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      ٢٠١١ تشرين الثاين/٩٧العدد 


	 ه�ا ا���د  
 


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
   فرصة عمل فقط ٣٤٠٠ سنويا ال ١٩٠٠٠على لبنان خلق : البنك الدولي •
  عمل المؤسسة الوطنية لالستخدام معطل بسبب منافسة السياسيين لها  •
  ٢٠٠٣ فرصة عمل جديدة منذ ٣١٣٧: صندوق التنمية االقتصادية •
 

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  ة /  ألف مواطن٤٠٠البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرا يستهدف نحو  •
  وانشاء بنك للفقراء ومنح للمتفوقين بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية ...  •
  دوالر من البنك الدولي لتطوير جودة التعليم في مدارس القطاع العام  مليون ٤٠ •
  قروض سكنية، وتجهيزات سمعية للمعوقين : وزارة الشؤون االجتماعية •
  مستشفى الصحابي سلمان الفارسي في الشوف بتمويل ايراني : مشروع لتيار التوحيد •
  التوترات االجتماعية في المخيمات تنعكس امنياً  ": شاهد" •
  مليون دوالر لدعم اقتصاد المخيمات : صندوق االستثمار الفلسطيني •
   

  التربية والشبابفي 

  اتفاقات تعاون مختلفة بين جامعات لبنان وهيئات اجنبية  •
   ماليين يورو للتبادل التربوي العلمي في مشروع تعاون اوروبي لبناني مصري٤ •
  يكازيانمنح اميركية لطالب جامعتي اللبنانية االميركية والها •
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��� وا��و��� ��  را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات اميركية لـ  •
   هيئات اهلية ومحلية ٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  مساعدات اجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير حكومية •
  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •
  ات الطوارئ في لبنان مساعدات اجتماعية وانمائية من قو •
  

��#�ت 
)�' ا��زراء  
  

• ��� 

 ذوي ا������ت ا����� •

�����ات • /���ت أه� � 

  
 ��  ٢٠١١ ���0/ ا.ول ,+�"�* و(

 ٢٠١١ تشرين االول شهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١١ تشرين االولمراسيم للعلم والخبر شهر  •

 ٢٠١١ تشرين االول شهر  للعلم والخبر تعديل •

 

  


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

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
   فرصة عمل فقط ٣٤٠٠ ال  سنويا١٩٠٠٠على لبنان خلق : البنك الدولي •

 الذي اعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، والتي MILESائج دراسة برنامج الحلقة الثانية من ملخص نت" مجال"تنشر 
 السياسات االقتصادية التي تشجع االستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ االستثمار، تنظيم سوق :تناولت خمسة مكونات

تغطي هذه الحلقة ". االخبار" والتي نشرت بدورها في جريدة ،العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية االجتماعية
  ) ٩٦راجع الحلقة االولى في مجال عدد . (ابرز نتائج الدراسة المتعلقة بسوق العمل

  بطالة المتعلمين: سوق العمل
 .ل حيث يجبلبنان يواجه مشاكل بنيوية تمنع خلق فرص عمل كافية، وبالتالي يجب وضع سياسات تدخّاشارت الدراسة الى ان 

لتخفيف ) بطالةالة، يصحتغطية  تقاعد،  االجتماعية منتقديماتال(فعلى سبيل المثال، يجب تحسين أداء التأمين الصحي االجتماعي 
 نوعية خدمات التوظيف بمشاركة القطاع  تحسين وإعادة تمويل هذه التقديمات من الخزينة العامة، ثم االستثمار في،كلفة العمل

  .ن مستوى اإلنتاجية وإعادة توزيع الثروةالخاص، وتحسي
، وأن معدالت )غير النظامية( أن نصف القوى العاملة عاطلة من العمل أو تعمل في السوق الموازية  الدراسةبياناتاظهرت 

ص في هذا يعني أنه كلما تعلّم الشخ. للنساء% ١٨و، للرجال% ١٤ ضمن فئة متخرجي الجامعات، حيث تبلغ  تقعالبطالة األعلى
 تؤكّدو .ن الطلب على العمالة يتركّز في أعمال ال تحتاج إلى مهارات عالية أو تعليمالبنان، تعرض اكثر للبطالة او للهجرة، أي 
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بيع بالجملة، صيانة اآلليات، النقل والتخزين، اإلقامة (من القوى العاملة تتركّز في خدمات ذات قيمة متدنية % ٤٧.٨ أن النتائج
المعلوماتية، التأمين (يعملون في أعمال ذات قيمة إنتاجية مرتفعة فقط % ٩.٤وغير ماهرة، فيما ) ، نشاطات عقاريةوخدمات األكل

 ).والقطاع المالي، نشاطات علمية وتقنية للمحترفين

عمال من ال% ٦٣ يوجدأما العمالة في السوق الموازية، فهي غير ماهرة، وتتركّز في اإلنشاءات والزراعة والصناعة، إذ 
من العاملين في القطاعات ذات القيمة % ٤٩من عمال البناء، و% ٧٦من عمال الصناعة، و% ٥٥الزراعيين غير مصرح عنهم، و

 .المرتفعة

ن ا اي، أن البحث عن العمل بالنسبة إلى الوافدين الجدد يعد عملية طويلة، ، بحسب الدراسةومن خصائص سوق العمل في لبنان
 سنة لحاملي ١.٥و سنة لحاملي شهادة ثانوية، ٢.٢و سنوات، ٣.٨اد العمل لحاملي شهادات ابتدائية يصل إلى يجإل  الزمنيمعدلال

 عاماً ٣٥ سنة لمن أعمارهم أقل من ١.٣٦وتصل إلى وكشفت الدراسة ايضا ان المدة الزمنية للبطالة تعتبر طويلة . شهادة جامعية
  .)%٨٠(اً بأن أكثر وسيلة إليجاد العمل هي عبر المعارف الشخصية  عاماً، علم٣٥ سنة لمن تزيد أعمارهم على ٢.٣و

لكل منهما، فيما رواتب العاملين في القطاع الزراعي أقل بنسبة % ١١وتعد أجور النساء والعاملين في السوق الموازية أقل بنسبة 
 فيما، فيما يرغب ثلثهم في تغيير وظائفهم، من العاملين هم في مراكز ال تتناسب مع مهاراتهم% ٤٠ أن  من النتائجوالالفت%. ١٥
أما الذين يعملون لحسابهم الخاص، فهم مكتفون . من الرجال العاملين في السوق الموازية يرغبون في تغيير وظائفهم% ٤٨

  .بأعمالهم، باستثناء النساء غير الماهرات، الراغبات في تغيير وظائفهن
من العاملين لحسابهم الخاص قالوا إن االستقاللية هي المحفّز، فيما % ٦٤ الخاص، فنحو وتمثّل االستقاللية الحافز األساسي للعمل

علماً بأن سبب الرغبة في التحول إلى العمالة الرسمية المصرح عنها هو االستقرار .  الدخل مستوىإن السبب هو رفع% ٢١قال 
من الراغبين في تغيير عملهم ال % ٦٣هم اإلشارة إلى أن ومن الم. الحصول على التأمينات االجتماعيةواألمان الوظيفي، ثم 

 يعود إيجاد العملعدم . منهم فقط بحثوا عن عمل لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد عمل جديد% ١٧يجدون وقتاً للبحث عن عمل جديد، و
  .هممن العاملين، الذين حاولوا تغيير وظائف% ٣٥ وجود فرص عمل جديدة، بحسب ما قال بشكل رئيسي لعدم

 عدد فرص العمل المطلوب سنوياً خالل السنوات العشر المقبلة من أجل استيعاب  وظيفة هو١٩٠٠٠وخلصت الدراسة الى ان 
  فرصة جديدة٣٤٠٠البالغ وفرص عمل،  المعدل الحالي ل أضعاف٥الوافدين الجدد إلى سوق العمل، أي أن على االقتصاد خلق 

  . سنويا
 

    معطل بسبب منافسة السياسيين لهادامستخالمؤسسة الوطنية لالعمل  •
 نبيل  الوطنية لالستخداممؤسسةلالعام ل المدير مقابلة اجرتها مع ٢٠١١ تشرين االول ٣١السفير في عددها الصادر بتاريخ "نشرت 
  : عرض فيها اسباب انشاء هذه المؤسسة ودورها في رسم سياسات التشغيل ومكافحة البطالة، نلخص ابرز نقاطهاتابت

وتضيف الدراسة انه  ،١٩٧٧ حزيران ٢٧ الصادر في ٨٠الوطنية لالستخدام بموجب المرسوم االشتراعي رقم  ت المؤسسةأنشأ
في قانون   إن هذه المؤسسة، على أهمية دورها المنوه عنهوتابع تابت قائال. مذّاك يمكن القول إن مسلسل التهميش واإلهمال قد بدأ

والمادية الالزمة لتثبت أنها فاعلة، وأن دورها هو األهم   لم تمنح اإلمكانيات البشرية١٩٧٧ها في إنشائها، إال أنها منذ استحداث
ولنسب  ومكافحة البطالة، فضالً عن إجراء دراسات شاملة ومسوحات ألوضاع سوق العمل في لبنان لناحية رسم سياسات التشغيل

  .البطالة بين قواه العاملة
والتي يذهب شطرها األكبر لدفع رواتب العاملين فيها، عالوة  مؤسسة التي ال تتجاوز الملياري ليرة،موازنة الواشار تابت الى ان 

  .البطالة والنفقات الدائمة، ال تكفي بطبيعة الحال لمعالجة ملف ضخم بحجم ملف التشغيل ومكافحة على التعويضات واإليجارات
، والكثير منها يتبع قانوني ص يعمل أصحابها من دون ترخيصاحوالى مئة مكتب استخدام خ  يوجد في لبنانتابت،ويضيف 

االستخدام  الحق الحصري باستحداث مكاتب اعطى المادة الثامنة من مرسوم إنشاء المؤسسةلمسؤولين سياسيين، على الرغم من ان 
  .بغية التوظيف في القطاع الخاص لها وحدها دون غيرها
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 ال تؤمن بدور هذه المؤسسة، على  والتيت ثمة عقلية سائدة لدى بعض المرجعياتيقول تاب وعن أسباب تغييب دور المؤسسة،
 الحاجةالعمل يشكل أبلغ دليل على  أنه مكلف وغير مجد ويصنف في خانة الهدر المالي، فيما الواقع المزري اليوم في سوق أساس

 .دورها وأولويتهل

 والقاضي ٤٢رقم  ء على طلب وزير العمل بطرس حرب، القرار اتخذ مجلس الوزراء بنا٢٠١٠ حزيران ٣٠ففي "واضاف تابت 
. اختصاصيون فنيون من جهة، وإداريون من جهة ثانية :ك المؤسسة، يتوزعون على فئتين هم مستخدماً في مال٤١بتوظيف 

  ."االستخدام التابعة للمؤسسة ويتوزع الموظفون على مكاتب
 ينحصر بلعب دورها ان و،في بيروت وطرابلس وصيداتقع غ اليوم ثالثة فحسب،  يبل التابعة للمؤسسةالمكاتبوذكر تابت ان عدد 

البقاع وجبل لبنان، إنما جرى تعليق   الستحداث مكتبين فياضاف قائال انه ثمة توجهو.  بين طالبي العمل وعارضيهدور الوسيط
  أن نسبة الشغوروافاد. نضمام إلى مالك المؤسسةإلجراء مباراة دخول للراغبين باال تنفيذه في انتظار دعوة مجلس الخدمة المدنية

وإضافة إلى ذلك، ترتبط المؤسسة .  مستخدما١٠٨،٣٠ً في المئة حيث يعمل فيها من أصل ٧٠الحالي في المؤسسة تتجاوز الـ
متسربين، ال  وتتولى تحت رعاية المؤسسة، تدريب األشخاص،مختلف األراضي اللبنانية  جمعية منتشرة على٢٦بعقود مع حوالى 

أشهر، ينال بعدها المتدرب شهادة  ٦  التدريبية الدورةموضحا ان مدة ، مهنة٤٠ممن لم يتح لهم إكمال تحصيلهم العلمي، على 
   . بوصفه عامالً ماهراً

 

  ٢٠٠٣ فرصة عمل جديدة منذ ٣١٣٧: صندوق التنمية االقتصادية •
، تمكن من ٢٠١١وخالل الفصل الثالث من العام " ق فرص العملخل"كشف صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية ان برنامج 

 مليارات ليرة لبنانية، وانها ادت الى ٥.١وذكر الصندوق ان القيمة االجمالية للمشاريع بلغت .  مشروعا خاصا جديدا٢٥٦انجاز 
 ولغاية ٢٠٠٣ العام وبذلك يصبح مجموع القروض الممنوحة من الصندوق، منذ بدء العمل في.  فرصة عمل جديدة١٨٥خلق 

للمزيد من . ( فرصة عمل جديدة٣١٣٧ مليار ليرة لبنانية، ادت الى خلق ٧٨ قروضا بقيمة اجمالية قدرها ٤٨٠٨، ٢٠١١حزيران 
 ).  ٨٥ وعدد ٩٢التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد 

  

 مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  ة /  ألف مواطن٤٠٠يستهدف نحو  فقرا البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر •
الذي " البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرا"اطلق وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور في اليوم العالمي للحد من الفقر 

 طة العملوتم إنشاؤه استجابة لسلسلة األولويات الملحوظة في خ ٢٠٠٧بدأ العمل على االعداد له في شهر ايلول من العام 

الى بناء قاعدة بيانات وطنية   التنفيذية للبرنامجوتهدف الخطة. "٣باريس " مؤتمر الىاالجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية 
على أسس ومعايير علمية لتوفير المساعدة لهذه األسر عبر إعادة صياغة و لألسر األكثر فقراً ضمن نظام معلوماتي متخصص

الحكومة اللبنانية والبنك الدولي  تشاركت و. الشفافية والموضوعية والكفاءةاستناداً الى مبادئاية االجتماعية الوطني للحم النظام
 مركزاً من مراكز ٩٦  لذلكجهزت وزارة الشؤون االجتماعيةقد  و،تمويل البرنامج والحكومة االيطالية والحكومة الكندية في

 ٢٨ مقدارهامجلس الوزراء سلفة مالية وقد خصص . الستقبال طلبات المواطنيناإلنمائية موزعة في جميع المناطق  الخدمات
  . إلعداد سلة المساعداتو  لهذا البرنامج ألف دوالر كرصيد أولي٢٠٠مليونا و

، والذين يبدأون باالستفادة من سلة ) ألف لبناني٤٠٠أي حوالى ( ألف أسرة تحت خط الفقر ٨٠يطمح البرنامج إلى استهداف 
 المعنية كز الشؤون االجتماعيةابعدما يتقدمون بطلباتهم، إلى مروذلك دات غير النقدية بدءا من منتصف الربيع المقبل، المساع

 عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى ٤٠٠وستخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني من قبل .  في المناطق كافةوالموزعة
   . المعلومات الواردة فيهاموظفي الوزارة، لغربلتها، والتأكد من صحة
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بالشفافية والمصداقية بعيداً عن وتتسم وتكمن أهمية مقاربة العمل الجديدة في أنها تسمح بتركيز التقديمات على الفئات المستحقة، 
  .  وقد اعتمدت المقاربة نظام مراقبة مستمر وآخر الستقبال الشكاوى. التوزيع الطائفي والمناطقي للوائح

فاعور أن البرنامج لن يقيم العدالة االجتماعية المرجوة بين جميع اللبنانيين، لكنه يشكل فرصة لألخذ بيد العائالت وقد أكد أبو 
 التي كسر حلقة الفقر والمعاناة المتوارثة من جيل إلى جيل، مشيراً إلى أن المساعداتلمساعدتها على بناء قدراتها، ولاألكثر فقرا، 
االستشفاء المجاني، والرعاية الصحية األولية وتأمين األدوية الالزمة، وإعفاء أبناء هذه :  التالية تتضمن الخدماتستقدم لالسر

 بما يرفع كلفة التعليم ،العائالت من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية بكافة المراحل، والتعليم المهني، وتأمين الكتب المدرسية
  .مدرسي وعمالة األطفال، إضافة إلى اإلعفاء من رسوم االشتراك في الكهرباءعن كاهل العائالت، ويساعد في لجم التسرب ال

  

  انشاء بنك للفقراء ومنح للمتفوقين بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية و...  •
 "فندأج"موافقة البنك المركزي اللبناني على تأسيس بنك الفقراء في لبنان، ضمن مشروع  أعلن األمير طالل بن عبد العزيز عن

الخليج العربي جاء ذلك بمناسبة توقيع وزير الشؤون االجتماعية، وائل ابو فاعور، ورئيس برنامج . لمكافحة الفقر في العالم العربي
دراسية  وتنص االتفاقية األولى على تقديم منح.  الطفولةلمكافحة الفقر ورعايةاتفاقيتين ،  األمير طالل بن عبد العزيز"أجفند"للتنمية 

 اعداد بمشروع متكامل لدعم الطفولة يشمل فيما تتعلق االتفاقية الثانية. نراء المتفوقين في فرع الجامعة العربية المفتوحة في لبناللفق
منهجي وأدلة  ، ووضع إطار وبناء قدراتهماستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة، وانشاء مركز لتدريب مقدمي خدمات الطفولة المبكرة

سنوات، وإنتاج نشرات وكتيبات وأفالم تثقيفية لألطفال في هذه  طفال في الفئة العمرية من ستة أشهر إلى ثالثلنشاطات تدريب األ
  .العمرية، وتأسيس مركز للمعلومات ومكتبة متخصصة الفئة

 

   جودة التعليم في مدارس القطاع العام لتطوير مليون دوالر من البنك الدولي ٤٠ •
لعالي والمدير اإلقليمي للبنك الدولي في لبنان اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي بقيمة ا وقع وزير التربية والتعليم

التعليم  إلى تحسين جودةالجديد المشروع هذا يهدف . لتمويل المشروع الثاني لتطوير التعليم في لبنان  مليون دوالر أميركي٤٠
إلى زيادة حاكمية وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس  عليم ما قبل المدرسي، باإلضافةوبيئة التعلم في مرحلتي التعليم العام والت

  : ، ويتضمن ثالث مكوناتاإلدارية وتحسين قدراتها
  الفرص للجميع عند بدء مرحلة التعليم األساسي  دعم التعليم المبكر عبر تعزيز جهوزية المدارس وتساوي-
  قدرات المعلمينو المنشآت المدرسية يرتحسين جودة التعليم عبر تطو -
  وتطويرها تعزيز إدارة سياسات القطاع التربوي -

المشروع السابق كان ناجحا وأنجز أهدافه على صعيد اإلستراتيجية وبالمناسبة، اكد وزير التربية الدكتور حسان دياب على ان 
تتماشى مع مكونات الخطة  هذه المشاريع مضيفا ان تية وغيرها،للتربية وإعادة هيكلة الوزارة والتدريب وأنظمة المعلوما الوطنية

  . جودة التعليم تحسينركز علىانه يالجديد مهم جدا و إلى أن المشروعا فت ال، عنهات الوزارةالتربوية اإلنقاذية التي أعلن
التعليم وذلك بحسب  ثانية من إصالح قطاعاالتفاقية، ستشرع الحكومة اللبنانية في تنفيذ المرحلة ال  إلى أنه في إطار هذه ديابوأشار

في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي ومرحلتي التعليم " النمو جودة التعليم في سبيل"خطة تطوير قطاع التعليم، مع التركيز على 
  . القطاع العام األساسي والثانوي في مدارس

 

   قروض سكنية، وتجهيزات سمعية للمعوقين :وزارة الشؤون االجتماعية •
، من حقّ المعوق باالستفادة من قرض سكني ٢٢٠خالله بما يضمنه القانون عقد وزير الشؤون االجتماعية مؤتمرا صحافيا ذكّر 

 ودعا ابو فاعور .من دون االلتزام ببوالص تأمين على العجز أو على الحياة، المعفيين منها بموجبه" المؤسسة العامة لإلسكان"من 
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نحن ال نفتعل الموضوع "واضاف تسليط الضوء على حق مكتسب ومشرع،  واكد على اهمية  هو حق لهمبماالمعوقين لالستفادة 
  .نسبة المستفيدين من هذا القانون ال تتعدى الصفر في المئة حتى اآلن  موضحاً أن،"بل نفعله

ثالثة معوقين فقط تقدموا بطلبات   أن باإلنابة عبد اهللا حيدر إلى"مؤسسة اإلسكان العامة"أشار رئيس مجلس إدارة وبالمناسبة، 
القانون، بتحمل تكاليف بوالص التأمين أمام المصارف اللبنانية كونهم معفيين  قروض سكنية، وأن المؤسسة سوف تتعهد، بموجب

  .المستفيد كما سيكون على المؤسسة تسديد خمسين في المئة من قيمة القرض في حال وفاة المعوق .منها
 ٢٢٠ أعلن أبو فاعور عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والشؤون االجتماعية لتفعيل تطبيق القانون سه،وفي االطار نف

 لكل منها من المعوقين، على اعتبار أن المؤسسات العامة بدأت باحترام ما يفرضه ة المحددللكوتالجهة توظيف المؤسسات الخاصة 
 يتم تلقائياً موضحا ان اختيار المعوقينذي يختار المعوقين الناجحين في امتحاناته، القانون من خالل مجلس الخدمة المدنية ال
  .للوظائف من دون إخضاعهم لمبدأ التراتبية

 للتجهيزات السمعية تقضي "Pinsound"من جهة اخرى، وقع الوزير ابو فاعور اتفاقية مع كل من مركز يموت للسمع وشركة 
جراء فحوصات مجانية إل مشروع كما اعلن عنالسمعية، بأسعار منخفضة وصيانة مجانية، بتأمين سماعات ألصحاب اإلعاقة 

  .للسمع في المدارس
 

  مستشفى الصحابي سلمان الفارسي في الشوف بتمويل ايراني : مشروع لتيار التوحيد •
 دير دوريت في الشوف وضع رئيس تيار التوحيد وئام وهاب حجر االساس لمشروع مستشفى الصحابي سلمان الفارسي في بلدة

، الذي تساهم "قرية التوحيد االشمل"ويأتي انشاء المستشفى في اطار مشروع .  ألف متر مربع٣٢الذي سيقام على مساحة 
  .  الجمهورية االسالمية في ايران في تمويل جزء منه

قليم الخروب الى الشوف وعاليه والمتن وبالمناسبة، اشار وئام وهاب في كلمته الى ان هذا المشروع هو لكل فقير في الجبل من ا
واكد وهاب على رغبة الجمهورية االسالمية في ان . وراشيا وحاصبيا والسويداء وجبل الشيخ ولن يقفل بابه يوما في وجه أي فقير

  ".بأننا لن نفرق بين محتاج وآخر"يكون هذا المشروع للمسيحي كما للدرزي وللسني وللشيعي، خاتما كالمه 

  

    جتماعية في المخيمات تنعكس امنياًالتوترات اال ":شاهد" •
منطقة صور (توترات اجتماعية في مخيمات لبنان " عنوانيحمل تقريرا ) شاهد(الفلسطينية لحقوق االنسان اصدرت المؤسسة 

  ". الضغط اإلقتصادي، أبرز األسباب وانعكاسات أمنية وأخرى سياسية متوقعة) نموذجا
 سنة على محنة النكبة ال يزال الالجئون الفسطينيون داخل مخيمات وتجمعات ٦٣ع مرور أكثر من وم"التقرير انه وجاء في 

 ويزداد األلم مع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، فهم محرومون من . كونهم يعيشون خارج أرضهم،الشتات يشعرون باأللم والمعاناة
  . السكنية واإلقتصادية والسياسية واألمنية مصدرا للقلق والتوتر اإلجتماعيوتعتبر المخيمات الفلسطينية بظروفها. الحقوق األساسية

من سكان لبنان، إن مجموع % ١١من مجموع المسجلين لدى األونروا وحوالي % ١٠ووفق التقرير فإن الالجئين يشكلون 
عة األميركية في بيروت، يراوحون والمقيمون فعال حسب دراسة األونروا مع الجام.  الجئ٤٥٥٠٠٠الالجئين المسجلين في لبنان 

وأكثر من نصف . من المسجلين لدى األونروا% ٥٣مجموع المقيمين داخل المخيمات يتجاوز الـ. ٢٨٠٠٠٠ و٢٦٠٠٠٠بين 
 ٢٧عدد المسجلين في سجالت األونروا (مخيم الرشيدية :  مخيما، من ضمنها ثالثة في منطقة صور هي١٢الالجئين يقيمون في 

  ).٩٥٠٠( ، مخيم البص)١٩٥٠٠(البرج الشمالي ، ومخيم )ألفا
  : ومنهااألسباب الجوهرية الزدياد التوترات اإلجتماعيةالتقرير  وبين
 حرمان الفلسطيني من حقه في التملك، بحجة أن التملك سوف يؤدي الى التوطين، فتحولت المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى -

  صدرا للضغط النفسي واألمراض األخرىأكوام من األسمنت فوق بعضها البعض، وم
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 حرمان الفلسطيني من حقه في العمل خصوصا في المهن الحرة، وحسب الدراسة، فإن نسبة البطالة في الوسط الفلسطيني تصل -
  %٦٦، ونسبة من هم دون خط الفقر %٥٦إلى أكثر من 

 تدمير جزئي أو كلي خالل الحرب األهلية اللبنانية التراكمات األمنية والسياسية حيث شهدت المخيمات الفلسطينية عمليات - 
ومع انتهاء الحرب األهلية خضعت المخيمات الفلسطينية لحصار أمني مشدد خصوصا في مخيمات . واالحتالل اإلسرائيلي للبنان

 الالجئ الفلسطيني  خلفت آثارا انسانية باهظة، ما أثر على شعور٢٠٠٧مايو / الجنوب، كما أن أحداث مخيم نهر البارد في أيار
  . بانعدام األمن االجتماعي واالقتصادي، اضافة الى غياب المرجعية السياسية واألمنية داخل المخيمات

 برج الشمالي اتمخيمفي ازدياد ظاهرة المشاكل الشبابية والتصادم بين األفراد في األشهر األخيرة الماضية التقرير الحظ اخيراً، 
  .والبص والرشيدية

  

   لدعم اقتصاد المخيماتمليون دوالر : االستثمار الفلسطينيصندوق  •
، جاء االعالن عن هذا البرنامج بعيد نشر "برنامج التمكين االقتصادي في المخيمات"اعلن صندوق االستثمار الفلسطيني عن اطالق 

 والتي لالجئين الفلسطينيين في لبنانمخيمات ا  في المرتفعة جدا البطالة كشفت حجمفي الجامعة األميركية في بيروت، دراسة أعدت
   . الالجئون في مختلف المخيمات الفلسطينيةينشئهاالمشاريع التي  لدعميسعى البرنامج الى تقديم قروض مالية %. ٦٠تبلغ نسبتها 

الخمس  ل السنواتمليون دوالر، من المرجح أن ترتفع إلى خمسة ماليين دوالر خال  الجديدوتبلغ قيمة المرحلة األولى من البرنامج
تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل  ما بين خمسمئة وخمسة آالف دوالر أميركي،الواحد فتتراوح  قيمة القرض اما .المقبلة

   . والصحة، والتعليم الصناعة، والتجارة، والخدمات، والتكنولوجيا،
  

 تربية والشبابفي ال

   جنبية وهيئات ا بين جامعات لبنان مختلفةاتفاقات تعاون •
 وقعت الجامعة اللبنانية االميركية ومؤسسة وليد جنبالط التعليمية اتفاقية تعاون مشترك تهدف الى توفير المنح التعليمية للطالب -

 ألف دوالر كمنحة على ان تليها منح سنوية اخرى ٥٠وبموجب االتفاقية سددت المؤسسة للجامعة . الكفوئين وغير المقتدرين ماليا
  .ف دوالر كل عام أل٢٥بقيمة 

 في فرنسا اتفاقية تعاون في مجال هندسة ENSTA Bretagne وقعت جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان و-
االتصاالت والمعلوماتية كذلك تطوير المفاهيم والقواعد العلمية المتعلقة بالجانب التكنولوجي منها ال سيما التقنيات الخاضعة لها 

وتضمنت االتفاقية بنودا علمية واكاديمية اخرى . يجية المستقبلية والتي تهم قطاع االتصاالت في لبنان والخارجوالخطط االسترات
ابرزها تحضير برنامج دراسات عليا مشترك في مجال المعلوماتية واالتصاالت والشبكات يلبي حاجات سوق العمل في لبنان، 

لجهة البحث العلمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه مع االعفاء من االقساط الدراسية، كذلك تبادل الطالب واالساتذة الخبرات العلمية 
  .والعمل على المشاركة في االشراف على اطروحات الدكتوراه لطالب جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

تعاون تهدف الى دعم ممارسة االدارة وتطويرها من  وقعت الجامعة اللبنانية الكندية والمنظمة العربية للتنمية االدارية اتفاقية -
كما تتيح االتفاقية تبادل الخبرات العملية بين المنظمة والجامعة حسب . خالل توفير الكوادر المدربة والمؤهلة على اعلى مستوى

  .التخصصات واالمكانات المتاحة لكل منهما
تفاقاً للتعاون مع جامعة كاليفورنيا ـ بركلي، يلحظ تبادل االساتذة ا) AUST( وقعت الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا -

 حضور AUSTوالطالب والباحثين في التخصصات كلها ويحفز على تنظيم المؤتمرات المشتركة، كما يتيح للباحثين الزائرين في 
  .  المحاضرات والصفوف
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يخ خلدون بكري بركات سمحت في ارساء اتفاق للتعاون  اعلنت الجامعة االميركية في بيروت ان منحة حصلت عليها من الش-
فبموجب هذا االتفاق سيتم انشاء صندوق الشيخ بركات للبحوث المتعددة . البحثي بينها وبين جامعة بانغور في ويلز، بريطانيا

تماعية والبيئية، ويقدم التخصصات في مجال العلوم الطبيعية واالجتماعية، الذي سيعزز قدرة الجامعة االميركية في البحوث االج
  .الدعم الى مركز ابصار للمحافظة على الطبيعة

  

   العلمي في مشروع تعاون اوروبي لبناني مصري التربوي ماليين يورو للتبادل٤ •
روت وجامعة بي المديرية العامة للتعليم العالي، والجامعة اللبنانية، والجامعة األميركية،المشترك بين " Element"تم اطالق مشروع 

يهدف هذا المشروع الجديد الى . االتحاد األوروبي والممول من والعلوم العربية، وجامعة القديس يوسف والجامعة الحديثة لإلدارة
 عشر جامعات أوروبية من ، ويضممشاركةال  العربيةدولالتعاون بين دول أوروبية والالعالي من خالل  تحسين صورة التعليم

 للطالب  منحا تعليمية كاملةوبموجب المشروع سيجري تقديم .جامعات من مصر وخمساً من لبنانأوروبية، وخمس  ثماني دول
  .  مناصفة بين جامعات مصر ولبنانتوزع أربع ماليين يورو، والذي تبلغ قيمته

س تستفيد بنسبة  ان الجامعات اللبنانية الخموبالمناسبة، اوضح المنسق المحلي للمشروع وممثل الجامعة الحديثة، باسم القيسي،
 . في لبنان االخرىالخاصة والعشرين في المئة المتبقية تستفيد منها الجامعات) مليونا يورو (من قيمة المشروع ثمانين في المئة

 يتم  على الطلباتالطلبات، وبعد الموافقة  استقبال يجري على الجامعات ثم حول المشروع توزيع المعلوماتواضاف قائال انه سيتم
االختصاص،  حسببتحدد ، فسقيمة المنحة لكل طالباما بالنسبة الى . ٢٠١٢أيلول  الطالب واألساتذة الى الخارج بدءا منإرسال 

   .وهي تشمل القسط الجامعي مع اإلقامة

  

   اللبنانية االميركية والهايكازيانمنح اميركية لطالب جامعتي •
تم اختيارهم لالفادة من منح  طالبا جديداً ٥٢انتقاء ب ميركية في بيروتوالسفارة األ) LAU (احتفلت الجامعة اللبنانية األميركية

التابع للوكالة  )USAP(  ضمن برنامج مساعدة الطالب الجامعي وذلككاملة أعطيت لهم على أساس الجدارة دراسية جامعية
  . األميركية للتنمية الدولية

األميركية بميزانية قدرها ثالثة عشر مليون ونصف  ه الواليات المتحدةوأفاد بيان للسفارة االميركية ان هذا البرنامج الذي تمول
الرسمية الذين يواجهون  يوفر منحاً دراسية جامعية كاملة تعطى على أساس الجدارة لخريجي المدارس المليون دوالر أميركي،

 بفضلنية األميركية وجامعة هايكازيان األساسية في الجامعة اللبنا  من مواصلة دراستهم الجامعيةبحيث يتمكنونصعوبات مادية 
 في المئة ٦٥في هاتين الجامعتين اللبنانيتين،   طالبا١١٧ًلهذا العام الدراسي ما مجموعه  وسيستفيد من برنامج.  كاملة ماليةمنح
ة التعليم على من مواصلتمكنوا  ستة آالف طالب  الماضيةطوال السنواتواضاف البيان ان هذا البرنامج افاد  .النساء هم منمن

  . التي تعزز التسامح والمساواة بين الجنسين والمساواة اإلجتماعية الطريقة األميركية

  
  

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

   هيئات اهلية ومحلية ٤لـ اميركية مساعدات  •
الذي ادى في نهايته الى تشكيل " حق االفضلطرابلس تست"دعم مشروع :  الوكالة االميركية للتنمية الدولية لجمعية اجيال الغد-

  دورات تنظيمأيضاًوتضمن المشروع .  شاباً وشابة من منطقة أبي سمراء٣٥مجموعة شبابية طرابلسية للتنمية المحلية مؤلفة من 
   .بينمئة مندوب، اشرف على تدريبهم عشرة مدر  تخريج في ختامها المهارات التفكيرية والسلوكية، تمتدريبية الكتساب

  انشاء حديقة عامة في البلدة :  الوكالة االميركية للتنمية لجمعية التنمية في عكار بالتعاون مع بلدية شان-
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حيث تم تخريج " االنكليزية للنساء"دعم برنامج : " جامعةةالمحور اللبناني في سبيل مواطنيهيا بنا ـ " السفارة االميركية لجمعية -
وهدف هذا البرنامج الى تمكين النساء ال سيما في المناطق الريفية من تملك اللغة . اللبنانية سيدة من مختلف المناطق ٨٥٠

  االنكليزية، ورفع قدراتهن واشراكهن في التنمية المحلية وتعزيز انفتاحهن على عالم اللغة والمعرفة والثقافات 
نامج تمكين المراهقين ليكونوا مواطنين بر"دعم : ي لبنانمبادرة االميركية للشراكة مع الشرق االوسط لمؤسسة دعم التعليم فال -

 ويحاكي المشكالت التي ،والثاني من المرحلة الثانوية الى تالمذة صفوف الرابع متوسط واألوليتوجه هذا البرنامج ". صالحين
  . والوطن  المراهقون على صعيدي العائلةايعيشه

  
  ية  هيئات اهلية ومحل٤مساعدات الوليد بن طالل لـ  •
  تأهيل وتجهيز المركز االجتماعي والتربوي في سن الفيل التابع لها:  جمعية اصدقاء العائلة الخيرية-
  تأهيله وتجهيزه بعيادة لطب االسنان :  مستوصف جنتا في منطقة البقاع الشمالي-
  تأهيل وتجهيز مختبر المعلوماتية :  مدرسة الجوهرة االسالمية في منطقة بزبينا عكار-
الذي يهدف الى تشغيل مهارات ذوي االحيتاجات " من االرض الى االنتاج"دعم المشروع الزراعي االنتاجي : عية فيستا جم-

الخاصة اليدوية والحركية من خالل انتاج وتصنيع منتوجات زراعية تقليدية كالدبس والسمسم والزعتر وماء الزهر والورد 
  والليمون

 

  مية وغير حكومية من جهات رس مختلفةمساعدات اجنبية •
   ماليين يورو العادة تأهيله٣: الحكومة البلجيكية لمستشفى تبنين الحكومي -
   منزال في مخيم برج الشمالي في صور٣٤٨اعادة تأهيل :  الهالل االحمر االماراتي لالونروا-
 اميركي لتوسيع مركزها الثقافي  ألف دوالر٢١:  الحكومة اليابانية للمؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني-

  واالجتماعي الواقع في مخيم شاتيال
اعادة تأهيل مزرعة الدجاج البياض التابعة له :  البترون-لدير القديس يوسف في جربتا) الفاو( منظمة االغذية والزراعة -

   طير من الدجاج البياض٥٠٠وتزويده بالتجهيزات الالزمة اضافة الى شراء نحو 
  انشاء وتجهيز مركز النتاج العسل في كل من البلدتين : لبلدتي بسكتنا وعين القبو) الفاو(غذية والزراعة  منظمة اال-
  تقديم مولد كهربائي لدار الرعاية:  الحكومة البولندية للجمعية العاملية لرعاية اليتيم في تبنين-
  مد خط لمياه الشفة:  الصليب االحمر الدولي لبلدة راشيا-
  "اعالي عكار وجمالها الطبيعي"دعم معرض : االوروبي لجمعية مدى االتحاد -

  

  مساعدات من جهات اهلية واقتصادية محلية •
   الف دوالر اميركي لدعم عمل المؤسسة ٢٤:  شركة ألفا لمؤسسة االب ايندويغ للصم والبكم-
  تقديم اجهزة طبية للمعوقين: بعة لدار الفتوى مؤسسة االمل للرعاية والتنمية االجتماعية لمؤسسات محمد خالد االجتماعية التا-
   ماليين دوالر اميركي النشاء حديقة خادم الحرمين الشرفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز٣:  مؤسسة الحريري لبلدية صيدا-
 منحة جامعية للعام ٤٦ تقديم:  الجمعية الخيرية النماء التعليم الجامعي في قضاء عاليه لطالب الجامعة اللبنانية في قضاء عاليه-

   ألف ليرة لبنانية للمنحة الواحدة ٦٠٠ بقيمة ٢٠١٢ -٢٠١١الجامعي 
 منحة للطالب المتفوقين في الشاهدة الرسمية ٤١تقديم :  معهد عصام فارس لطالب المدرسة الوطنية االرثوذكسية في عكار-

  المتوسطة 
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يم يوم طبي مجاني في مستوصف بلدية دير ميماس الهالي دير ميماس تنظ:  جمعية اندية الليونز لجمعية اغصان في دير ميماس-
  وبرج الملوك والقليعة في قضاء مرجعيون 

انشاء مركز صحي اجتماعي في بلدة مشغرة يحمل اسم زوجها الحاج :  السيدة رابحة عيدي وولديها رامي وليلي لمؤسسة عامل-
 مهدي صالح عيدي 

  

  ات الطوارئ في لبنان مساعدات اجتماعية وانمائية من قو •
  انشاء محطة لتكرير المياه لبلدة الشعيتية في قضاء صور :  االيطالية-
  مد شبكة الصرف الصحي في بلدة طورا قضاء صور:  االيطالية-
ون اعادة تأهيل ساحة بلدة السماعية في قضاء صور، اضافة الى تأهيل طريق بلدة البستان المؤدية الى معصرة الزيت:  االيطالية-

  الرئيسية في منطقة صور
   لمركز بلدية رميش في قضاء بنت جبيل ولمدرستها الرسمية نتقديم مولدين كهربائيي:  االيطالية-
  تقديم مولد كهربائي وخزان للمحروقات لمدرسة رامية قضاء بنت جبيل :  االيطالية-
  لوم تجهيز المدرسة الرسمية في المنصوري قضاء صور بمختبر للع:  االيطالية-
   UPSتجهيز غرفة الكمبيوتر في مدرسة مروحين قضاء صور بتمديدات الـ :  االيطالية-
  تقديم اجهزة انارة عامة حديثة لبلدة زبقين في منطقة صور تعمل على الطاقة الشمسية :  االيطالية-
اد قرطاسية منوعة على طالب مدرسة  حقيبة مدرسية ومو١٥٠توزيع :  مدينة مسينا االيطالية- االيطالية بالتعاون مع كاريتاس-

  عيتا الشعب في منطقة بنت جبيل
توفير عدد من االختبارات النفسية المتطورة لطالب مركز عيتا الشعب لذوي االحتياجات الخاصة وذلك لتحديد :  االيطالية-

  لنفسي والعلمي القدرات والمهارات التي يتمتع بها طالب المركز والمساهمة في تحسين ورفع مستوى التأهيل ا
  تقديم مولد كهربائي للجيش اللبناني في منطقة صور :  الكورية-
  تنظيم دورة تدريبية على الفنون اليدوية في بلدة البرغلية قضاء صور:  الكورية-
راميا ورميش الى تالمذة مدرستي " لوغو" لعبة ٢٠٠تقديم :  الدانمركية بالتعاون مع وحدة التعاون المدني العسكري في اليونيفيل-

  الرسميتين في قضاء بنت جبيل 
  
  

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

 بيئة •
يرمي الى االجازة للحكومة التصديق على النظام االساسي لمرفق البيئة العربي قانون الموافقة على مشروع  -

  )٥/١٠/٢٠١١/جلسة(
 

  ذوي االحتياجات الخاصة •
لواردة في تقرير اللجنة المكلفة وضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي االحتياجات التوصيات الصادرة االموافقة على  -

الخاصة في العمليات االنتخابية وتكليف اللجنة اقتراح الخطط التنفيذية لها، واضافة مندوب عن وزارة االعالم الى اللجنة 
  )٥/١٠/٢٠١١/جلسة( ٢٠٠٩/٢٢١٤المنصوص عليها في المرسوم 
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   عيات أهليةجم/ مساعدات •
 ١/١/٢٠١١طلب وزارة الشؤون االجتماعية دفع نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات األهلية والدينية من الموافقة على  - 

 )٥/١٠/٢٠١١/جلسة(حتى تاريخ تصديقها من آخر مرجع مختص 
 
  

 ��  ���0٢٠١١/ ا.ول  ,+�"�* و(
  

  أد /١٥٨٤ علم وخبر رقم -"سفينة نوح" جمعية باسم -١
   الطابق الثالث- ملك يونس محمد السيد-C بلوك- بناية الهنا-١٦٧٠ العقار رقم - شارع محمد علي-  المزرعة-بيروت: كزهامر

  : أهدافها
 تعزيز وتحسين الوضع المعيشي واالقتصادي والثقافي والصحي ألفراد المجتمع اللبناني .١

 تثقيف واالنماء المستديمتنظيم حمالت توعية ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية تتناول ال .٢

 االتصال بكل جمعية أو مؤسسة لبنانية أو عربية أو عالمية لها ذات االهداف والتطلعات .٣

مستوصفات، مستشفيات، مدارس، (السعي لتحقيق اهداف الجمعية عن طريق انشاء المؤسسسات الصحية والتربوية  .٤
 وذلك لتعزيز التربية والعناية الصحية...) مكتبات،

  طريق تقديم المساعدات بكافة انواعها واشكالهالمحتاجين عنمساعدة ا .٥

تصاص المراجع الرسمية ذات الصلة واالخالقيام بكل ما من شأنه مساعدة الجمعية لتحقيق اهدافها بالتعاون مع  .٦
 والمؤسسات واالفراد في لبنان والخارج وذلك بكل الوسائل والوسائط

  ايجاد فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة لتفادي االنحراف والوقوع في اآلفات التي تسيء للمجتمع .٧
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 محمد مصطفى - ليال يونس السيد- ن مرزوق محمد عبد الرحم-يونس محمد السيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   خديجة خالد يونس-منصور

  يونس محمد السيد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٨٥ علم وخبر رقم -"الجمعية التنموية االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٢
   قضاء بنت جبيل- ملك يوسف عواظة-عيترون: مركزها
  : أهدافها
جبيل اقتصادياً وعلمياً وثقافياً، وذلك بمختلف بنت ى تقديم مساعدات عينية لالسهام في تنمية منطقة تسعى الجمعية ال .١

الوسائل والطرق التي يسمح بها القانون، سيما عن طريق تقديم المساعدات متنوعة للمزارعين تسهم في تمكينهم وتعزيز 
 الحصول على جودة االنتاجقدراتهم االنتاجية من خالل تقديم مساعدات عينية لهم بهدف 

جمعية الى مساعدة التالميذ الذين يعانون من اوضاع اقتصادية أو من  مشاكل دراسية لتمكينهم من وكذلك تتوجه ال .٢
متابعة دراستهم وعدم تسريحهم من المدارس من خالل تقديم مساعدات مالية لهم أو من خالل الحاقهم بدورات دعم 

  ا أذا أمكندراسية، وانشاء مدارس وتأسيسه
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - يوسف محمد عواظه- ناجي علي حجازي- علي حسين حمد-حسن علي عواضه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  -حسين علي االخرس

  علي حسين حمد يدالس: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٥٨٦ علم وخبر رقم -"جمعية قدامى الكشافة االجتماعية" جمعية باسم -٣
   الطابق السابع- بناية الجوخدار- شارع عزمي- الميناء-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 االستفادة من خبرات الكشافين القدامى في التوعية الثقافية للمواطنين وتنمية روح الوطنية .١

حاضرات والندوات والحمالت الطبية المجانية على المدارس وتأمين الكتاب والكسوة للمحتاجين، وذلك في حدود اقامة الم .٢
 القانون اللبناني

 االنماء الثقافي واالجتماعي والتعليمي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية .٣

 اقامة مستوصفات خيرية، ودعم مؤسسات صحية واجتماعية .٤

 انشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية .٥

 التعاون مع كافة المؤسسات االنسانية الخيرية واالجتماعية والصحية األخرى بما يحقق الغايات المذكورة .٦

  اصدار نشرات توعية تخدم اهداف الجمعية .٧
  جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

 - محمد زهير كاظم جركس- حسني نظيف مولوي-محمد صالح محمد سالم الحلبي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 عصام عبد القادر - عبد الوهاب محمود عكاري-  اسماعيل سليم عويضه- محمد مصطفى فوزي-ماجد عبد الرزاق معصراني

 محمد فواز - مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي- زياد سعيد سويسي-وي حمدي نظيف مول- وليد عبد السالم بلطجي-دبوسي
   سوسن محمد علي تيزاني- عامر عبد الفتاح العرنوس-على التيزاني

  عصام عبد القادر دبوسي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٨٧ علم وخبر رقم -"مجدل بلهيص الخيرية" جمعية باسم -٤
   قضاء راشيا- ملك السيد محمد الشمعة-لشارع العام ا-مجدل بلهيص: مركزها
  : أهدافها
 تقديم مساعدات اجتماعية .١

  ...) نشاطات-ثقافية(تنمية عامة  .٢
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -  امل احمد سياج- ندوة ذيب موسى-  ايمان عكرمة الدالي- شمس الدينسلوى ذياب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زهره منير حسين الغضبان
  ايمان عكرمة الدالينسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٩٣ علم وخبر رقم -"جمعية العفاف االسالمية" جمعية باسم -٥
   قضاء عكار-د العزيز خضر ملك نهاد عب- شارع المدارس- الطريق العام-برقايل: مركزها
  : أهدافها
 مساعدة االسر المحتاجة .١

 رعاية شؤون االيتام .٢

 رعاية المسنين .٣

 تشجيع التعليم .٤

 االغاثة في حالة النكبات والكوارث .٥
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 المشاريع التنموية .٦

 مساعدة الشباب على الزواج .٧

  اعمار المساجد .٨
  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع

 خالد محمد - وسام وفيق طربيه- عبد المجيد خالد زنتوت- مصعب عبداهللا حسون. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي عبد الرحيم خضر-بركات ابراهيم الشيخ علي

  خالد محمد بركات ابراهيم الشيخ علي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٥٩٦ علم وخبر رقم -"بنك الغذاء اللبناني" جمعية باسم -٦
   قضاء المتن- الطابق االول- بنلية رزق اهللا وبطرس-سن الفيل: مركزها
  : أهدافها
 الوصول الى تأمين الطعام للمحتاجين على مدار السنة .١

 التصدي لمشكلة الجوع في لبنان .٢

  واعادة توزيعه على المحتاجينجمع الطعام في الفنادق والمطاعم وأي مصدر آخر .٣

االعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعالجيا وانمائية لذوي الحاجة والمعوزين وااليتام واالرامل ورعاية االسر من  .٤
 خالل تأمين الطعام الجاف

 ات الدولية والداخليةاون مع الجهات والهيئالراضي اللبنانية وخارجها بالتعالقيام باعمال االغاثة وقائياً وانمائياً داخل ا .٥

 تقديم المساعدات االستشفائية للمحتاجين .٦

  القيام بالتثقيف والدورات التأهيلية لمساعدة الناس على المحافظة على الطعام والنعمة .٧
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عفت رشيد -  نزيه جميل الريس- كمال يحي حمزه سنو-عبد العزيز حسن جمعه :السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون
 كريستين - محمد عبد القادر سنو- محمد يوسف عالء الدين البحري- حسام عفيف شمس الدين- غسان عفيف الكعكي- ادريس

  ن مروان عبد الغني فرعو- محمد ربيع توفيق عبد القادر قاطرجي-جوزف ضاهر
  عبد العزيز حسن جمعهمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٥٩٤ علم وخبر رقم -" االجتماعية-جمعية انوار المنية" جمعية باسم -٧
   قضاء المنية الضنية- مبنى محمد حسن محيش- حي الجديدة- المنية: مركزها
  : أهدافها
 معية أو ألبناء المنية والجوارتقديم المساعدات الخيرية واالجتماعية سواء ألعضاء الج .١

المساهمة في اقامة المشاريع والندوات والنشاطات التربوية والصحية والثقافية واالجتماعية والعمل على بناء المؤسسات  .٢
  ضمن ذات االهداف

  ةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختص
 - محمد حسن محيش- علي عبد القادر فهدا- خضر محمد العجوز-احمد عادل الخالد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عبد القادر احمد علم - عبد الرزاق غزوان السيد احمد- عمر عبد الرزاق السيد احمد-  رياض احمد فهدا-علم الدينعارف خالد 
  الدين

  عارف خالد علم الدين يدالس: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦١١ علم وخبر رقم -"جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية واالبداع" جمعية باسم -٨
   قضاء عكار- ملك احمد فارس- الطريق العام-ببنين: مركزها
  : أهدافها
 شبه مجانية أو -خلية والخارجية الدا- الصيفية والشتوية- المختلطة- ية واألكاديميةنانشاء المدارس والمعاهد المهنية والف .١

 بأقساط

 انشاء دور الحضانة، والمؤسسات التعليمية المتخصصة بالتربية المختصة بشتى اشكالها وانواعها .٢

 انشاء مراكز للدعم المدرسي والتعليمي والحرفي والمهني واألشغال المنزلية والتدبير المنزلي .٣

 التي تعنى بالمجتمع واالبداعات والمبدعين واالطفالانشاء الصحف والمجالت والدوريات غير السياسية و .٤

 من مراكز ومستوصفات ومشافي أو مستشفيات متخصصة أو عامة لكل الحاالت الصحيةانشاء المؤسسات الصحية  .٥

اقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية، وتوعية وورش عمل للشباب وطالب المدارس، ومراكز دعم مدرسي او جامعي  .٦
 أو ثانوي

ع الفئات العمرية، ية الندوات والمحاضرات التي تدعم التنمية البشرية واالدارية واالجتماعية واالبداعية، وذلك لجماقام .٧
 وجميع فئات المجتمع من أسر، وشباب، وقطاعات انتاجية

 مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة واليتامى .٨

 ثقافي لمن هم بحاجةاالهتمام بالنشاطات التي من شأنها رفع المستوى االجتماعي وال .٩

  العمل على ايجاد حاضنات علمية وابداعية وثقافية وتربوية ومهنية .١٠
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 روبا عبد -  اعتدال رشيد برغل- ماهر عبد الرحمن السراج-احمد درباس فارس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   محمد عبيد عبد العزيز عبد العزيز-من السراجالرح

  احمد درباس فارس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /١٦١٢ علم وخبر رقم -"جمعية نواهل العلم المضيء الخيرية" جمعية باسم -٩
   قضاء بعبدا-  شرقي الطابق األول-  ملك محمد فضل حرب- بناية حرب- المريجة: مركزها
  : أهدافها
مساعدة العائالت المستورة والمرضى وصعوبات النطق واأليتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة  .١

لهم، من خالل اقامة برامج الدعم النفسي واالجتماعي وانماء القدرات االنسانية والسعي القامة مراكز التدريب والتأهيل 
 ي والتربويالفني والمهن

رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية  .٢
االبتدائية والمتوسطة والثانوية واألكاديمية والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية 

  لمساعدة البراعموإنشاء حضانة متخصصة

 اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها .٣

تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي واالجتماعي واصدار المطبوعات والنشرات  .٤
  المكتبات العامةوالدوريات من خالل انشاء دور النشر و

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   آمنة محمد خليل- محمد فضل حرب-  رشا علي خليفه-صفا فضل حرب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    صفا فضل حربةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦١٣ علم وخبر رقم -"Felix Racing Teemفيليكس رسنغ تيم، " جمعية باسم -٠١
   قضاء جبيل- ملك فيليكس ياغي-  الشاعرع العام- جدايل: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تنظيم رياضة السيارات الرياضية والسياحية والمحركات المائية وغيرها .١

ياضية ذات اهمية الموجودة في لبنان ومالكي المراكب الرياضية البحرية تنظيم وجمع مالكي السيارات السياحية والر .٢
 استضافة النشاطاتووخلق متسع لهم من النشاطات ضمن اطار النادي، تنظيم بطوالت ونشاطات داخلية، وخارجية، 

ات ارشادية والحد العمل على توعية المجتمع اللبناني من مخاطر القيادة البرية والبحرية غير المنظمة، من خالل نشاط .٣
 من مخاطرها

  تشجيع السياحة في لبنان من خالل نشاطات النادي العمل على .٤

تشجيع المجتمع اللبناني باستعمال السيارات العاملة على الطاقة المتجددة حفاظاً على البيئة التي هي جزء ال يتجزء من  .٥
  الطبيعة اللبنانية

  وانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للق
   جوزيف فايق حنا-  جيلبير فيليكس ياغي-فيليكس بشاره ياغي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جوزيف فايق حنا السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٢٣ رقم  علم وخبر-"الجمعية الخيرية لدعم مدرسة مجدليا" جمعية باسم -١١
   قضاء عاليه- مكتب الجمعيات في بلدية مجدليا-مجدليا: مركزها
  : أهدافها
 دعم المدرسة الرسمية في بلدة مجدليا مادياً ومعنوياً، بمختلف مرافقها سواء لتغطية حاجات قائمة، او لتطويرها .١

  ة التعليمية فيهاالمساهمة في رفع المستوى التعليمي في المدرسة بالتعاون مع ادارتها والهيئ .٢
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   توفيق حمد صبح-  جواد مهنا حيدر-ذوقان ابراهيم مطر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ذوقان ابراهيم مطر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٥٠ علم وخبر رقم -"CREPAWAY FOUNDATIONكريباواي فاوندايشن، "جمعية باسم -٢١
   قضاء كسروان- ١٥ و ١٤القسمين رقم  -٦٣١ العقار رقم -حارة صخر: مركزها
  : أهدافها
 دعم وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المجاورة، من خالل المشاركة بفعالية في نمو ورفاهية سكانها .١

 في تطوير وتنظيم وتشجيع المشاريع المهمة في المجاالت التي تتضمن خدمات البرامج الصحية والبشرية، المساهمة .٢
 ومساعي التعليم، والنشاطات المدنية، المبادرات الثقافية والفنية باالضافة الى الجهود البيئية

 والثقافية، في لبنان والخارج، التي تساهم تصميم وتطوير كافة المبادرات االجتماعية والتربوية واالجتماعية، االقتصادية .٣
  في تطوير االشخاص أياً كان عرقهم ووضعهم على المستوى البشري من خالل تأمين حاجاتهم الفكرية والمادية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 ميراال انطوان - جيلبر نجيب مسيحي- البير شارل تحومي-روجه موريس تحومي :السيدات/ت السادةالمؤسسا/المؤسسون

   سها ريمون طوبيا- هوشر
  جيلبر نجيب مسيحيستاذ اال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦٦٦ علم وخبر رقم -"ثر الطيب الثقافية الخيرية االجتماعيةألجمعية ا" جمعية باسم -٣١
   ملك عبد القادر ترنني- بناية الفندر- منطقة القبة بجوار مدرسة االيمان-مونعر: مركزها
  : أهدافها
المساعدات التعليمية المعنوية : المعنوية والمادية وبحث كل الشؤون العائدة لخير المجتمع مثل: تقديم الخدمات االنسانية .١

 ء والمرضى ونشر الثقافة والوعيوالمادية وتعليم االطفال واليافعين ومحو األمية ومساعدة الفقرا

اقامة المعارض، المهرجانات، االنشطة، الندوات، الدورات العلمية والثقافية والتربوية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات  .٢
 المختصة، اقامة نشاطات ورحالت تخدم اهداف الجمعية

 اء المجتمعنشر الوعي الفكري، الثقافي والحس الوطني في المجتمع واحترام كافة ابن .٣

التعاون مع الجهات االعالمية ودور النشر على نشر الثقافة عن طريق برامج ومقاالت وكتب واصدار المطبوعات  .٤
 والمجالت لنشر االبحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية

ة على ابناء الوطن جميعهم االهتمام بالثقافة الدينية واألخالق السمحة التي تدعو اليها كافة األديان لتكون الجمعية منفتح .٥
 وذلك من خالل نبذ التعصب

بناء عالقات مع الهيئات والجمعيات التي تتالءم اهدافها مع اغراض الجمعية، واالتصال بالمؤسسات العربية والدولية،  .٦
 واالسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية

  كما يحق للجمعية تاسيس وافتتاح فروع لها في كافة انحاء الجمهورية اللبنانيةاقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها .٧

 تتحقق اهدافها بكل الوسائل المعنوية والمادية .٨

 اهداف في خدمةتوحيد الجهود المتضافرة، واالستفادة من فعالية المغتربين بحيث يكون لهم دور كمندوبين يعملون  .٩
  الجمعية

   أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة
 محمد وسام فاضل -  مصباح عبد الرحمن سلطاني-الشيخ عبد القادر يوسف ترنني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جهان محمد مزهر- زاهر مصطفى منصور-صالح
  سام فاضل صالحمحمد و السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /١٦٦٩ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية لتنمية القدرات" كلمات"" جمعية باسم -٤١
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني-١١ القسم -١٩٤ العقار رقم - حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
 العمل على تنمية القدرات العلمية واالنسانية الشاملة لجميع شرائح المجتمع المحلي .١

تنظيم دورات ومهرجانات تحفز وتنمي التفكير العلمي واإلبداعي للشباب وحثهم على االبتكار والتميز العلمي ونشر  .٢
 الثقافة العلمية من خالل اصدار نشرات علمية هادفة

 استثمار أوقات الشباب ببرامج تربوية وترفيهية متنوعة وهادفة حسب ميولهم ورغباتهم وفق المرحلة العمرية .٣

 والثقافة اتجاه هذه الفئة من الخدمات العلمية والتربوية والعالجية لذوي االحتياجات الخاصة وكذلك نشر الوعيتقديم  .٤
  المجتمع

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 احمد - سميح احمد جابر- روال محمود قانصو- عبير محمد جابر- غنويعلي عدنان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الرا زهير الحركه- احمد علي الحسني- بشير خواجه

  سميح احمد جابر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٦٧١ علم وخبر رقم -"أصدقاء الجامعة اللبنانية" جمعية باسم -٥١
   قضاء المتن-C13 القسم رقم - الرهبنة األنطونية ملك-٣٨ العقار رقم -أنطلياس: مركزها
  : أهدافها
 دعم الجامعة اللبنانية .١

 مساعدة طالب الجامعة اللبنانية على ايجاد فرص عمل .٢

 توثيق أواصر التعاون بين طالب الجامعة اللبنانية .٣

 اطقتعزيز الالمركزية اإلنمائية في الجامعة اللبنانية من خالل مساندة فروع الجامعة في المن .٤

التعاون مع الجمعيات والنقابات واالدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات الدولية  .٥
 والجامعات في سبيل تحقيق غاياتها

  القيام بجميع األعمال التي تتصل بموضوعها .٦
  جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

 مارينا فؤاد - ايلي ديب حدشيتي-  انطوان يوسف الصياح-األب طوني وديع خضره :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   رونلد هنري ناصيف- انطونيو جان خوري- تريز فايز خطار الهاشم-بستاني

  األب طوني وديع خضره: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٦٧٩ علم وخبر رقم -"حركة العدالة الوطنية"باسم سياسية معية  ج-٦١
   ملك المحامي مروان سالم- برج ابي حيدر- المصيطبة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
  وحدة الوطنتحصين الساحة الداخلية وتعزيز الوحدة بين اللبنانيين باعتبارها من ضرورات .١

 خ لبنانابراز الجوانب المشرقة التوحيدية من تاري .٢

  التأكيد على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات وحرية المعتقد التي كرسها الدستور .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  أديب منير بيضون - مروان رفيق سالم-محمد احمد بهلوان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مروان رفيق سالممحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٦٩٢ علم وخبر رقم -"كلنا معكن" جمعية باسم -٧١
   الطابق الثالث- ملك وليد الحريري- مكسر العبد-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 انشاء مركز للعناية بمرضى الكلى .١

 تأمين الدواء لصحاب هذا المرض .٢

 ى ومساعدتهم في حقوقهم الطبية واإلنسانية والقانونيةدعم المرض .٣

 محاولة الجمعية انشاء مشروع دائم ليكون مردوده ألصحاب هذا المرض .٤

 اقامة الدورات للتعرف بهذا المرض والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية .٥

  مشاركة أكبر عدد من االعضاء وذلك من أجل خدمة أكبر عدد من المرضى .٦
   تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن
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 -  محمد وليد الحريري-  لبنه محمد الهبش- زينب مصطفى الخليلي- تسامى حسن صالح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   علي حسن السلخ-زاهر احمد المرسي

  محمد وليد الحريري السيد: ومةممثل الجمعية تجاه الحك
  

  أد /١٧٠٥ علم وخبر رقم -"دار للعائلة المفككة" دعم"" جمعية باسم -٨١
   قضاء البترون- ملك جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات-جران: مركزها
  : أهدافها
 العمل مع النساء المعنفات لتأهيلهن واعادة اندماجهن في اسرهن والمجتمع .١

 العمل مع األسرة التي تعاني من مشاكل عائلية وتفكك أسري .٢

 للعائالت، للشبيبة ولألسر التي من أجلها نعمل: انشاء مركز للراحة .٣

 القيام بكافة االعمال والنشاطات االجتماعية .٤

  وممكن انشاء فروع للجمعية في كافة األراضي اللبنانية وخارجها .٥
   للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

 الين ريمون - انطوان حنا سركيس-نجوى قيصر بعينو.  د-كمال رفيق الكالب. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ايليان انطونيوس بطرس- جورج ميالد صفير- ايلي موريس اغناطيوس-حنين

  ايلي موريس اغناطيوس السيد: مةممثل الجمعية تجاه الحكو
  

Preventive Towards Association Moving جمعية دعم الطب الوقائي، " دعم"" جمعية باسم -١٩

)AMPM(Medicine "- أد /١٣١٧ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- الطابق الثاث- سنتر يوناكو- ٢٤ القسم رقم - ١٤٦٤ العقار رقم -الدكوانة: مركزها
  : أهدافها
  : الجمعية الى ما يليتهدف
 نشر المعرفة عن مخاطر األمراض عامة واالنتقالية منها خاصة من جميع جوانبه االنسانية واالجتماعية .١

تسليط الضوء على النتائج السلبية التي تؤدي اليها األمراض المزمنة مع التركيز على التاثير المباشر والغير مباشر على  .٢
 القدرات الجسدية والنفسية

  المجتمع المدني على كيفية وسبل الوقاية من االمراض المزمنة االنتقالية وغير االنتقاليةتوعية .٣

التعاون مع باقي الجمعيات األصلية والرسمية الحكومية ونقابة األطباء من أجل تحسين وتطوير المعرفة عن مخاطر  .٤
 ة والتوعيةاألمراض المزمنة اإلنتقالية وغير االنتقالية لبناء اسس سليمة في الوقاي

  تبلغ الجهات الرسمية والحكومية والنقابية منها وزارة الصحة ونقابة األطباء كل حسب اختصاصه
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - اليان عزيز العجيل- نادين خيراهللا جبران-ين جرجس جبور بول-ايلي نقوال فرح. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   الدا شوكت ابو حيدر- ميرنا زوزو فرنسيس-فادي انطوان فرح

  نقوال فرحايلي  كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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هارتالند االينس "جمعية أجنبية باسمنان لفرع في لب الترخيص بإنشاء ٦٣٨٦مرسوم رقم  -١
Needs and Heartland Alliance for Human ، )هارتالند االينس(لالحتياجات االنسانية وحقوق االنسان 

)Heartland Alliance(Human Rights  "  
   الطابق الثالث-)سابقاً(قمير بناية -١٧ القسم رقم -٦٠٦٥ العقار رقم -  منطقة المزرعة العقارية- شارع بدارو-بيروت: مركزها
  : أهدافها
تقضي بتعزيز حقوق االنسان ) المؤسسة(ان مهمة منظمة هارتالند االينس لالحتياجات االنسانية وحقوق االنسان .١

واالستجابة الى االحتياجات االنسانية للناس الذين يعيشون في فقر أوخطر من خالل توفير الخدمات الشاملة والمحترمة 
 ول الدائمة التي تؤدي الى مجتمع عالمي اكثر عدالةوتعزيز الحل

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  السيدة أوليفيا دولورس جيمينو: في لبنان فرع الةممثل
  

جمعية اتحاد هانديكاب "مجمعية أجنبية باسفرع في لبنان ل الترخيص بإنشاء ٦٣٨٧مرسوم رقم  -٢
  " Section Liban -Federation Handicap International( فرع لبنان، -انترناشونال

   مقابل قصر العدل-  شارع المدور- االشرفية- بيروت:مركزها
  : أهدافها

  :تتوجه انشطة االتحاد الى
 الشعوب المعرضة لخطر االمراض أو العنف أو الحوادث التي تسبب االعاقة .١

 شعوب الضعيفة وبشكل خاص ذوي االعاقة واالشخاص الذين يعانون امراضاً مزمنة تسبب االعاقةال .٢

الشعوب الالجئة واالشخاص الذين يعيشون في مناطق الكوارث أو األشخاص المشردين جراء االزمات والنزاعات  .٣
 والكوراث، ال سيما الضعفاء والجرحى واالشخاص ذوي االعاقة من بينهم

 رضة لخطر االسلحة، والذخائر، واالجهزة المتفجرة، في خالل النزاعات المسلحة أو في اعقابهاالشعوب المع .٤

  :وتكون النشطة االتحاد الغايات التالية
تحسين ظروف معيشة االشخاص، والمجتمعات المحلية، والشعوب، بسرعة وعلى نحو مستدام، بهدف التوصل الى  .١

 الرفاهمن أفضل مستوى ممكن 

مات، حماية حياة الضحايا والمتضررين وسالمتهم وكرامتهم، عبر توفير االغاثة المالئمة وتقديم الحلول في سياق االز .٢
 المناسبة

  :وينفذ االتحاد مهمته من خالل
 اتخاذ اجراءات مباشرة مع الشعوب المعنية، ال سيما مع الفئات الضعيفة واالشخاص المعوقين .١

 بر دعم الجهات الناشطة االخرىتنسيق انشطتنا، عبر انشاء الشراكات، او ع .٢

قيامنا بدورنا كمنظمة غير حكومية، وغير دينية، وغير سياسية، ال تتوخى الربح، تجاه االشخاص المستفيدين من  .٣
 انشطتنا، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، والرأي العام

ت، وذلك عن طريق الحوار، ونشر مبادىء هانديكاب التأثير على السلوك والسياسات الصادرة عن الناشطين والمؤسسا .٤
 انترناشونال وتوصياتها، واالحالة الى االتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بحقوق االنسان والقانون االنساني الدولي

  :ادارة شبكة االتحاد وتنسيقها
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شبكة "المشار اليها في ما يلي بـ(عضاء يجسد االتحاد، على المستوى فوق الوطني، شبكة االتحاد التي يؤلفها مع الجمعيات اال
  :ولدى االتحاد المسؤولية لكي" االتحاد
 انترناشونال على مصالح الجمعيات االعضاء الفردية وعلى أي ابكيضمن تغليب المصالح العامة والعالمية لمهمة هاندي .١

 اهتمامات وطنية قد تكون متعلقة بها

 نواتيقرر استراتيجية شبكة االتحاد المتعددة الس .٢

 يراقب تطبيق االسترتيجية المتعددة السنوات على الصعيد الوطني من قبل مختلف الجمعيات االعضاء .٣

يحدد توجهات وقواعد سير العمل التي تنطبق على كامل الشبكة، ويراقب امتثال الجمعيات االعضاء لهذه القواعد  .٤
 والسياسات

 يع التنضامن الدولي، بالنيابة عن الجمعيات االعضاءيقرر ويشرف بطريقة حصرية على االنشطة التشغيلية لمشار .٥

يطبق انشطة الناصرة وسياسة العمل الخاصة بالشبكة على المستوى الدولي، وفي البلدان التي ليس له فيها جمعيات  .٦
 اعضاء ويضمن تناسق انشطة المناصرة المنفذة على المستوى الوطني من قبل الجمعيات االعضاء

  خالل تأسيس جمعيات جديدة أو قبول جمعيات جديدة في عضوية االتحاديطور شبكة االتحاد من .٧

 يؤسس أي كيان جديد من شأنه أن يعزز مصالح شبكة االتحاد .٨

  : مهمة التضامن الدولي
  :من اجل تنفيذ موضوع االتحاد، سيسعى هذا االخير الى تحقيق اهدافه عن طريق

 وضع البرامج واالنشطة وادارتها .١

ميادين مختلفة، مثل الوقاية من المخاطر أو ادارتها، وتنمية القدرات الفردية، والتكيف مع العوامل تطبيق االنشطة في  .٢
 البيئية، على اساس مقاربات منهجية محدثة ومتناسبة مع السياق

 فيها مساندة االشخاص والجمعيات والمجتمعات المحلية، ودعم االنظمة والخدمات التقنية واالدارية في البلدان التي تجري .٣
 التدخالت

 المساهمة في توجيه السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بمجاالت اختصاص االتحاد ونطاق انشطته .٤

 نشر التوعية، واالعالم، وحشد الرأي العام، على المستوى الوطني والدولي .٥

دامها في تطبيق انشطته حشد الموارد المالية المؤسسية او الخاصة، والمساهمات المالية من الجمعيات االعضاء الستخ .٦
 وعمله

التوظيف وتوفير التدريب المهني لطاقم االتحاد، سواء للمتطوعين، أو الموظفين، أو المستشارين، بهدف تطبيق االنشطة  .٧
 المرتبطة بمهامه

التعاون مع أي جمعية، او هيئة، او ادارة، او مجموعة، او برنامج يتشارك بشكل مؤقت او دائم االهداف نفسها مع  .٨
 انديكاب انترناشيوناله

 المشاركة في المناسبات المهنية أو المؤسسية، أو الثقافية المرتبطة بمجاالت اختصاصه وعمله، او تنظيم هذه المناسبات .٩

 تنفيذ مشاريع البحث، والتقييم واالعالم والنشر، الموجهة نحو القطاع المهني أو المؤسسي، أو نحو عامة الناس .١٠

  ه وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعال
  نسة تمام علي مروةاآل: في لبنان فرع الةممثل
  

الصندوق العربي "جمعية أجنبية باسمفرع في لبنان ل الترخيص بإنشاء ٦٣٨٨مرسوم رقم  -٣
  " ARAB FUND FOR ARTS AND CULTUREِللفنون والثقافة، 

   الطابق الثالث-A–المرفأ / ١٥٧العقار رقم  -وتبير: مركزها
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  : أهدافها
ان الصندوق العربي للفنون والثقافة يهدف الى تنشيط، تحفيز ودعم االبداع، التفكير النقدي، وحرية التعبير عن الرأي في المنطقة 

  .العربية
 تعزيز االنتاج الثقافي واالبحاث مع مختلف البلدان في البالد العربية .١

 التبادل الثقافي والتعاون داخل المنطقة وبينها والعالمتنشيط  .٢

 خلق مصدر مستدام لتمويل العمل الثقافي المستقل في المنطقة .٣

  ،يتم تحديد المنطقة العربية من قبل  البالد المؤسسة كبالد حيث يتكلم جزء كبير من السكان اللغة العربية
 تنمية جميع االنشطة التي قد تكون مناسبة لتعزيز االهداف المذكورة وفي سياق اهداف المؤسسة، يمكن للمؤسسة ان تشارك في

  :اعاله، وعلى سبيل المثال ال الحصر
  دعم االنتاج الثقافي -
 الجوائز واالوسمة -

 دعم التعاون االقليمي -

 جمع التبرعات، الدعوات، انشاء المكتبات -

  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجر
   اسامه علي الرفاعيالسيد: في لبنان فرع الةممثل
  

جمعية "المسماة جنبية االجمعية الفرع في لبنان لل استبدال ممثل ٦٦٠٤مرسوم رقم  -٤
  " فوكا/يأ.دي.سي.اي

 المتضمن طلب استبدال ممثل ٨/٩/٢٠١٠ تاريخ ١٦٠٥٧بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية االدارية المشتركة تحت رقم 
  مركزه بيروت،" فوكا/يأ.دي.سي.جمعية اي "فرع الجمعية األجنبية باسم

  ،٢٦/١١/٢٠١٠وز تاريخ /و/اع/٩٥٨٢بناء  على موافقة المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم 
  بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

  ،٥/١٠/٢٠١١خ وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاري
  :يرسم ما يأتي
بحيث اصبح السيد ناصر " فوكا/يأ.دي.سي.جمعية اي" :استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية األجنبية المسماة: المادة األولى

  عبداهللا سالمه الما ممثالً للفرع في لبنان
  السيد ستيفن اوليفر اور: بدالً من

  

• 7�� 0  �� ٢٠١١ ���0/ ا.ول,+�  �� �* وا�6
  

: للجمعية المسماة ١٧/١١/٢٠٠٦أد، تاريخ /٥٤٩  العلم والخبر رقملبيان ١٥٩٥  رقم تعديل-١
 »تيار التوحيد اللبناني«

، الحائزة على بيان العلم »تيار التوحيد اللبناني« المسماة  السياسيةةالجمعي وغاية اسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ١٧/١١/٢٠٠٦يخ أد تار/٥٤٩والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »حزب التوحيد العربي«: هااسم
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  »تيار التوحيد اللبناني« :بدالً من
  :غايتها
 طالق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا .١

  الفرصتحصين الوحدة الوطنية لالنتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ .٢

 على طريق الوحدة الدفاع عن القضايا العربية المحقة والعمل على التدرج في مهام التكامل االقتصادي والسياسي العربي .٣
 الطوعية للشعب العربي

 رفض االقطاع بكافة اشكاله باعتباره عائقاً اساسياً امام نهضة المجتمع وتقدمه .٤

 االنفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع .٥

 حاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصةم .٦

 تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن .٧

 العمل على تطوير المجتمع وترسيخ االنتماء القومي وثقافة المقاومة وصوال الى العلمنة الشاملة .٨

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

  :بدالً من
 طالق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا .١

 تحصين الوحدة الوطنية لالنتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص .٢

  والتزام لبنان بمحيطه الطبيعي في التاريخ والحضارة والمصيرمحقةالدفاع عن القضايا العربية ال .٣

 رفض االقطاع بكافة اشكاله باعتباره عائقاً اساسياً امام نهضة المجتمع وتقدمه .٤

 االنفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع .٥

 محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة .٦

 في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن تفعيل دور المرأة  .٧

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

:  للجمعية المسماة٢٠/١٠/١٩٦٥أد، تاريخ /٥٢١ العلم والخبر رقم لبيان ١٦٦٥ تعديل رقم -٢
 »الخيريةجمعية الخدمات «

، الحائزة على بيان العلم »جمعية الخدمات الخيرية« المسماة ة الجمعيغايةمركز وأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٠/١٠/١٩٦٥أد تاريخ /٥٢١والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   ملك حلمي عبد الوهاب- الجمرك- الميناء-طرابلس: مركزها
  )حي الشهداء ملك السيدة وجيهة الشلبي (- قضاء طرابلس-ء المينا:بدالً من
  :هاغايت

 مد يد المساعدة للمحتاجين والفقراء في مدينة الميناء .١

 مساعدة أهل المدينة في المجاالت االقتصادية .٢

  االجتماعية–مساعدتهم في المجاالت الصحية  .٣

 مساعدتهم في المجاالت الثقافية والتربوية .٤

 نة ومساعدة االطفال فيها دار الحضاتطوير مشروع .٥
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  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بـدالً من
 مد يد المساعدة للفقراء والمحتاجين من ابناء الميناء في شتى المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية .١

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

:  للجمعية المسماة١١/٣/٢٠٠٣أد، تاريخ /١٥ العلم والخبر رقم  لبيان١٦٩١ تعديل رقم -٣
 »جمعية المواساة الخيرية اإلسالمية البرجاوية«

، الحائزة على »جمعية المواساة الخيرية اإلسالمية البرجاوية«المسماة  ة الجمعياسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ١١/٣/٢٠٠٣أد تاريخ /١٥بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  »اة اإلسالمية البرجاويةاسوجمعية الم« :هااسم

  »اة الخيرية اإلسالمية البرجاويةساجمعية المو«: بـدالً من
  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويلكترونية بشكل دوري عن تصدر نشرة التنمية اال
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info الرجاء إرسال أي تعليق إلى
 ك/ في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلكك/ء تسجيلك تريد إلغات/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة النشرة إليه مع 

lb.org.crtda@info   

  )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإالتسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك،  طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

   lb.org.crtda.www - org.lebanon-iris.www :مواقع الكترونية


