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 برامج حكومية ومساعدات دولية

א • א ١٥א١٠א
نحـو رؤيـة    " الذي جاء في تقريـر عنوانـه         ٢٠٠٩-٢٠٠٦نماء واالعمار عن برنامجه التنموي لـ       كشف مجلس اال  

عرض فيه لواقع المشاريع االستثمارية واالنمائية في لبنان منذ         "  سنة ١٥ على   ١٠للتجهيزات وللخدمات العامة في افق      

. قيام بها والدراسات الموضـوعة حولهـا      نشوء المجلس، والتجارب التي عايشها ورؤيته العامة للخطوات التي ينوي ال          

 صفحة على الحاجة الملحة اليوم للبرمجة مع االنتقال من مرحلة االعمار الى مرحلة              ١٥٩وركز التقرير الذي جاء من      

  .االنماء

وفي هذا الخصوص اكد رئيس المجلس الفضل شلق ان اجزاء مكتملة من الخطة رفعت الى مجلس الـوزراء، وهـي                    

  : فبراير المقبل، واوضح ان الخطة مقسمة الى ثالثة اجزاء/ باطستكتمل نهاية ش

   رؤية شاملة -١

   سياسات قطاعية-٢

   الئحة بالمشاريع التي ستنفذ خالل السنوات الخمس المقبلة -٣

. صالواشار الى انه في ما يتعلق بالرؤية الشاملة فتقوم على مبدأ االنماء المتوازن، وليس على مبدأ التناتش كما كان حا                   

  واضاف ان هذه الرؤية ينبثق عنها سياسات قطاعية، وذلك من خالل التعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال 

اما في ما يتعلق بالمشاريع، فأوضح شلق بأن الخطط المتعلقة بها ستكتمل في نهاية شباط المقبل مؤكدا انها ستعتمد وفقا                    

  لالولويات

محدد الجمالي تكلفة الخطة، اال بعد االنتهاء من وضع الئحة المـشاريع، مـذكرا ان               واوضح انه ال يمكن اعطاء رقم       

   مليار دوالر ٢,٣مجموع حجم الموارد المتوفرة تقدر بنحو 

عرف التقرير بالمقاربة الجديدة لمجلس االنماء واالعمار والمنهجية العامة، من تحديد وظيفي للمشاريع ورؤية اجماليـة          

   قراءة اقتصادية للمحددات وآلية تخطيط متداخلة ومتحركة واعتماد الخطة الشاملة لترتيب االراضيألداء القطاعات الى

 سنوات وهي مستلهمة من التخطيط علـى        ٥ الى   ٣وتتضمن المقاربة التخطيط للمديين الطويل والمتوسط وبرمجة من         

 ٥ الـى    ٤د الموازنة السنوية علـى مـدى        المدى المتوسط، باالضافة الى اعداد موازنة سنة بعد سنة، بحيث يتم اعدا           

ورأى التقرير انه من الضروري، بغية اعادة معناه لعمل الموازنة، ان يوضع حد نهائي لعادة نقل االعتمـادات      . سنوات

  .غير المستخدمة وغير المتصلة بعقود قيد التنفيذ وتدويرها الى السنة الالحقة

التجهيز العقاري، الطاقة، االتصاالت، النقل، التربية،      ( التركيز عليها    يعرض التقرير نبذة عن القطاعات التي سوف يتم       

، فيبرز خصائصها الرئيسية واالستثمارات التي تمت فيهـا ورؤيـة المجلـس لجهـة               )الصحة، المياه، النفايات الصلبة   

  . ويتركز الهم االجتماعي للمجلس على قطاعين رئيسين هما قطاع التربية والصحة. اصالحها

  

  إعادة هيكلية اإلنفاق العام:  التربيةقطاع •
رغم تعدد المحاوالت التي قامت بها جهات رسمية عدة إلعداد تصور استراتيجي حول تطور قطاع التعليم وموقع 

رؤية "التعليم الرسمي فيه، إال أن هذه المحاوالت لم تتجاوز بشكل عام صيغة المشاريع، ولم يرتق أي منها إلى منزلة 

  .ة رسمياً، يتحدد بموجبها مسار هذا القطاع في المدى البعيدمقر" مستقبلية
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إن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام تبرز الحاجة الماسة إلى ترشيد وإعادة هيكلة اإلنفاق العام في هذا القطاع 

 التوجهات اإلصالحية أما أبرز). في شكل موارد بشرية وأبنية وتجهيزات(وتعظيم االستفادة من الموارد الموظفة فيه 

  :فإنها تتضمن اآلتي

   توجهات مستقبلية على مستوى التعليم االساسي √
تطوير دور القطاع الرسمي على مستوى مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي، عبر توسيع قاعدة هذا التعليم سواء  -

  في المدارس الرسمية القائمة أو في أبنية جديدة مستقلة

لتعليم اإللزامي حتى نهاية المرحلة االبتدائية، والعمل من ثم على تطويره بحيث يغطي استكمال تنفيذ قانون ا -

 كامل المرحلة التكميلية

 إلغاء نظام الدوامين المعمول به في بعض المدارس الرسمية القائمة عبر تشييد أبنية مدرسية جديدة -

سهم في إعادة هندسة بنية االلتحاق بالتعليم  بما ي،استكمال إحالل التعليم الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني -

 الرسمي

   على مستوى التعليم المهنيمستقبليةتوجهات   √

  إدخال التعليم المهني في إطار مرحلتي التعليم الثانوي والعالي -

تقوية شبكة الروابط والعالقات، كماً ونوعاً، بين تالمذة التعليم المهني من جهة وعالم األعمال والمؤسسات  -

 جهة ثانيةمن 

اإلحالل التدريجي لمروحة االختصاصات الناشئة والواعدة وذات القيمة المضافة العالية مكان االختصاصات  -

 التقليدية والمتقادمة

  توجهات مستقبلية على مستوى التعليم العالي  √

المتفاعل تحويل الجامعة من مصنع متخلف إلنتاج إنسان من الخريجين، إلى مركز استقطاب للبحث العلمي،  -

  مع احتياجات االقتصاد والمجتمع

 تأكيد التوجه نحو الحد من تكرار الكليات نفسها -

ترشيد التدفقات السنوية للطالب في اتجاه الجامعة اللبنانية، من خالل التعميم التدريجي المتحانات القبول في  -

 الكليات كافة

 األساتذةإعادة النظر في آليات اختيار وتنسيب  -

 ة بحتةيلية الجامعة ودور مجالسها التمثيلية المنتخبة على أسس مهنتأكيد استقال -

  

  من الفاتورة% ٣٠الدولة تساهم ب: قطاع الصحة •
وتبرز هذه التشوهات في . يعاني قطاع الصحة في لبنان من العديد من التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات

ة، فضالً عن بعض الجوانب المتصلة بالطلب على هذه مجاالت عدة، تشمل بنية العرض وصيغ التمويل ونوعية الخدم

والتوجهات اإلصالحية المستقبلية التي تستهدف معالجة هذه التشوهات، يفترض أن تنطلق مما آلت إليه . الخدمة

  :، وهي كالتالياألوضاع الراهنة في هذا القطاع

  :االستشفاء √

المعايير وجداول توصيف األعمال الطبية توحيد األنظمة التي تحكم عمل المستشفيات، لجهة احترام  -

  والجراحية وااللتزام بالتعريفات والتحول نحو البدل المقطوع وبناء قواعد المعلومات
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استكمال مشاريع إعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق المختلفة وترشيد االستثمارات  -

  ة االستشفائيةالجديدة العامة والخاصة في القطاع، في ضوء الخريط

  :الدواء √
ألصناف األدوية المتماثلة لجهة تركيبها الكيميائي، كسقف أعلى لتطبيق المساهمة " األوسط"اعتماد السعر  -

 في المئة فقط من السعر الذي يزيد ٢٠المتوجبة على الجهات الضامنة، على أن تخفض هذه المساهمة إلى 

  عن هذا السقف

 سات العامة وشبه العامة الضامنة التقيد بهاتحديد الئحة أدوية تلتزم المؤس -

  مكان إنتاج واستهالك األدوية المسجلة -

  :مراكز الصحة األولية √
ويتم ذلك عبر زيادة نصيب الرعاية الصحية . تدعيم دور وزراة الصحة في مجال الرعاية الصحية األولية -

 وتجهيز مراكز الصحة األولية في األولية من موازنة وزارة الصحة واستكمال أعمال بناء وإعادة تأهيل

  المحافظات كافة

 تتعزيز وتطوير الشبكة الوطنية التي ينتظم في إطارها عمل مراكز الصحة األولية مع عمل المستوصفا -

  والمراكز الصحية الثانوية

  :المؤسسات الضامنة √
 ترعى عملها في المدى تفصيل وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الضامنة وتوحيد النظم التي -

القصير، وصوالً إلى تطبيق البطاقة الصحية والبطاقة االستشفائية وتعزيز فرص دمج هذه المؤسسات في 

  المدى المتوسط

 توسيع نطاق شمول الخدمات الصحية لجميع المقيمين في المدى البعيد  -
 
  : ٢٠٠٥ابرز المشاريع التربوية التي اطلقت في العام  •

  . دوالرا٤٤٤ ألفا و٤٤٨ مليونا و٢٦منشآت المدينة الجامعية في الحدث، بقيمة  تشغيل وصيانة -

 ألـف دوالر، بلغـت      ٤٠٠ مليون و  ٢٦ مدرسة رسمية في مختلف المناطق اللبنانية، بقيمة         ١٦ مشاريع بناء وتجهيز     -

وق العربـي لالنمـاء      في المئة مصدرها البنك الدولي والصندوق السعودي للتنمية والصند         ٦٠نسبة التمويل الخارجي    

  االقتصادي واالجتماعي

  

  : فهي٢٠٠٦اما اهم المشاريع االنشائية المنوي اطالقها في العام  •
  %٨٠ مليون دوالر وبنسبة تمويل خارجي ١٣٠بقيمة ) طرابلس( انشاء البناء الجامعي الموحد في الشمال -

  %٩٠تمويل خارجي  مليون دوالر وبنسبة ١٢٥ المصنع بقيمة - تأهيل اوتوستراد بيروت-

 مليون دوالر وبنسبة تمويل     ١١٧بقيمة  ) البقاع الغربي، النبطية والجنوب   ( الخط الرئيسي    ٨٠٠ مشروع الليطاني قناة     -

  %  ٨٠خارجي 
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א • א א א א א א
 :المناطقية في التجمعات المعنية بهذه المرحلة وهي التاليةاعلن مجلس االنماء واالعمار عن اطالق المشاريع 

   
 التجمع المنطقة التجمع المنطقة

 جديدة - وادي الجاموس- القرقف- بزال-سفينة القيطع
 داريا، عانوت، الزعرورية وحصروت القيطع

 الدبية، البرجين وعين الحور  القريات- بيت أيوب- القرنة-حرار

 فنيدق
عين كسور، عبيه، كفرمتى، بعورته، البنيه، دقون وعين 

 درافيل
 - خربة داود- عين تنتا- عين الزيت-الكواشرة
   خربة شار-المجدل

الغابون، كفرعميه، مرج شرتون، سلفايا، بوزريدة، جسر 
 القاضي، دفون، مجدليا

 عكار

  بجعة- المباركة-دنبو

 عاليه-الشوف

، ديركوشي، كنيسة دير بابا، كفرفاقود، كفرقطرة، بشتفين
 وعميق

مزرعة التفاح، أسلوت، توال، إجبع، بسلوقيت، أيطو، 
 بنعفول، القنيطرة، اركي، الحجة وعقتنيت  .كرم سدة، سبعل، كفرفو، البحيرة

كفربنين، السفيرة، طاران، قرن جيرون، جيرون، 
 بطرماز، عصيموت، قرحيا، دبعل، حوارة، بيت حاويك،

 قرصيتا
 الغسانية، البابلية، قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد وتفاحتا

مرياطه، بيت عوكر، علما، العقبة، الرميلة، القادرية، 
 القرية، سنيا، بيصور، صيدون و برتى .أردة، رشعين وبيادر رشعين، حرف أردة، عشاش

 كفرحونة، عرمتى، الريحان، العيشية، اللويزة

  /المنية
 زغرتا-الضنية

النبي يوشع، النبي كزيبر، بحنين، أرطوسي، برج 
 .دية، حريقس، البالط، الحكراليهو

 جزين-صيدا

 الفيالت/ التعمير
 جرجوع ، عين قانا ، عربصاليم ، حومين الفوقا السويقة
أرنون، كفرتبنيت، زوطر الشرقية، زوطر الغربية،يحمر   النوري

 قنطرة، دير سريان،الطيبةالقصير، عدشيت القصير،ال وادي النحلة
كونين، الطيري، رشاف،حانين، صربين، بـــيت 

 ياحــــون

 طرابلس

 )الترب(أسوا ق الميناء 

 الجنوب

مجدل زون، شمــع،الجــبين، الزلّوطـــية، 
يــارين، الظهـــيرة، شــيحــين، مروحــين، 

 بســتان، طير حرفا
عرطز، جبال، كفرحي، كور، زان، صورات، داعل، 
 فتيحات وهربونا،  بشعله، بقسميا، اصيا، نحله، بشتودار،

 عيحا ، كفرقوق   .كفرشليمان، حلتا، رشكده، عورا وقندوال، وكفرحتنا
قرطبا، مزرعة السياد، المغيري، يانوح، المجدل 

 شبعا .والعاقورة
 عين عطا ، الكفير ، الخلوات ، ميمس ، عين قنيا ، شويا
كفرمشكي ، كوكبا ، القنعبة ،الحوش، مجدل بلهيص ، 

 مرج الزهور

-بــــشري
 جبيل-البترون

ب قهمز، السا، عين الغويبة، سرعيتا، الغابات، المزاري
 .وافقا

 حاصبيا-راشيا

 تنورة ، بيت لهيا ، العقبة
  فالوي-بوداي  نهر الغدير / حي السلم 

 شوات ب- شليفا- يمونة- عيناتا-برقا حرش القتيل 
 الهرمل الحرش / حي فرحات / عرسال حي 

 القصر
  الخضر- معربون- حام- خريبة-حورتعال
  كفردان- مزرعة أم علي- حدث - طاريا-نبي رشادة

  يونين-نحلة

 بيروت

 تجمع أحياء الباشا والديك - سعيد غواش -مخيم الداعوق 
 والبنات والعاصي 

  الهرمل-بعلبك

  نبحا- قدام-شعث
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الحكومة اللبنانية قد حصلت على قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع التنمية االجتماعية الذي يتولى ادارتـه                 كانت  

يهدف المشروع الى انشاء اداة فاعلة ومستدامة لتحسين االوضاع المعيشية واالقتصادية فـي             . مجلس االنماء واالعمار  

 . المناطق اللبنانية التي تعاني من اوضاع اجتماعية صعبة

تعتبر هذه الدعوة موجهة الى الجمعيات االهلية المحلية الراغبة في الحصول على تمويل لمـشروع يلبـي احتياجـات                   

  . التجمعات المشار اليها اعاله

 في قلم التسجيل المخصص لهذه الغاية فـي  ١٢/١/٢٠٠٦يمكن سحب ملف التلزيم اعتبارا من نهار الخميس الواقع فيه          

  .لمجلسدائرة المناقصات في ا

  .يحدد ملف التلزيم القرى المشمولة في كل تجمع باإلضافة الى القطاعات المحددة لكل تجمع

) مـشروع التنميـة االجتماعيـة     ( - تلة السراي  -يمكن الحصول على كافة المعلومات في مقر مجلس االنماء واالعمار         

اعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين       على ان يكون اخر موعد لتقديم الطلبات عند الس        ٠١- ٧/٩٧٢٣١٦: هاتف رقم   

   .٢٧/٢/٢٠٠٦الواقع فيه 
  

א • א א ٢٠٠٦٢٠٠٩א
ستراتيجية اال عقب اجتماع المديرين التنفيذيين فيه عن خطته ١٦/١٢/٢٠٠٥أعلن البنك الدولي في بيان صدر في 

- ١٠٠( بين ا، رصد بموجبها مروحة قروض تتراوح قيمته)٢٠٠٩-٢٠٠٦(لمساعدة لبنان والتي تغطي أربع سنوات 

  .مليون دوالر) ٧٠٠

تهدف استراتيجية المساعدة دعم تحول لبنان من مرحلة إعادة االعمار إلى مرحلة التنمية وتركز على بناء مؤسسات 

 الكلي إلى تحقيق االستقرار تتسم بالكفاءة وتخضع للمساءلة وذلك لالنتقال بلبنان من االختالالت الحالية في االقتصاد

  :  محاور رئيسية تعكس اوليات لبنان وهي٣، محددة المالي

  نظام االدارة العامة إلدارة االقتصاد ودعم النمو. ١

  التنمية البشرية والحد من اثار الفقر الناتجة عن عملية التحور . ٢

  ادارة الموارد الطبيعية . ٣

 الرئيسية لالصالحات المطلوبة مع تركيز كبير على الكهرباء وحصر اإلنفاق  وعرضت استراتيجية المساعدة العناوين

وجاءت استراتيجية المساعدة بعد أن قام عدة وفود من البنك الدولي بمشاورات مع القطاع . الحكومي غير المجدي

ة في لبنان سواء على األهلي للوقوف على احتياجاته كما ركزت استراتيجية الدعم على الفروقات االجتماعية المتزايد

 استراتيجية  عمر رزازوفي لقاء مع الصحفيين شرح مدير مكتب البنك الدولي في بيروت. الصعيدين الطبقي والمناطقي

الدعم حيث أشاد بالحكومة اللبنانية على نشرها االستراتيجية واكد أنها غير مرتبطة بمؤتمر بيروت واحد المقرر عقده 

 واكد أن حجم الدعم الذي قرره البنك الدولي للبنان ية بالعملية االصالحية بشكل جدي وعملبل مرتبطة بالتزام الحكوم

هو األكبر واألقوى من أي دولة قياساً بحجم الدخل الفردي، واكد رزاز أن المساعدات والقروض للبنان قابلة للزيادة 

ست هدفاً بحد ذلته بل تأتي ضمن رزمة على ضوء مسيرة االصالحات المطلوبة وتناول رزاز الخصخصة فأكد أنها لي

اصالحات في االدارة والصحة والضمان االجتماعي والنظام التعليمي واعترف أن فريق البنك الدولي لم يطلب على 

وتحدث الرزاز على ضرورة توزيع . سبيل المثال خصخصة الكهرباء وانما إشراك القطاع الخاص لتفعيل االدارة

ل على شرائح المجتمع مشيداً بفكرة رفع الضرائب على الودائع المصرفية واكد أن زيادة ايرادات الدولة بشكل عاد
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) TVA(الضرائب ال يكفي بل على الحكومة العمل أكثر على خفض االنفاق غير المجدي ووقف الهدر ألن رفع ضريبة

  وغيرها من الضرائب قد يؤدي الى شلل عجلة االقتصاد

   لبنان مساعدةلثالثة سيناريوهات استراتيجية  •
  : سيناريوهات ممكنة للبنان لجهة نيل المساعدة من البنك الدولي٣تستشرف االستراتيجية 

 و ٢٠٠٦ سنوات بين ٤ مليون دوالر على مدة ١٠٠السناريو المتواضع حيث يحصل لبنان على قروض قيمتها : أوالً

  . تتوجه فقط نحو االستثمارات المباشرة والخدمات االستشارية٢٠٠٩

عدم نزول نسبة الفائض المالي األولي من مجمل االيرادات العامة :  أرقام مالية هي٣على لبنان في هذه الحالة تحقيق و

 في المئة سنوياً، عدم تأخير فعالية التنفيذ ١٠ في المئة، عدم انخفاض نسبة االنفاق من محفظة البنك الدولي ال٨عن 

  . أشهر٩عن 

ال ينال لبنان فعلياً أي مساعدة من البنك الدولي نتيجة عدم تمكنه من تحقيق المؤشرات السيناريو الضعيف حيث : ثانياً

  .الثالثة المذكورة سابقاً، مع امكانية تدهور الوضع االقتصادي والمالي اللبناني في هذه الحالة

 سنوات، ٤لى فترة  مليون دوالر ع٧٠٠السناريو القوي حيث يحصل لبنان في هذه الحالة على مساعدة بقيمة :ثالثاً

  . مليوناً بعدها٤٥٠ مليوناً قبل منتصف المدة الزمنية و ٢٥٠

، ينبغي على لبنان أن يخفض تدريجياً كالً من نسبة الفائض المالي األولي من  االخيروفي المرحلة األولى من السيناريو

 في المئة، اضافة الى ٧٣٠ج المحلي عن  في المئة، نسبة الدين العام الصافي من النات٨مجمل االيرادات العامة بحدود 

التزام حكومي ونيابي برفع الفائض األولي عبر اصالحات في النظام التقاعدي وقطاعات الطاقة وشبكة األمان 

 في المئة سنوياً، ١٥والخدمات المدنية ومن ثم بداية التنفيذ، كذلك يبنغي أال تكون نسبة االنفاق من المحفظة أقل من 

 أشهر، وأن تكون نسبة المشاريع االصالحية التي تواجه مشاكل معينة أقل من ٩أخير فعالية التنفيذ عن وأال يتعدى ت

وفي المرحلة الثانية، ينبغي أن تتعدى نسبة الفائض األولي من .  في المئة من عدد المشاريع الموجودة في المحفظة٣٣

 ٦٥٠سبة الدين العام الصافي من الناتج المحلي عن ، وأن تنخفض ن٢٠٠٧ في المئة مع نهاية ١٧مجمل االيرادات ال

. في المئة، تنفيذ فعلي لمشاريع االصالح في النظام التقاعدي وقطاعات الطاقة والشبكة االجتماعية والخدمات المدنية

 مليون دوالر لالستثمارات ٣٠٠ -١٠٠: وحددت االستراتيجية نسب توزيع المساعدة على عدد من المشاريع

 – ١٥كنة وإصالح النظام التقاعدي، ك مليوناً قروضاً للقطاع العام والم٦٠ – ٥٠وبرامج تحسين اإلدارة الضرورية 

  . مليوناً لسياسات إصالحية عامة٤٠٠ لمشاريع مناطقية تنموية ١٠٠ – ٥٠ مليوناً للمشاريع الصحية، ٢٠

  

א • א א א א א אא
 في حضور عدد من ممثلي الجمعيات ١٤/١/٢٠٠٦اطلق المشروع الوطني للدمج المرحلة التنفيذية للمشروع بتاريخ 

يقع المشروع الوطني للدمج في اطار مشروع التنمية المجتمعية . التي تعنى بشؤون االشخاص ذوي الحاجات الخاصة

 البنك الدولي، وتقوم بتنفيذه مجموعة من الجمعيات هي جمعية الشبيبة التابع لمجلس االنماء واالعمار والمدعوم من

يتوخى . ، والمنظمة االسوجية لرعاية االوالد٢١للمكفوفين، اتحاد المقعدين اللبنانيين، الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 

الت االجتماعي والتربوي في المجا) أي المعوقين(المشروع تأسيس نظم لدمج االوالد من ذوي الحاجات االضافية 

وترتكز الخطة التنفيذية على تجارب الجمعيات المعنية، وعلى تقويم اجتماعي موضوعي، وتلحظ محاور . والمهني

  : العمل التالية
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 دراسة نوعية مفصلة تبحث في المواقف والخدمات والنظم الموجودة لالشخاص ذوي الحاجات االضافية مع كل من -

. يين واصحاب القرار والقائمين على الخدمات المقدمة لالشخاص اصحاب هذه الحاجاتاصحاب القضية االساس

  :  وسيتضمن المؤتمر عرضا لنشاطات المشروع المرتقبة في المرحلة التنفيذية ومنها

 تأسيس لجان محلية في المحافظات من االهل والمعنيين كنواة لحركة توعية ومطالبة بحقوق االشخاص ذوي -

  ضافية في المجتمعات المحلية الحاجات اال

   القيام بحملة اعالمية تتوجه الى الرأي العام وتهدف الى نشر ثقافة الدمج في المجتمع -

 العمل مع عشر مدارس في خمس محافظات على دمج اوالد ذوي حاجات اضافية مختلفة واستخالص دروس -

  رى المعنيةونماذج من التجربة لتشاركها مع وزارة التربية والجهات االخ

 القيام بدراسة في المجال المهني تبنى عليها قاعدة بيانات تهدف الى ارشاد االشخاص من ذوي الحاجات االضافية -

  الراغبيين في العمل الى الفرص التوظيفية المحتملة في القطاع الخاص 

ولى من المشروع التي انجزت ذكر رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم خالل اطالق المشروع ان المرحلة اال

 عرضت الواقع اللبناني الستكشاف مضامين القوانين لجهة تلبية متطلبات ذوي الحاجات الخاصة وتقويم ٢٠٠٤عام 

  الواقع لمعرفة ما اذا كان المشروع ينسجم مع الحاجة ويلبيها

 والدمج، كون الدمج جزءا اساسيا  هو اول دراسة تربط بين التنمية٢٠٠٥وقال ان التقرير الذي اصدره المشروع في 

  . من التنمية

: ثم عرضت االختصاصية في التطوير االجتماعي سحر طباجة مضمون التقرير الذي يقع في خمسة عناوين اساسية

عرض لمشكالت االعاقة واصحاب المصلحة وتوقعات المستفيدين القابلة للتحقيق واالطار المؤسساتي واالولويات 

عدم تطوير : لعناوين التفعيلية اشارت الى التحديات التي يواجهها ذوو االحتياجات الخاصة ومنهاوفي ا. المستقبلية

وفي التوصيات تعاون اكبر بين القطاعات، . القدرات، عدم الوعي الى قدراتهم، االفتقار الى الدعم والخدمات المالئمة

  . علوماتتفعيل دور الهيئات الرسمية واستحداث خدمات للدعم المتخصص وللم
  

א٧,٣ • א א
منحت الحكومة االميركية الجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية العمال الخير خمسة ماليين دوالر لتمويل البرنـامج               

لى تحسين بيئة التعليم للطـالب والمعلمـين        الذي سوف يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، والهادف ا           

. وذلك عبر تأمين االحتياجات المدرسية واالثاث وادوات النشاطات الالصفية واصالح دورات المياه وتـرميم المبـاني               

وستوفر المنحة مكان تنفيذ نشاطات بناء القدرات من تدريب على الكمبيوتر ومهارات التواصل ومشاركة االهل وتنظيم                

 آالف طـن مـن      ٥كذلك تسلمت الجمعية    . للتوعية حول امور التغذية والصحة وخصوصا صحة االطفال       محاضرات  

 مليون دوالرا لدعم برامج تربويـة وغذائيـة لتالمـذة           ٢,٣القمح االميركي وسوف تستخدم عائدات بيعه المقدرة بنحو         

  . المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية في لبنان

  

א • ١٩٧٥א
 ألف دوالر اميركي لشراء آلة خاصة بجراحة العـين تـسمح            ٥٠: جمعية العمل الصحي واالجتماعي في طرابلس      -

  بتحسين خدمات طب العيون 
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 ألف دوالر اميركي لشراء آالت طبية تستعمل للمرضى في دور العجـزة وطبـع ألـف              ٤٧: جمعية ألزهايمر لبنان   -

 العناية بمرض ألزهايمر افضل االصدقاء الفضل عناية باللغة العربية وتدعم الهبـة بـرامج الجمعيـة                 نسخة من كتاب  

  لتحسين وضع معيشة المرضى المهمشين وتنمية قدرة ممرضيهم 

   ألف دوالر لشراء آلة لتشخيص ترقق العظم٤٥:  جمعية سيدات رأس المتن-

 الـف دوالر النـشاء غرفـة فحـص للعيـون فـي              ٢٥: لةفي وادي العرايش في زح     المركز الصحي االجتماعي   -

  المستوصف الخيري التابع لها

 ألف دوالر اميركي لشراء معدات وتجهيزات لتصفية وتوضيب         ٣٠:  الجمعية التعاونية لمربي النحل في المتن االعلى       -

  العسل آليا 

  

א٦٤٥٥א •
 دوالرا اميركيا لتجهيز المركز بمصعد وجهـاز للتدفئـة وادوات           ٨٧,٦٥٨هبة قيمتها   : لم للصم في بعبدا   مركز التع  -

  سمعية بصرية وتثقيفية واعمال ترميم وتوسيع قاعات بعض الصفوف والمطبخ وجناح الروضة واقامة ملعب 

 آالت فوق الـسمعية،     ٨ي عبارة عن     دوالر اميرك  ٥١٠,٠٠٠هبة قيمتها   : في لبنان ) االونروا( وكالة غوث الالجئين     -

 دوالر اميركي، اضافة الى تـدريب       ٤٤٠,٠٠٠ عدادات لفحص الدم تساوي كلها       ٧ محلالت كيمائية اوتوماتيكية، و    ٧و

   دوالر اميركي٧٠,٠٠٠العاملين في قسم الصحة في االونروا على افضل استخدام لتلك اآلالت وكلفة التدريب 

   طالبات لمتابعة دراستهن الجامعية في لبنان٧ منح جامعية لـ ٧ة عن هبة عبار:  طالبات فلسطينيات-

   دوالر اميركي لترميم المدرسة٤٧,٥٠٠هبة قيمتها :  مدرسة المقيطع الرسمية في عكار-

هبة عبارة عن معدات وتجهيزات رياضية تخص الجمباز اضافة الى تجهيزات          :  االتحادات واالندية الرياضية اللبنانية    -

  اولة والجودو ورفع االثقال وكرة الطائرةكرة الط

  

א • א٩א
تأمين التجهيزات الالزمة القامة االنـشطة الثقافيـة واالجتماعيـة          :  بعلبك - نادي جمعية الشبيبة الخيرية االجتماعي     -

  والفكرية البناء المنطقة 

تجهيز المركز بأسرة كهربائية وكراسي متحركـة واجهـزة كومبيـوتر           : سهيلةفي منطقة ال  " السنديانة" بيت العجوز    -

  وسيارة نقل للمسنين 

  تأهيل وتجهيز المركز وربطه بشبكة المعلوماتية :  الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب-

  تقديم الهدايا للمسنين :  جمعية رفاق الدرب للمسنين-

تجهيـز الـصفوف بالمقاعـد الدراسـية        :  دير االحمر المارونية   -ألبرشية بعلبك  المدرسة التكميلية الوطنية التابعة      -

  والوسائل التربوية اضافة الى مختبر المعلوماتية واستحداث قاعتين متعددتي االستعمال القامة الندوات والحفالت 

  الرمن االرثوذكس  مدرسة تابعة لمطرانية ا١٢تجهيز وتأهيل :  المدارس التابعة لمطرانية االرمن االرثوذكس-

استحداث قاعتين تخصص لجمع السجناء بأفراد عائالتهم في ظروف افضل، وتزويدهما شبكة اتصاالت             : سجن روميه  -

  وتجهيز المستوصف بعيادتي اسنان 

 سجنا ونظـارة  ٢٧ سجين في لبنان موزعون على ٦٢٠٠تتوزع المساعدة على :  مساعدات مختلفة للسجناء في لبنان  -

  ذه المساعدات عبارة عن مجموعة من الحاجات واصالحية وه
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ترميم وتجهيز المسجد المعروف باسم جامع بيضون في االشرفية واعادة تأهيل مكتب االمام :  مسجد علم الشرق-

 وتأمين جميع التجهيزات بما يسمح باضفاء طابع جديد على المسجد

  

א • ٢٠א
 ٢٠ مشروعا تنمويا للحكومة االيطالية يتم تنفيذها في االراضي اللبنانية كلها بقيمة ١٥اشار السفير االيطالي الى وجود 

مليون يورو، مؤكدا ان هدف هذه المشاريع هو الشراكة بين الشعبين االيطالي واللبناني وتعزيز العالقات بينهما في كل 

ومن بين تلك المشاريع افتتحت مؤسسة رينيه معوض ومنظمة . فية واالقتصادية والتنمويةالمجاالت وال سيما منها الثقا

آرتشي االيطالية مركز تعليم االطفال العاملين في منطقة باب التبانة في طرابلس في حضور وزيرة الشؤون االجتماعية 

  .نائلة معوض وسفير ايطاليا فرانكو ميستريتا وعدد من الشخصيات

وع الى بناء قدرات العمل التربوي في المركز والى تعزيز عودة االطفال الى النظام التعليمي عبر برامج ويهدف المشر

التدريب المهني التي تنظمها المؤسسة سنويا اضافة الى تقديم الخدمات الى االطفال وذويهم ومحو االمية وتحسين 

  . المهارات الحسية واالبداع لدى االطفال

  

אא٣٣٠ • א א
 ألف يورو، مهمة المكتب اعداد ٣٣٠قرر االتحاد االوروبي تمويل انشاء مكتب للتنمية المحلية في تجمع الجومة بقيمة 

سيستلم دراسات للمشاريع التنموية وجدواها االقتصادية وتكاليفها، وتأمين تمويلها وفرص العمل التي يمكن ان توفرها، و

المكتب الهبات واالرصدة المالية للمشاريع تحت اشراف اتحاد بلديات الجومة، ويندرج هذا المشروع في مخطط شامل 

تبلغ قيمته االجمالية اربعة ماليين يورو، تم توقيعه مع وزارة التنمية االدارية ويقضي بإنشاء مكاتب في التجمعات الـ 

  .  في المناطق اللبنانية١٢

  

אא • א
قدم الكويتي فيصل العمر اجهزة كمبيوتر لعدد من المؤسسات االجتماعية وزعها رئيس محترف راشيا للثقافة والفنون 

دار االيتام االسالمية ومؤسسة النبراس في مدوخا في قضاء راشيا، مدرسة : شوقي دالل، والمؤسسات الجتماعية هي

كما تم توزيع ثياب . لحسين في سحمر، وبيت اليتيم الدرزي في عبيه، ودار الحنان لأليتام والمعوقين في الخيارةاالمام ا

   .وحاجات اخرى لأليتام

  
 رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء

• −
وبي للتثمير لتمويل  اتفاق قرض مقترح من البنك األور توقيعطلب مجلس اإلنماء واالعمارالموافقة على  -

مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في المنطقة الشمالية من بيروت الكبرى وتكليف رئيس المجلس 

 )٥/١/٢٠٠٦جلسة ( المجلس تنفيذ المشروع بالتنسيق مع بلدية برج حمودإلىالتوقيع عليه والطلب 
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א− •
طلب وزارة البيئة الموافقة على قبول هبة مالية من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

 في اإلطاري المتحدة األمملتنفيذ مشروع النشاطات التمهيدية إلعداد تقرير لبنان الوطني الثاني حول اتفاق 

  )٢٦/١/٢٠٠٦جلسة (شأن تغير المناخ 
  

• 
  " الذاكرة العربية" عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع طلب تأسيس جمعية أجنبية باسم الموافقة على -

  )٥/١/٢٠٠٦جلسة (مركزها بيروت
  

א • −א
 مليون ٣ قبول هبة مقدمة من االتحاد األوروبي بقيمة اإلداريةالموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية  -

وتفويض الوزير ) ٢أفكار( ودعمها، من خالل تنفيذ مشاريع ضمن يئات المجتمع المدنيأورو لتمويل ه

 )٥/١/٢٠٠٦جلسة (التوقيع على االتفاق المالي الالزم 
  

א •
الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية تمديد العمل في المشاريع المشتركة بين صندوق األمم المتحدة  -

، على أن ترفع ٢٠٠٦ والموافقة على توقيع وثائق التمديد نهاية عام ٢٠٠٧ نهاية عام حتىللسكان والوزارة 

جلسة (٢٠٠٦الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن سير العمل في هذه المشاريع آخر حزيران 

٥/١/٢٠٠٦(  

اتفاقين معقودين مع الموافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية تمديد فترة استخدام جهاز بشري لتنفيذ  -

 )١٩/١/٢٠٠٦جلسة (٢٠٠٦صندوق االمم المتحدة للسكان حتى نهاية 
  

א− • א
 المتعلق بتخصيص ٤/٨/١٩٩٩ تاريخ ٢٩الموافقة على طلب وزارة الثقافة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم  -

 وزارة الداخلية إلىلوطنية مقتطعاً منه قسماً وضمه للمكتبة ا) الصنائع(مبنى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية 

 مشروع إدارة) دولة قطر(والبلديات، لجهة عدم اقتطاع أي قسم من المبنى، على أن تتولى الجهة المانحة 

  )٥/١/٢٠٠٦جلسة ( على تنفيذه بالتنسيق مع الوزارة واإلشرافالنهوض بالمكتبة الوطنية في لبنان 

 
  ٢٠٠٦ انيآانون الث علم وخبر شهر

١−""−١/
   قضاء كسروان- سنتر مهنا- الطريق العام- كفرذبيان: مركزها
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  : أهدافها

العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي عبر القيام بندوات تثقيفية ومحاضرات وتقديم بعض المساعدات  .١

 االجتماعية

  نشر التوعية وتشجيع العمل التطوعي .٢

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

 تريسي - شربل جرجس حنا- عبده سامي كسرواني- جوزفين انطوان زغيب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريمون فارس كيروز- رنا جوزاف نخله- رنا ربيع االسمر- مرادأبوعاطف 

  نسة جوزفين انطوان زغيب اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢−"Mon Liban"−٢/
   قضاء المتن-  ملك صقر-  الطريق العام- الدوار- بكفيا: مركزها

  : أهدافها

  : أهداف الجمعية هي التاليةإن

 إنشاء مستوصف طبي والقيام بكافة األعمال الطبية .١

 اريع ثقافية كإنشاء مكتبة ومركز معلوماتي وشبكة انترنتأعمال ومش .٢

 أعمال اجتماعية كتنظيم مركز تربوي بالتنسيق مع الجمعيات ذات األهداف المتشابهة .٣

   االهتمام بالطبيعة .٤

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

 الرا غسان -  كريس زخيا غانم-  جوزف انطوان شيبان- الياس سليم مخول.د :السيدات/المؤسسات السادة/سونالمؤس

   انطوان اسكندر ريشا-خالد

  دكتور الياس سليم مخول ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٣−"٠٥"−٣/
   ملك عبيد- ٨٧٣ العقار - شارع الجميزة- الرميل-بيروت: مركزها

  : أهدافها

القيام بمختلف النشاطات االجتماعية والفكرية والثقافية عبر تنظيم الندوات والحلقات الفكرية والمؤتمرات  .١

العلمية والدورات التثقيفية بشتى الوسائل من اجل تفعيل دور المجتمع المدني والتأكيد على احترام األنظمة 

 انيوالقوانين التي يرعاها الدستور اللبن

توثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات لتحقيق أهدافها والتواصل الدائم والفاعل في المجتمع  .٢

   المدني

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

 محمد خضر فيصل - جميل رباطأمين ادمون -سعد اندراوساسما ماريا ا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نيقول حليم فياض-  ماريا جوزيف سرادار- فريد عفيف فخرالدين-  مالك ناهي غريب-مكاوي

  فريد عفيف فخرالدين  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٤ א /٤−"א
   ملك األوقاف-ع السنترال شار-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 تقوية الروابط العائلية وتحقيق التعاون والتكامل بين األقارب واالنسباء .١

 العمل على رفع المستوى المادي والمعنوي والثقافي واالجتماعي للشباب والشابات المنتسبين للجمعية .٢

 المنتسبين للجمعيةالسعي لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعية والمرضية التي تواجه  .٣

 التعاون والتنسيق بين مختلف الجمعيات االجتماعية في لبنان لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية .٤

  توزيع المساعدات العينية وسواها للمحتاجين من آل حداد وانسبائهم .٥

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

 احمد عصام نبهان -  عبد الرحمن إبراهيم أدهم الحداد-مصباح يحي الحداد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 يحي - نبهان محمد علي حداد- محمد وليد ديب حداد-  عبد الرزاق احمد الحداد- محمد صفوح عدنان حداد-حداد

  د الحداد نزيه محم-  محمد بالل هاشم حداد-محمد ناصر حداد

   األستاذ نبهان محمد علي حداد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ /٥−"א
   قضاء بعلبك- األطرش ملك السيد محمد محمد - ٥٥٦٩ العقار -عرسال: مركزها

  : أهدافها

  :السعي مع الجهات المختصة

 والجماعات ال سيما المرأة والطفل حول جميع قضايا التنمية األفرادة القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعي .١

 االجتماعية

القيام بمشاريع ونشاطات تنموية لخدمة وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لألفراد والجماعات ال  .٢

 سيما المرأة والطفل

  االقتصاديالعمل على دعم وتأهيل المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل دورها االجتماعي و .٣

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

 آمنة -  حياة خالد الحجيري- نزيرة عوض عزالدين- عبير احمد زعرور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  صفية عبد الغني البريدي- ريمه محمد كرنبي- يري صالحة محمد الحج- فطوم احمد عوده-محمد خير الحجيري

  وفاء شحاده الفليطي

  عبير احمد زعرور السيدة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٦ /٦−"א
   قضاء بعلبك- منزل األستاذ علي غرلي- الشارع العام- دورس:مركزها

  : أهدافها

  دات االجتماعية على مختلف أنواعها ألبناء البلدةتقديم المساع .١
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 مساعدة الطالب المعوزين على إكمال دراستهم .٢

     العمل على توعية أبناء البلدة وخاصة الشباب والسيدات على مفهوم العمل االجتماعي وزيادة أواصر  .٣

 العالقات االجتماعية

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

 عطا نجيب - حي تلوج اسعد صب-لي إبراهيم غرلي ع-حيدر عوض وهبه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وسام محمود الطفيلي-أبو صليبي

 علي إبراهيم غرلي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 

א"−٧ א /٧−"א
   ملك وقف مار عبدا- شارع مار عبدا-بعبدا: مركزها

  : أهدافها

 القيام بأعمال اجتماعية وتقديم المساعدات على أنواعها لألسر المحتاجة ضمن نطاق منطقة بعبدا اللويزة .١

  اللويزة-تنظيم نشاطات ثقافية ضمن منطقة بعبدا .٢

 فية واالجتماعية مع جمعيات مماثلةإنشاء عالقات صداقة على المستويات الثقا .٣

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

 دنيا أنيس - بهيجة يوسف حايك- سعاد الياس بدور- نويل شبلي جمهوري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريني الفرد قشعمي- حشيمه

  دنيا أنيس حشيمه ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨ /٨−"א
   قضاء المتن- الطابق السادس-إخوان بناية عريس - بولفار سن الفيل-الجديدة: مركزها

  : أهدافها

نانية والعربية والعالمية وذلك في أوساط الناشئة تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة وتنمية الذوق الفني في فهم الموسيقى اللب

  :اللبنانية وذلك من خالل النشاطات التالية

 حفالت موسيقية .١

 محاضرات .٢

 تشجيع الناشئين .٣

 تجميع معلومات عن الموسيقى في لبنان .٤

 إنشاء موقع على االنترنت لترويج نشاطات الجمعية .٥

 تحقيق أهدافها خارج أية اعتبارات سياسية أو دينية أو تعصبية وبصورة عامة للجمعية اعتماد جميع الوسائل اآليلة إلى

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

 بولص البير -جار أكرم حليم الن- انطوان جوزيف داود-بول رينه أنيس صفا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   صالح محمد بركات- عريس

  أكرم حليم النجار  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٩−"אא"−٩
   قضاء صور-  ملك احمد شلهوب-  شارع الحافور- قانا: مركزها

  : أهدافها

 لدى الناس في مختلف المواضيع، وال تنظيم محاضرات وعقد ندوات فكرية من اجل العمل على نشر الوعي .١

 سيما الثقافية واالجتماعية والصحية والبيئية

السعي لدى الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية واالجتماعية والثقافية وذلك عبر  .٢

 االمكانات المتاحة

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

 علي - فاطمة حسن المالح- جودت سعداهللا قصير. د-احمد خليل شلهوب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   طارق حسن إبراهيم-احمد زعرور

  احمد خليل شلهوب  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٠−""−١٠/
   قضاء راشيا- ملك السيد حامد مزيد القاضي-  الشارع الرئيسي-عين عطا: ركزهام

  : أهدافها

مع ما يتضمنه من مسرح " من كل ضيعة حجر"السعي مع الجهات المختصة لبناء مشروع البيت اللبناني  .١

 وسوق أثري ومكتبة عامة

 إقامة الندوات والحلقات الدراسية من اجل نشر الثقافة والوعي .٢

  على إحياء التراث القروي اللبنانيالعمل  .٣

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

 ربيع محمود - سعاد مزيد القاضي- مرفت أحمد السيد- حامد مزيد القاضي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ايلي مخايل عنبر-خضر

  حامد مزيد القاضي  السيد:مثل الجمعية تجاه الحكومةم

  

א"−١١ /١١−"א
   ملك صباح أبي حنا-  شارع البلدية-البترون: مركزها

  : أهدافها

 العمل على نشر الثقافة الفنية في المجتمع المدني .١

 إقامة معارض فنية وسياحية ولقاءات ومحاضرات ثقافية .٢
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  ل مع الجمعيات الثقافية األخرى والمدارس والجامعات على التوعية الفنية والثقافيةالعم .٣

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

 هنري فارس - ح زخريا منى سمي- وليد فيليب كرم- فارس يوسف الجمال :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مرغريتا صباح أبي حنا- سيسيل ساسين فرح-زغيب

  وليد فيليب كرم  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٢ א א /١٢−"א
   قضاء عكار-  ملك سمير فاخوري-  حي مخول- حلبا: مركزها

 
 

  : أهدافها

 توى الثقافي واالجتماعي والصحي والبيئي ألبناء البلدةاالرتقاء بالمس .١

 تعزيز التواصل وتقوية الصالت بين أبناء البلدة المقيمين منهم والمغتربين .٢

 زيادة الوعي من قبل أبناء البلدة باتجاه االندفاع لحل مشاكل بلدتهم .٣

  القيام بالنشاطات الخيرية التطوعية التي تحسن من صورة البلدة الحضارية .٤

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

 سالم عبداهللا - راميا حنا سعود- سمير بهيج فاخوري-جورج فهد مطر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نيفين كاظم ندور-شحود

   فهد مطرجورج  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٣ /١٣−"א
   قضاء البترون-  ملك قاعة االجتماعات التابعة لوقف مار جرجس- ديربال: مركزها

  : أهدافها

 العمل على إنماء القرية بتعزيز التعاون بين أهاليها .١

  االهتمام بكل ما هو خيري وإنساني لمساعدة أهالي القرية .٢

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

 نيني جميل مخائيل جورج سليم -العميد الركن المتقاعد موريس مخايل خير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بسام فريد سمور-سمور شربل سليمان -  شربل جميل حرب- سيلفا سليمان سمور-  ماري حنا طنوس- سعد

   العميد الركن المتقاعد موريس مخايل خير :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٤−")א(−"−١٤
 الطابق - مقر شركة بولكس- ملك حسان صمادي وشركاه-  بناية ويفر سنتر-  شارع كليمنصو- بيروت:مركزها

   عشرالثامن

  : أهدافها
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 مساعدة بعض المدارس في تأمين بعض التجهيزات كالمفروشات والمختبرات وأعمال المكننة .١

 تأمين المنح المدرسية لبعض الطالب .٢

 المساعدة في تطبيق المناهج التعليمية الحديثة عن طريق بعض الخبراء والبرامج .٣

  تشجيع إقامة المعارض الفنية والثقافية .٤

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

 وديع سليم موسى - مصطفى علي أسعد- عباس محمد ياغي :السيدات/السادة المؤسسات/المؤسسون

   كرين يوسف عريضه- فادي ريمون نحاس-)المعروف بوديع صموئيل جوردن(جريديني

  السيد عباس محمد ياغي :كومةممثل الجمعية تجاه الح

  

א"−١٥ א א /١٥−"א
   الطابق الخامس-  ملك حياة ارسالن- بناية ابن سينا- الرملة البيضاء- بيروت:مركزها

  : أهدافها

  :أهداف الجمعية اجتماعية وثقافية

 كة في القرار الوطني وحقها في هذه المشاركةتوعية المرأة لواجباتها لناحية المشار .١

       للمرأة دور فاعل ال يقل عن دور الرجل في بناء المجتمع والوطن

بناء مجتمع أفضل والهيئة تأخذ على عاتقها نشر هذه األفكار لدور المرأة والرجل يتكامالن ويتالقيان  .٢

  والتوعية عليها

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

 -فؤاد الخوري جرجس بيطار. د- ريمه كمال عزالدين-حياة شفيق وهاب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -سامي محمد خليل الريشوني. د- مريم الدكتور سليمان مفرج- احالم عبد اللطيف بيضون. د-لطيفه محمد هرموش

   رودريك فرحات مطر- روز يوسف مرعب-ه أنور مخيشهب

  رودريك فرحات مطرالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−١٦ א /٣٦١−"FORZA-ECOא
   الطابق الثاني-  بناية االشقر- شارع نقوال ربيز- طلعة جنبالط- بيروت: مركزها

  : أهدافها

  :لصحة والبيئة والسالمة علىالعمل في مجاالت ا

 حشد الدعم والتأييد آلليات سليمة لوضع السياسات  .١

 التوعية .٢

 واألكاديمي والقطاعات الخاص والعام األهليةالتشبيك مع الجمعيات  .٣

  والمزمنة التي تواجه المجتمع المحلياآلنيةمعالجة المشاكل  .٤

  في هذه المجاالتحشد الدعم والتأييد لفرص عادلة .٥

   تأمين المنح الدراسية للبنانيين المهتمين بالتخصص في احد هذه المجاالتالعمل على .٦
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 سيلفا - م كارول بطرس باسي- يوسف ميشال نداف-عاصم حسن قانصوه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 ران ملكه انطوان - سمر انطوان خليل-  خالد وليد اسكندراني-  آنا برناديت ارداشيس شاداريفيان-توماس كركزيان

  يوسف

   كتورة ران ملكه انطوان يوسف الد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٧ א /٢٣٦−"א
   قضاء عاليه- الطابق األول-  ملك سعيد غازي السوقي-اتالشويف: مركزها

 
 
 

  : أهدافها

النهوض بالمستوى االجتماعي والثقافي والتربوي للطفل عن طريق إجراء دراسات وبحوث وعقد ندوات  .١

ومؤتمرات للتعرف على المشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية التي يعاني منها األطفال وتقديم الوسائل 

 ساهم في حلهاالتي ت

نشر الوعي الثقافي والوعي البيئي ورفع مستوى اإلدراك والقدرات للطفل عبر النشاطات الترفيهية  .٢

 والمعارض والتدريب على استعمال الكمبيوتر وتعليم اللغات وغيره من النشاطات التي ترعى أهداف الجمعية

ى التدخين وتعاطي المخدرات ومناهضة المساهمة في حل المشاكل السلوكية لدى األطفال مثل اإلدمان عل .٣

 العنف ضدهم

الحد من عمالة األطفال عبر السعي إلى تأمين منح مدرسية أو مهنية لألطفال المعوزين وعبر إقامة ندوات  .٤

 لتوعيتهم على حقوقهم

 إقامة ندوات تثقيفية لألهل وخاصة األمهات .٥

  في مجال نشاط المركزالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج لبنان .٦

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

 فاديه عبداهللا -  آمال غازي السوقي- جوليانا ميشيل طعمه- ناهدة منير السوقي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رندى مروان يسير- الدين أميره عبداهللا ناصر - الجردي

    عبداهللا الجردية فاديهسناآل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٨ /٣٦٣−"א
   قضاء راشيا- ملك جميل فرحات- الشارع العام- الرفيد: مركزها

  : أهدافها

  مساعدات عينية لحاالت مرضية، أثناء الطوارىء والنكبات: إنسانية .١

 المساعدة لتأمين فرص عمل وإنشاء مراكز خدماتية ورعائية: اجتماعية .٢

 )صحية، توعية وإرشاد(إقامة ندوات: ثقافية .٣

 )لغات، كمبيوتر، محاسبة(إقامة دورات تدريبية وندوات تثقيفية: تربوية .٤
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  المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 

 -  وليد قاسم الخوير- نزيه جودت عبد الخالق-محمد عبد الخالق عبد الخالق :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد صالح فرحات- قاسم محمد فرحات- عبد الحكيم إبراهيم اللدن

  قاسم محمد فرحات السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−١٩ /٣٦٤−"אא
   الطابق األرضي-  ملك الزيات- شارع التربيعة-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

  العمل االجتماعيرنش .١

 محو األمية وتقديم المساعدات المدرسية للمحتاجين .٢

 تعليم القرآن الكريم .٣

  تعليم الخياطة والتطريز وفن الرسم .٤

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

 غنوى - هنا حسن ديب ديب- سحر عبود قدور يوسف-فاطمة علي مسعود :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   الهام خجادور قراويتان-  فتاة بكري زيات- إيمان محمد قصي عرب- مصطفى ملقي

  سحر عبود قدور يوسفة السيد :تجاه الحكومةممثل الجمعية 

  

אא"−٢٠ א /٣٦٥−"א
   قضاء البترون- ملك جوزف الحويك-  سنتر جوزف الحويك- الشارع العام-البترون: مركزها

  : أهدافها

 دراسة الحاجات اإلنمائية  .١

 اقتراح المشاريع لتطوير البنى التحتية .٢

 المساهمة في تشجيع االستثمارات المجدية بعد وضع دراسات بشأنها .٣

  أهدافهاقتأسيس مرصد إنمائي يؤمن الدراسات اإلحصائية واالقتراحات العملية لمواكبة عمل الجمعية وتحقي .٤

 إجراء الدراسات للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية .٥

 ف تحقيق أهداف الجمعيةالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية لهد .٦

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

نعيم . د- وسام ادمون الخوري-  جورج يوسف مسيح-وسيم نعمه اهللا صادر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

فادي يوسف .  د- ايلي يوسف خيراهللا انطوان اسكندر عون- يوسف فرح مارغريت-  سمير سمعان غوش-حنا عويني

  سعد

  مارغريت يوسف فرحة سن اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٢١ א /٣٦٦−"א
  قضاء البترون - ملك جوزف الحويك-  سنتر جوزف الحويك- الشارع العام-البترون: مركزها
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  :أهدافها

  األوضاع الصحية واالجتماعية ألبناء منطقة البترونالعمل على تحسين .١

  إجراء مسح شامل للوضع الصحي والحاجات االجتماعية في المنطقة وتحديد قدراتها بهدف تطويرها .٢

  التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة والدولية لتحقيق أهداف الجمعية .٣

  د المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنو

 فوزي - فادي عيسى وهبه. د-  جورج يوسف مسيح-مارغريت يوسف فرح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج طنوس طنوس. د-فادي يوسف سعد. د- نعيم حنا عويني. د-سعد سعد

  فوزي سعد سعد السيد :لحكومةممثل الجمعية تجاه ا

  

אאא"−٢٢ /٣٦٧−"א
   قضاء البترون- ملك جوزف الحويك-  سنتر جوزف الحويك- الشارع العام-البترون: مركزها

  :أهدافها

 العمل على الحفاظ على البيئة .١

 :العمل على تنشيط السياحة من خالل .٢

   مع وزارة الثقافة والجهات المختصة لتشجيع عملية التنقيب عن اآلثار وتصنيفهاالتنسيق -

 تعزيز السياحة البيئية -

 تشجيع قطاع المنتجعات السياحية -

 تعزيز المهرجانات السياحية وتنسيقها -

  والخارجمساندة األعمال التراثية والحرفية والترويج لها في لبنان -

  والثقافية بشكل عاميةلتربو على مساندة ودعم المؤسسات االعمل .٣

  التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة والدولية لتحقيق أهداف الجمعية .٤

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

.  د- جوزف طانيوس مرشاق- عوينينعيم حنا.  د- جورج يوسف مسيح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مارغريت يوسف فرح- جورجينا يوسف عسال-  باسيل سليم الرطل-فادي يوسف سعد

  نسة جورجينا يوسف عسال اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٣٦٩−"،"−٢٣/
   الطابق األرضي-اره عيد ملك بش- بناية وديع صاغية- شارع عزمي-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

 تكريس كل النشاطات في سبيل خدمة الناس مادياً ومعنوياً .١

 والتعاون ومحاربة التخلف بكافة أشكاله وصوره تنمية روح المحبة واأللفة .٢

مساعدة المرضى عن طريق إقامة المستوصفات والمراكز الصحية والعمل على مكافحة المرضى بصورة  .٣

 وقائية وعالجية
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اعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين ومساعدة عائالتهم عن طريق تقديم اإلعانات المعنوية والمادية مس .٤

  والطبية وغيرها من أوجه المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

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

.  د- احمد سميح المصري- بشارة جرجي عيد.  د-طارق محمد إسماعيل. د :السيدات/المؤسسات السادة/سسونالمؤ

   احمد محمود المصري-  توفيق حسن العويك-كمال صبحي ترشيحي

  عيد بشاره جرجي  الدكتور:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢٤ /١٣٧−"א
   قضاء عكار- ملك بلدية رحبة- الشارع العام-رحبة: هامركز

 
  :أهدافها

 الدعم المعنوي للمعوق .١

 تأمين الحاجات الالزمة لكل معوق .٢

   متابعة األمور الطبية لكل ذي حاجة خاصة بالتعاون مع أهل الخبرة واالختصاص .٣

  ء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجرا

 حنا ادمون -  ليلى ناصر فزع- رياض الياس غريب-إبراهيم يوسف رزق :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميالد بشير رفقه-  روال جميل البائع-  كاتيا نديم سابا-بالل

  إبراهيم يوسف رزق السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

/٣٧٣−"אאא"−٢٥
   قضاء المتن- الطابق الثاني- ملك مارون كرمBLOC B -  سنتر دلتا-حرش تابت: مركزها

  :أهدافها

 جمع األشخاص المتخصصين بالتحليل النفسعضوي لتوطيد الجهود في سبيل التعريف عن هذا المجال .١

 على آخر واإلطالععضوي من اجل تطوير هذه الخبرات  العلمية في مجال التحليل النفستبادل الخبرات .٢

 أعضاءاالكتشافات والتقنيات العلمية والنفسية في مجال التحليل النفسعضوي ووضعها في خدمة جميع 

 الجمعية

 موحد لمهنة النفسعالج ونشر طريقة العالج النفسعضوي  عام ومفهومإطار إيجادالمساهمة في  .٣

 والخارج وتنظيم دورات تدريب وتكوين لتطوير المهارات النسعالجية بنانالتنسيق مع معاهد متخصصة في ل .٤

  عند أخصائيي المهنة

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

 الكسندرا - سمعان عقل أبو جوده -راهيم بوجيب وسيل إ-مارون روكس كرم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   تمر نعيم حنا-ريشار وندرف

 راهيم بوجيبوسيل إ السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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 ٢٠٠٦آانون الثاني تعديل للعلم والخبر شهر  •

א«:א٧/٦/١٩٩٤،/٣٣٩א/٣٦٨א −١
»א
א«غاية الجمعية المسماة و  مركز اسمعدل / ٧/٦تاريخ أد /٣٣٩المجازة بموجب العلم والخبر رقم » א

١٩٩٤  

  : وأصبح على النحو التالي

  : اسمها

  »مجلس إنماء شكا«

  :بدالً من

  »المركز الثقافي شكا«

  :مركزها

   قضاء البترون-  الطابق األرضي-  بناية انطوان كرم-  الشارع الرئيسي- حي السهل-شكا 

  :بدالً من

   قضاء البترون- الطابق الثالث- سنتر وليم-شكا

   :غايتها

 اإلنماء االجتماعي عبر تقديم المساعدات لمن هم بحاجة .١

 الندوات والمحاضرات ودعم الطالب ةالعمل على رفع المستوى الثقافي عبرا قام: اإلنماء الثقافي .٢

 المتفوقين

  ومركز صحي لدعم من هم بحاجةاإلنماء الصحي عبر إقامة مستوصف .٣

اإلنماء البيئي عبر المحافظة على النظافة العامة ومراقبة التلوث البيئي والتنسيق مع الجهات  .٤

 المختصة إلقامة الحدائق والمحافظة على البيئة

   تحسين الوضع الزراعي في المنطقةإلى والسبل اآليلة اإلرشاداتتقديم :  الزراعياإلنماء .٥

  :بدالً من

 ية من تأسيس الجمعية هي العمل الثقافي وفقاً لميثاقها األساسيالغا

  
   أجنبيةترخيص جمعيات •
  

א/٣٧٠א−١ ،" א: א "א
   قضاء بعبدا- ملك مختار ديره-  جانب السفارة الكويتية- بئر حسن: مركزها

  : أهدافها

 غة العربية والحفاظ على سالمتهااالهتمام بالل .١

 ترسيخ المنهجية والموضوعية في دراسات اللغة العربية وآدابها .٢
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العمل لتشجيع الفصحى وعدم ترسيخ العامية والتسميات والمصطلحات األجنبية في وسائل اإلعالم  .٣

 واإلعالن وحيثما كان

 وماتية الحديثةإظهار قدرة اللغة العربية على استيعاب المستجدات العلمية والمعل .٤

السعي مع الجهات المختصة للعمل قدر المستطاع على تعريب لغة التعليم في بعض المراحل الدراسية ال  .٥

 سيما في المواد العلمية والتطبيقية

 اللغة العربية وتيسير قواعد النحو ومعالجة تشجيع برامج التقنية والمعلوماتية التي تسهم في تطوير .٦

تركز على تعليم مهارات اللغة العربية واستخداماتها الوظيفية وفق متطلبات النصوص المختلفة والتي 

 العصر

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

 الشيخ عبد - محمود عطيةعبد الرحمن . د-الشيخ عبد الناصر عبداهللا جبري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - جوزيف ضاهر الياس- رفيق خليل عطوي- زياد احمد صالح الدين نجا-  بالل حسن أرشيد التل-القادر محمد علي

   بكري محمد أمين شيخ أمين-  رضوان خليل الدبسي-احمد عبد القادر الرفاعي

  عبد القادر محمد علي الشيخ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  

  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بشكل دوري عن االلكترونيةنمية تصدر نشرة الت

  .CRTD-A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 org.crtd@info  أي تعليق الىإرسالالرجاء 

 االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسال في هذه النشرة الرجاء ك/تسجيلك إلغاء تريد ت/ كنتإذا

  إلى " التسجيلإلغاء“بعبارة معنون  مع إليه النشرة ك/الذي تصلك
org.crtd@majal  

  الى"تسجيل“ارة بعب ةمعنون رسالة فارغة إرسالتسجيل فالرجاء ال ترغب بت/ كنتإذا أما
org.crtd@majal  

ن األخطـاء تحـصل بعـض    إ عدم التسجيل بشكل يرضيك، أو التسجيل طلبات الشديد في حال لم يتم تلبية      اعتذارناالرجاء قبول   (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

   للعمل التنموي مجموعة األبحاث والتدريب

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡

  info@crtd.org: بريد إلكتروني
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