن الرجال ينفقون من الوقت والمال في المتاجر بنسبة ،خلصت دراسة جديدة أجرتها الجامعة األميركية في بيروت

وقد تناولت الدراسة، . موازية لما تنفقه النساء فيها، وبالتالي ال تأثير لجنس المتسوق أكان رجالً أم إمرأة، في عادات التسوق
 مجموعة 400 كلية العليان الدارة األعمال في الجامعة، العامالن في ،األستاذان لورانس لي وليلى حنا خوليالتي أجراها 

  واضحةوكون الباحثان صورة. ات في عدد من محال األزياء ومتاجر األدوات الرياضية في وسط بيروت/من المتسوقين
ات وطرح األسئلة على أفرادها حول /، في المدينة، من خالل مراقبة مجموعات المتسوقين"بالجندر"لقة لعادات التسوق المتع

، وفي حين قد  منها لالناث تدخل المتاجر الذكوروقد وجدا أن نسبة أكبر من. هن المقررة وغير المقررة مسبقاً/مشترياتهم
ارق داخل المتجر إذ يتساوى الذكور واالناث في الوقت الذي يقضونه  مسبقاً ما ينوون ابتياعه، يتالشى هذا الفالذكوريقرر 

هن المقررة، باإلضافة إلى أن الذكور يجنحون إلى االنفاق /هن البتياع حاجات لم تكن في الئحة مشترياتهم/هناك، وفي ميلهم
لدراسة في المؤتمر الدولي الثالث انتائج ولفت لي خالل عرضه ل. على مشترياتهم غير المقررة سابقاً أكثر مما تنفقه االناث

عشر التجاهات التسويق، الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي في إيطاليا، ان نتائج الدراسة جاءت خالفاً للتوقعات، 
مشيراً إلى أنها طرحت إشكالية جديدة حول ما اذا كان التشابه في عادات التسوق بين الجنسين، ميزة خاصة بلبنان أو اذا 

ن نمطاً عريضاً يشمل كل الذكور في المدن، معبراً عن رغبة الكلية بإجراء دراسة اضافية في أوروبا أو الواليات المتحدة كا
  .لمقارنة عادات التسوق هناك بعادات التسوق في الشرق

  

 لم في وجه التهميش والنسيانأصرخة  كمجلس حقوق عكارانشاء  •
، في احتفال اقيم في دار "مجلس حقوق عكار" ،"الهمال عكار وسعياً النصافهارفضاً "، تحت شعار فعاليات عكاراطلقت 

. ات عن منظمات المجتمع المدني/بحضور حشد من رجال الدين وفاعليات سياسية، اجتماعية، تربوية، وممثلينوبلدية حلبا، 
ية سياسية او حزبية او طائفية، بل هو المجلس ال ينطلق من اي خلف"وبالمناسبة، اصدر المشاركون بياناً اكدوا فيه على أن 

لعكاري كافة، ليكون اكثر اصرخة الم في وجه التهميش والنسيان، يهدف الى اللقاء والتشاور مع فعاليات وشرائح المجتمع 
اجات تدخل في اهداف المجلس كافة القضايا االنمائية والحقوق المتعلقة بح: "واضاف البيان قائالً". تمثيال وانعكاسا للواقع

عكار ومطالبها، والتي تؤدي الى انصافها ووضعها على خارطة االهتمام والتطوير، وفي مقدمة ذلك استصدار المراسيم 
اعطاء ) 3، "مطار الرئيس رينيه معوض" تشغيل مطار القليعات )2، قرار تسمية عكار محافظة) 1: التنفيذية للمطالب التالية

بناء ) 5، بناء فرع للجامعة اللبنانية) 4، ئات وبحسب الحجم التمثيلي للمنطقةعكار حصتها من التوظيف في مختلف الف
متابعة كل المشاريع االنمائية التي تسد ) 7، تاهيل االوتوستراد الذي يربط بين عكار وباقي المناطق) 6، مستشفى جامعي

  . ية والصناعية والتجاريةحاجات عكار في مختلف المجاالت الصحية والبيئية والتعليمية والسياحية والزراع
  

  المحلية الزراعية والبيئة في التنمية 
  

 لدعم التنمية المحلية في شمال لبنان والهرملمن االتحاد االوروبي  مليون يورو 18 •
مع  (ADELNORD)"مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان"شدد وزير الزراعة أكرم شهيب، خالل استعراض 

في ها ب يتم الشروع التيغابات، الستثمار اللى أهمية المراقبة والمتابعة واإلشراف على أي عملية ، ع المشروعفريق عمل
 مناطق عكار وجرود الضنية وجرود  تنميةوتجدر االشارة الى ان المشروع يستهدف.  مع شركاء محلييناطار عقود تبرم
من خالل هبة " االتحاد األوروبي"اعة، وبدعم مالي من بالتنسيق مع وزارة الزر" مجلس االنماء واالعمار"الهرمل، وينفذه 
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 كلم من 80 كلم من الطرق الزراعية، و130انشاء : ةمكونات التاليال  المشروعتضمنيو.  مليون يورو18مالية تبلغ قيمتها 
بلديات، التعاونيات بركة ترابية واحدة، إلى جانب تأهيل البنى التحتية الزراعية بالتنسيق المحلي مع الاقامة أقنية الري و

 بالتنسيق  تعملكما يشمل المشروع انشاء جمعيات لمستخدمي مياه الري. والمراكز الزراعية، ومصلحة األبحاث الزراعية
  .مع وزارة الطاقة والمياه ومصالح مياه البقاع والشمال، وتوفير الدعم للبلديات لوضع مخططات ولتنفيذ مشاريع تنمية محلية

  

 ات/ات السوريين/لدعم المجتمعات اللبنانية المستضيفة للنارحين والر ماليين د5و...  •
اطلق وزير االقتصاد والتجارة، الدكتور آالن حكيم، خالل مؤتمر صحافي، مبادرة تجاه المجتمعات اللبنانية المستضيفة 

نبثق عن مؤتمر لم ا،ولي، وهو الصندوق التمويلي الد"الصندوق اللبناني للنهوض" بتمويل من ات/ السوريينات/لالجئين
 اجتماع اللجنة التوجيهية وقد جاء اعالن تلك المبادرة، بعد. 2006 الذي انعقد في نهاية آب ،استوكهولم للجهات المانحة

 روث ماونتن، وممثل وزير المال المدير العام ، ممثل االمم المتحدةرهحضالذي الخاصة للصندوق في السراي الحكومي، 
 المهندس نبيل الجسر وعدد من ، ميال غروس هرناندو، رئيس مجلس االنماء واالعمار،اني، سفيرة اسبانيا آالن بيف،للوزارة
 ماليين دوالر 5التي تبلغ قيمتها ، وتأتي تلك المبادرة الجديدة التي تطلقها الحكومة اليوم"وقد افاد حكيم قائالً . الخبراء
اقم الكارثة االنسانية السورية بكل تداعياتها السلبية ال سيما االقتصادية،  في ظل تف، المجتمعات المستضيفة  لتستهدفاميركي

، مؤكداً على ان االزمة السورية تؤثر بشكل متزايد على المجتمعات اللبنانية التي تعاني من الفقر "واالجتماعية واألمنية منها
  . اعية المتوفرةالمدقع واالجور المنخفضة وانعدام البيئة التحتية وضعف الخدمات االجتم

  

  ألف يورو من االتحاد االوروبي لجمعيتين لدعم مشاريع تنمية ومحاربة الفقر500و...  •
يهدف الى  حركة السالم التي ستنفذ مشروعاً  االولى،،جمعيتان لبنانيتانتقدمت بهما  أطلق االتحاد األوروبي مشروعين

 وصولهم إلى  مستوى تحسينوذلك من خاللي البقاع ضمان نوعية حياة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم ف
 في الحد من وقع المساهمة  يستهدفالذيومعهد التعاون الجامعي والثاني، تقدم به . الخدمات وتعزيز اندماجهم االجتماعي

ونية في دير األزمة السورية على الجماعات اللبنانية المستضيفة والفئات السكانية الضعيفة من خالل تعزيز الجمعيات التعا
  ).البقاع(األحمر 

إلى تعزيز دور ،  يورو ألف500 بشكل عام، يرمي هذان المشروعان اللذان حظيا بدعم مالي من االتحاد االوروبي مقداره
 الذي  االتحاد األوروبيبرنامجفي إطار  ويأتيان .منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية والحد من الفقر في لبنان

 منظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة لالتحاد األوروبي على مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المحلية، اعدةيستهدف مس
  . ودعم حكم القانون

  

  ة من رواد االعمال االجتماعية بدعم اميركي/ فائزا15ًتكرم " نبض" •
، مؤتمرا تكريميا بعنوان )نبض(بنانية، الل" آركنسيال"نظمت مجموعة الدعم في مجال تطوير األعمال التابعة لجمعية 

، حضره السفير االميركي دايفيد هيل وحشد من الرواد االجتماعيين، خبراء االستثمار "شراكة اجتماعية لالبداع االجتماعي:"
  لريادةة الوطنيمسابقةال في ة/ فائزا15ً ، كرمت خاللهوالتمويل، وممثلو منظمات المجتمع الدولي والمدني اللبناني ومهتمون

  .ة/ مشاركا117ً من بين ن/إختيرواالذين واللواتي  2013للعام  اإلجتماعية االعمال
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، الذي حظي بدعم مالي من الوكالة تفعيل المشاركة المدنيةوقد شملت المشاريع الفائزة، التي دعمت من خالل برنامج 
 خلق ،اعادة تدوير النفايات، كلة مياه الصرف الصحيمعالجة مش،  الف دوالر أميركي200، تجاوز االميركية للتنمية الدولية

  . من خالل اعداد وبيع وجبات غذائية تراثية وصحية وبيع العصائر لتمويل األعمال الخيرية وغيرها،فرص عمل للنساء
" لآركنسيا"أنشئت من قبل جمعية ، أول حاضنة لمشاريع الريادة االجتماعية في لبنانهي " نبض"تجدر االشارة الى ان 

 تفعيل المشاركة  من خالل برنامج وبدعم من الوكالة االميركية للتنمية الدولية لالصالح والتنمية" بيوند"بالتعاون مع شركة 
  .المدنية

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

  

  مساعدات اجنبية لجهات رسمية واهلية •
  تقديم جرافة الزالة الثلوج والقيام بأعمال الصيانة العامة: ة بشري مفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين لبلدي-
شاحنتين مزودتين بضاغط لجمع النفايات وعدد من :  مفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين التحاد بلديات زغرتا-

  الحاويات
جرافة صغيرة اضافة الى انشاء حديقة عامة تقديم شاحنة و:  مفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين لبلدية طرابلس-

  في منطقة الضم والفرز في المدينة 
 جهاز كومبيوتر لمركز الخدمات 43تقديم :  مفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين لوزارة الشؤون االجتماعية-

   الضنية–االنمائية في بلدة بخعون 
ترميم مدرسة بزبدين الرسمية وذلك بالشراكة مع : متحدة االنمائي لبلدية بزبدينالتابع لبرنامج االمم ال" عيش لبنان" مبادة -

  بنك بيروت والبالد العربية
سيارتين فان مجهزتين بنظام تبريد خاص لنقل اللقاحات واالدوية في ظروف نموذجية :  اليونيسف لوزارة الصحة العامة-

  تضمن سالمة وجودة اللقاح والدواء
  دعم مشروع تحسين ظروف المرأة المعيشية في شمال لبنان: ي لمؤسسة رينه معوض االتحاد االوروب-
  تقديمات طبية للمستوصف التابع لها في زغرتا  :  الحكومة اليابانية لمؤسسة رينه معوض-
طية،  سيارات اسعاف مجهزة بالكامل لمراكز راشيا، النب10:  اللجنة الدولية للصليب االحمر للصليب االحمر اللبناني-

  طرابلس، مشغرة، جبيل، قبر شمون، الشويفات، فرن الشباك، جل الديب والمريجة
 ألف دوالر اميركي العادة تأهيل وتحسين خمس مدارس في قضاء 120:  الحكومة التشيكية لمدارس في قضاء مرجعيون-

  مرجعيون تستوعب حالياً عدداً من الطالب السوريين
  دعم اصدار الدليل العملي حول مكافحة جريمة االتجار بالبشر:  االنسان السفارة البريطانية لمعهد حقوق-
  

  مساعدتان اجتماعيتان أهليتان لجهتين محليتين  •
تأهيل قسم العناية الفائقة القلبية المؤلف من ثماني غرف :  السيد كامل مرقص وزوجته لمستشفى النجدة الشعبية في النبطية-

  وتجهيزها بأحداث المعدات
تأهيل عيادة طب االسنان في المركز الصحي االجتماعي التابع لها والواقع في سن : يروت لرابطة كاريتاس لبنان بنك ب-

  الفيل
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  مساعدة الوليد بن طالل لهيئة اهلية  •
  تأهيل وتجهيز المركز الجديد في شارع رياض الصلح في صيدا:  الصليب االحمر اللبناني-
  

  ت الطوارئ في لبنانمساعدات اجتماعية وانمائية من قوا •
 ألف دوالر النشاء ولتجهيز مركز التدريب المهني للمرأة الذي يضم معمالً مجهزاً لصنع الحلويات 25:  اليونيفيل-

  والمعجنات التابع للتعاونية الزراعية في اتحاد بلديات جبل عامل في بلدة الطبية 
   في شوارع بلدة راشيا الفخارتركيب مصابيح انارة تعمل على الطاقة الشمسية:  االسبانية-
  .تأهيل مستوصف وقاعة مسجد حلتا في بلدة كفرشوبا:  االسبانية-
  
  

 ��  2014  *ذار)'� "�& و%
  

  أد /407 علم وخبر رقم -"المرصد العربي لألمن السيبراني" جمعية باسم -1
   ابراهيم نجار مكتب المحامي الدكتور-2 بناية سماحة رقم- شارع عبرين- االشرفية-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في التأثير إيجاباً في عملية اتخاذ القرارات الهادفة إلى تحقيق السالمة واألمن في الفضاء السيبراني .1

 المساهمة في تعزيز الثقة في مجتمع المعلومات .2

 والنمو اإلقتصادي المساهمة في تحقيق استخدام أكثر أماناً، لتقنيات المعلومات واالتصاالت، في خدمة التنمية .3
  والمجتمع العربيواإلجتماعي والعلمي والثقافي، في لبنان

المساهمة في خلق دينامية إتصال وبحث ترتقي بالمجتمعات الى مستويات رفيعة، ومتقدمة، تجعلها تسهم في  .4
صية يبراني، بوجهيها التقني والقانوني، بأفضل ما يمكن، وبما يضمن خصوستحقيق السالمة في الفضاء ال

 المجتمعات المعنية، ويضمن مصالحها، ال سيما منها هويتها الثقافية والحضارية

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

منى .  د-رشيد توفيق الدرباس - العميد انور شفيق يحي- ابراهيم البر نجار.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ابراهيم ملحم االشقر

   منى ابراهيم ملحم االشقركتورةدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /448 علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" جمعية باسم -2
   وزارة الداخلية والبلديات- الصنائع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 جون اللبنانية وتحسين وضعهاالعمل على تأهيل الس .1

تأمين اإلرشاد الصحي واإلجتماعي للسجناء ومساعدتهم معنوياً وتوفير التعليم والتدريب لهم من خالل إقامة  .2
 دورات محو أمية وأشغال يدوية وأعمال حرفية داخل السجون
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وير النظم العقابية في لبنان السعي لتعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء والشؤون األمنية والعمل على تط .3
 لتتوافق مع اإلتفاقات الدولية لمنع التعذيب

  .يحق للجمعية تلقي الهبات والمساعدات في سبيل تحقيق أهدافها
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

:  االمانة العامة لمجلس الوزراء- ممثلة بشخص الوزير : وزارة الداخلية والبلديات: لسيداتا/المؤسسات السادة/المؤسسون
:  المديرية العامة لألمن العام- ممثلة بشخص المدير العام:  الداخليالمديرية العامة لألمن العام-ممثلة بشخص األمين العام 

  ممثلة بشخص الوزير
  ية والبلدياتوزير الداخل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  

• /�� 0  �� 2014   *ذار)'� �� �& وا�1
  

أد /94وتعديله برقم  25/5/1965أد، تاريخ /217 لبيان العلم والخبر رقم 379  تعديل رقم-1
  »جامعة آل سنو«:  للجمعية المسماة8/8/1998تاريخ 

الحائزة على بيان العلم والخبر »  آل سنوجامعة«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة 
 8/8/1998أد تاريخ /94 وتعديله برقم 25/5/1965أد تاريخ /217رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
   الطابق األول-  بناية الصنوبرة الجديدة-  شارع البقاع-  قريطم- منطقة الصنوبرة-بيروت: مركزها
   مكتب المحامي امين مصطفى سنو-ي بناية العسيل- شارع الحمراء- بيروت:بدالً من
  :غايتها
 جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق روابط اإللفة والمحبة بينهم .1

 ء النصح والتوجيه لهمابث التوعية بين أفراد العائلة، والتركيز على العلم والثقافة بينهم، وإسد .2

 تنظيم العائلة إجتماعياً .3

 تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها .4

 تنمية الكفاءات والقدرات لدى العائلة وتشجيع المتفوقين بينهم .5

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدال من
 جمع شمل أفراد األسرة وتوثيق روابط اإللفة والمحبة بينهم .1

 رادهارفع مستوى األسرة وكل فرد من أف .2

 تنظيم األسرة اجتماعياً .3

 تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من افرادها .4

 سرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهمتشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد اال .5

رادها وتنظيم جمع شمل أفراد االسرة وتوثيق روابط األلفة والمحبة بينهم ورفع مستوى األسرة وكل فرد من أف .6
 ...األسرة إجتماعياً وتقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من افرادها الخ

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  .CRTD.Aريب للعمل التنمويمجموعة األبحاث والتدتصدر 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

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

lb.org.crtda@info   

  ) تحصل بعض األحيانن األخطاءإ 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 :ريد إلكترونيب

    lb.org.crtda.www - org.lkdg.www :مواقع الكترونية
  


