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From an early age, it became apparent to me that
in order to build a nation, we cannot successfully
govern ourselves according to the biased influence
of sects, social standing, or political ideologies. In
a country as socioeconomically and religiously
diverse as Lebanon, what unifies our people must
be a greater sense of belonging to our beloved
nation. We must be driven, together, by the
common factor that unites us: our homeland and
its prosperity.
The challenges I have encountered throughout my
life have played an integral role in determining
my perspective and shaping my patriotism. I
continuously strive to build upon my deep-rooted
nationalism, especially through the work of the
Makhzoumi Foundation, and believe all Lebanese
people desire to love their country as one.
The Makhzoumi Foundation and the valuable
contributions we have made, and continue to
make, have created a true sense of purpose that
extends far beyond the limiting frameworks of
sectarianism.
In order for anyone to achieve authentic selfactualization, one must realize himself/herself as
unique part of a nation and must contribute his/
her unique talents, without prejudice reservation,
towards the enrichment of that nation. My
personal vision is not one of sacrifice but one of
duty. It is with this vision, I hope, the Makhzoumi

In 1997, the Makhzoumi Foundation was
established by Dr. Fouad Makhzoumi, with a vision
so much larger than a dream. He surrounded
himself with a dedicated team of individuals that is
passionate and committed to realizing everything
that the Foundation has accomplished since its
humble beginnings.
We at Makhzoumi Foundation have set our hopes
high on achieving our mission and work relentlessly
to fulfil our vision. The meticulous structuring of our
programs is vital to ensuring that the intentions of
our efforts tangibly contribute to the progress of
the country, as whole, by making a difference in the
lives of everyone we support.

Foundation inspires every Lebanese to rise
above sectarianism and progress towards
fulfilling our civic and humanitarian duty to
take care of our country and every person who
calls it “home”.

Additionally, even before the United Nations
Millennium Declaration of 2000 called for the
development of civil society by promoting gender
equality and empowering women via the labor
force, the Makhzoumi Foundation was already
making great strides to elevate the status of and
increase the overall opportunity of women in
Lebanon. These endeavours remain a priority for us,
along with giving our country’s youth access to new
technologies that can enhance their socioeconomic
condition - also an important facet of the UN
Millennium Declaration. With important regard to
the environment, we are contributing to the UN’s
efforts to protect Lebanon’s environment, as well.

We have gone way ahead since our inception,
with extended area of presence, variety of
services and number of beneficiaries. We are
still pioneers in Lebanon to abide and follow
closely the UN resolutions the last which is about
Sustainable Development in all fields and we will
work reluctantly towards Global Citizenship, the
goal for 2020.
Our daring vision is to be great contributors to the
advancement of Lebanon for a brighter future for
its people.
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Makhzoumi Foundation (MF)

Makhzoumi Foundation is a National, Not-for-profit Non-Governmental Organization (NGO) that operates
through four programs and one unit to empower the community. It was established in 1997 by Dr. Fouad
Makhzoumi (Eng.), and chaired by Mrs. May Naamani Makhzoumi, out of a strong desire to help empower fellow
citizens to achieve self-dependence and improved career prospects.

Our Vision

To provide Ultimate Living Conditions for Every Person in Lebanon.

Our Mission

To mobilize resources, build partnerships and develop the capacities of the community in Lebanon while
promoting targeted education, affordable healthcare, workable startups, sustainable development and secured
livelihoods.

Our Values guide our Work and Partnerships:

1. Respect for Human Rights: We recognize that all human beings are born free and equal in dignity and rights;
2. Empowerment: Empowering the community underlines everything we are and everything we do;
3. Leadership: Our best work comes through a collaborative approach that leads groups towards specific results;
4. Service Beyond Self: Philanthropy is our strong motivator to act from a concern for others;
5. Accountability: We are responsible for all our actions and decisions;
6. Transparency: We are guided by openness in the dissemination of our records.

Our Programs and Unit:
•
•
•
•
•

The HealthCare Program (HCP)
The Vocational Training Program (VTP)
The Micro Credit Program (MCP)
The Development Program (DP)
The Relief and Humanitarian Services Unit (RHSU)

Our Strategic Goals - Objectives:
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1. To train and educate with the skills needed for today’s workforce
2. To increase the value of our health services, by enhancing quality and strengthening our ability to deliver cost
effective care
3. To improve the socio-economic status of entrepreneurs and low to medium income employees through
financial and non-financial services
4. To preserve and improve the environment as a valuable asset of our Lebanon… on the road towards
sustainable development
5. To meet relief and humanitarian essentials to Vulnerable Communities
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Health Care Program
Overview
MF HCP focuses on providing highly accessible primary health care services based on the Primary Care
standards that are implemented by the Lebanese Ministry of Public Health (MOPH) in Coordination with
Canada Accreditation. Throughout the years, our team has built a primary health care service with high
standards of safety and a major focus on the provision of health services at an affordable cost. Our strong
partnership and community-based programs allow us to have access to in-kind incentives that allow us
to participate in quality improvement initiatives. These collaborations such as public health programs,
health education sessions, medical preventative and therapeutic services, nutrition services, diagnostic
services, mother and child program, physical therapy, medication provision, home care, support for
the elderly, mental health services, long-term care and much more have improved our provision of
coordinated and continuous care for individuals and their families.
Accreditation: MF Mazraa Primary Healthcare Center (PHC) is a part of the national primay healthcare
network in Lebanon since 2014. This is a cornerstone of quality improvement and patient safety
initiatives, enabling the PHC to regularly and consistently assess and improve its services. The real oneday accreditation audit took place in October 2016 by Canada Accreditation surveyors and the Ministry
of Public Health, during which a complete survey was implemented with a debriefing session at the end
showing the strengths and the areas for improvement.
The HCP strategic objectives:
1. To prioritize patient accessibility;
2. To improve staff & beneficiaries satisfaction;
3. To engage with other healthcare partners for outreach;
4. To supply new equipment and renovate existing;
5. To update the Health Information System;
6. To advocate for the Academic Internship Program.
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Program Services
Primary Healthcare is becoming the trend of health
services worldwide. Within MF HCP, we are making
systematic changes to our clinical practice to
improve the quality, efficiency and effectiveness of
patient care. The delivery of cost-effective services
is the key point in achieving our strategic objectives.
The program sets implementation strategies for
strengthening the services, with a particular focus on
quality improvement in ways that basically improve
the health in the local community. Patients and
staff can have access to a vast network of medical
examinations, healthcare programs and diagnostic
services.
Our comprehensive list of services and programs
includes:
Walk-in Consultations and Consultations by
appointment
MF PHC offers medical screening and diagnosis
for all people of all ages in Cardiology, Dentistry,
Dermatology, Endocrinology, Family Medicine,
Gastroenterology, General surgery, Obstetrics and
Gynecology, Nephrology, Neurology, Nutrition
and Dietetics, Orthopedics, Otorhinolaryngology,
Pediatrics, Physiotherapy, Psychology, Psychiatry,
Pulmonary medicine and Urology.
Pharmacy
Acute and chronic medications are provided based
on physician’s prescription in collaboration with
the MOPH and the YMCA. All patients can join the
10

YMCA program to benefit from free prescribed
chronic medications. Medication reconciliation is an
essential part of our pharmacy service.
Laboratory tests
we offer accurate and reliable diagnostic routine
laboratory test at affordable cost in collaboration
with two authorized laboratories in Beirut that offer
both convenience and rapid diagnostic capabilities.
The Point of Care (POC) provides rapid lab tests to
fasten the diagnosis in place.
Radiology services
Our mission in the radiology department is to
provide comprehensive, high quality imaging
services and image guided procedures in a safe and
efficient manner to all patients referred to MFPHC.
The unique CR imaging service is provided by
consultant radiologists and radiology technicians.
The available services are Routine X-Ray, Ultrasound,
Mammography, Dental Panoramic and others like CT
Scan and MRI available upon referral.
Non-Communicable Diseases (NCD) Program
Non-Communicable Diseases such as hypertension,
diabetes, hyperlipidemia and other cardiovascular
diseases are a potential cause of non-affordable
health costs as a result of devastating impairments
like stroke, heart attacks and uncontrolled diabetes.
All patients who are 40 years and above, of all
nationalities are encouraged to join the NCD
program where by they are screened for free by the
11

nurse and referred to physician when needed. The
NCD program is implemented in collaboration with
the MOPH and the World health Organization (WHO).
Ophthalmology Clinic
The Ophthalmology Clinic uses advanced technology
and renowned eye equipment for routine eye care
and management of eye diseases.
Physiotherapy
MF PHC offers a variety of physiotherapy treatments
that include rehabilitation, pain management and
manual therapies.
Mental health services
MF PHC is part of the mental health gap (mhGAP)
program that is implemented in Lebanon by
the MOPH. All patients are screened for mental
health illness along the vital signs measurement
and referred to psychologist or psychiatrist when
needed. Mental health medications are provided
after registration with the YMCA chronic medication
program if required.
Reproductive Health and Family Planning
Program
Pregnant women are offered a package of full
services during and after pregnancy.

and children by providing immunization and parent’s
information along with assistance for necessary
medical, social, educational needs. All routine
vaccines provided by the MOPH and UNICEF are given
to children from birth to 18 years old for free. Vaccines
are stored in a solar refrigerator for better conditions
of temperature and humidity.
Dental services
MF PHC has two newly renovated and well equipped
dental clinics. A full scope of primary oral health care
is provided with a strong emphasis on prevention and
education. Our dental services expand to Screening
for Dental health in schools through the Medical
Mobile Unit.
Home Visits
Registered nurses provide home visits to provide
clinical services including IV insertion or removal,
blood drawing for laboratory testing and wound care.
School Health
To minimize the health barriers to learning, physicians
and nurses visit schools according to a list provided by
the Minsitry of Higher Education (MEHE). The visists
are done throughout the academic year to encourage
healthy behaviour. General and dental examinations
are done for all children, in addition to free routine
vaccination when campaigns are launched with the
MOPH and UNICEF.

The Pediatric service
Our pediatricians help improve the welfare of infants
12
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The Health Card
MF PHC offers a special annual health cards that can
help patients and their families with the costs of
primary health care. The card entitles its holder to
cost reduction over one year period on healthservices.

referred to the PHC for disease management and
follow up. The MMU is well equipped with advanced
devices including ultrasoung, EKG and vascular
Doppler. It is appropriately arranged to receive
patients with special needs.

Health Campaigns and Awareness sessions for
the community
MF PHC team implements health awareness
sessions at the PHC and during outreach visits,
where individuals from the community are invited
to discuss issues like diabetes, antibiotic resistance,
reproductive health, immunization, healthy
Nutrition and others. Patients can also benefit from
health campaigns that take place at the national
level such as the annual breast cancer screening
campaigns..

The Education and Research Program
MF PHC in cooperation with recognized universities
implements several academic programs and
research projects including: The Family Medicine
internship, the Pharm-D candidacy and the
community nutrition program with the Lebanese
American University; the ophthalmology residency
with the Arab University of Beirut (BAU); the NCD
research project with Johns Hopkins University in
Baltimore, USA, and the Internal Medicine program
with the American University of Beirut (AUB).

The Mobile Medical Unit (MMU)
MF MMU in collaboration with the Italian NGO
Armadilla S.c.s. Onlus goes on outreach visits to
shelters and camps of vulnerable communities
according to an assigned weekly schedule. The MMU
reaches out to areas in Beirut and Mount Lebanon.
The medical team composed of physicians, nurses
and pharmacists visit vulnerable communities in
shelters and camps in Beirut and Mount Lebanon
for routine medical examinations and medication
distribution upon prescription. Patients are then
14
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Vocational Training Program
Overview
The Vocational Training Program (VTP) at MF provides trainees with educational, technical and
vocational skills.
Our goal is to Train and Educate individuals from the community with the Skills needed for Lebanon
today’s Workforce. The program is implemented all over Lebanon in Beirut and surrounding areas,
North, Bekaa and the South. The program has been upgraded to become a technical institute that offers
certified degrees in a vast majority of vocational studies. The training provided contributes positively to
the development of youth, as the mastering of vocational skills creates a feeling of satisfaction and hope
which transforms candidates into a productive power.
The courses are tailored to cater for the essentials of the labor market and for trainees to acquire
competencies and expertise needed to distinguish them.The curricula includes hands on training with
professional trainers, using the latest teaching tools (i.e. the Promethean Interactive white boards) to
relay constructive information content. Graduation certificates issued by the Makhzoumi Foundation are
eligible for legalization by the General Directorate of Vocational and Technical Training at the Ministry of
Education and at the Ministry of Labor.
In 2016, we introduced the polytechnical school program that provides certified BP, BT and TS from the
Ministry of Education. This will help students build a career in different fields and start a vocation they
like of their choice and as guided by market needs.
Additionally, we are proud to consistently strengthen our cooperation with international and national
NGOs namely: Ajialouna, Lebanese Physically Handicapped Union, Himaya, Save the children, Deaf and
Dumb Association, Al Mabarrat, Dar Al Ajaza, Christian Association for the Blind, Dr. Mohammad Khalid
Foundation for Social Welfare, Amjad Foundation and many others.
The VTP strategic objectives:
• To develop VTP policies and procedures;
• To increase access to VTP for women and youth,
• To improve the infrastructure of VTP Center;
• To integrate new vocational subjects and levels;
• To operate a technical center;
• To systematize staff professional development.
16
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Program Services

level. Additionally, MF VTP provides special courses

MF VTP features certification courses in soft skills

in speaking & listening, writing & reading, English

and vocational training, as well as a variety of

grammar, Business English, English for Hotels and

educational and professional development projects.

tourism and special English course for adults with

It encompasses digital literacy and IT skills,

learning disabilities.

languages, business and enterprise skills, diploma

MF VTP is also an approved ETS Certified Test

courses, personal development, as well as the Beauty

Administration Site for TOEFL iBT. Trainees are

Academy.

subjected to a diagnostic test before the preparation
course.

Digital Literacy and IT Skills
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This specialty training focuses on the Microsoft Office

Business and Enterprise skills

operational system program, offering both literacy

The Administration & Accounting Courses provide

and advanced courses prepared according to the

trainees with three levels of Accounting, along

internationally accredited Microsoft IT Academy

with Administrative & Executive Secretarial studies,

approved curriculum with the following courses:

Business Administration basics and Business

Digital Literacy, IT Courses, Microsoft Office, Social

Establishment fundamentals. In addition, MF is

Media, Desktop & Web Development, Mobile

accredited by London Chamber of Commerce and

Maintenance, Design and Media.

Industry (LCCI), under which we conduct the LCCI

Also MF is an Approved Testing Center for Microsoft

Program to provide international qualification

Certification, International Computer Driving License

diplomas in Business Administration, Marketing,

(ICDL) Core and Advanced programs and CISCO

Secretarial Studies, Accounting and English for

Academy (ex: CISCO ITE, Cloud…).

Tourism.

Languages

Diploma courses

MF VTP offers English and French language courses

MF VTP offers international diploma courses that are

(multi-levels) and Arabic Literacy courses. Language

summarized in LCCI certificates and International

courses are offered from beginner to advanced

Computer Driving License (ICDL), which covers
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seven modules. Preparation courses are offered as

crafts, , in cooperation with the Development

well for each certificate. We also offer the Microsoft

Program.

Professional Development Skills & Certifications

MF VTP also provides emotional, educational, and

(MOS, MTA, & MCE).

social counselling and career guidance services to its
beneficiaries in cooperation with the development

The Beauty Academy

program.

MF VTP operates a special division dedicated to
hair dressing and beauty occupational training.

Vocational technical School

Trainees are provided with excellent opportunities

Makhzoumi foundation added a new service for the

to learn about the latest trends and state-of-the-art

community to match employment and education

techniques in the field of Beauty. Courses include

needs through acquiring the accreditation for a

either two levels or a package of Hair dressing for

technical vocational school. Individuals can apply

ladies, Make-up, Skin care, Men barber, Nail care,

to any of the BP, BT and TS certificates in different

Beauty, Tattoo, Nail acrylic, Hair coloring, Modern

majors. Now individuals don’t only have the choice

hair cutting, Chignons styling and”manadeel” styling

of university now but have gained a new track to
acquire a vocational skill.

Personal Development and Soft skills

Language of instruction: Arabic – English – French

MF VTP focuses on nurturing trainees’ soft skills and
self-development, thus courses in Photo Shooting,
Video filming/ Montage are offered explicitly for
this purpose. Personal development and soft skills
features our Professional Development Project
which offer several tracks. Tracks cover professional
development courses for teachers in language,
methodology, ActivInspire and ICT courses.
In addition, crafting projects cover a variety of options
from food decoration and creation to handmade
20
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Step Forward program

Best Practices

“The expert in anything was once a beginner”

- #1: Provide interns with real work assignments

Internship program was initiated in January 2016

- #2: Hold orientations for all involved.

and has been hosting interns and skill based

- #3: Provide interns with a handbook and/or

volunteers from all around the world.

website.
- #4: Provide Travel and accommodation

Vision

assistance for internationals.

To bridge the gap between youth and employment

- #5: Encourage team involvement.
- #6: Invite career center staff and faculty to visit

Mission

interns on site.

The Step Forward program is an internship program

- #7: Bring in speakers from upper management

or a skill-based volunteering (SBV) opportunity

- #8: Offer training/encourage outside classes.

to empower youth with the needed skills for

- #9: Conduct focus groups/surveys.

employment opportunities in exploring how their

- #10: Showcase intern work through

discipline looks in the real world.

presentations/expo.

It offers responsibilities, experiences and challenges

- #11: Conduct exit interviews

of launching a career through personal contribution
in advancing the community.
Goals
To enable youth with employment skills
To develop pre-acquired technical skills
To bridge the gap between fresh graduates and
community needs
To provide youth with opportunities to experiment
future career journey

22
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Micro Credit Program
Overview
Microfinance has gained popularity worldwide as a powerful instrument for poverty reduction. The United
Nations and the Microfinance Industry, as at MF, have set a goal of reducing the poor to the half by 2016.
Microcredit was initiated to provide financial services to those who are unable to get these services from the
banks, giving them the chance to increase their incomes and save themselves from the poverty circle covering
more than a third of the world’s population.
In Lebanon, the Micro financed business, employing less than 4 employees, account for 40% of Lebanon’s
economy. For this sector to survive and develop, it needs the information and the working capital from
savings, family loans, friends, banks, non-profit organizations or any other source.
Micro-Credit Program History
In 1997, MF established the micro-credit program. A study on the Lebanese micro-enterprise sector was
conducted with the help of microfinance experts. Results of the market assessment showed that demand for
micro-finance loans is enormous compared to the supply. Consequently, this program was launched in 1998;
it started by covering only Beirut and then expanded to cover the Greater Beirut area. Since 2011, it began
covering Tripoli and some surrounding areas in the North, Baalbek and Zahleh areas.
Through our on-going pursuit to increase the number of our beneficiaries, we continue to set new goals
and respond to new challenges, in order to ensure the program’s long-term viability. We provide financial
and non-financial services to Lebanese micro entrepreneurs who wish to establish or to develop a business
activity to increase their income and improve their economic status. This marks the Micro Credit Program at
MF as one of the leading microfinance programs in Lebanon.
Objectives
•
•
•
•

Creating new job opportunities
Entrepreneurship encouragement
Financial Inclusion and Fighting Poverty
Women and youth empowerment
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Program Services
Financial Services:
Loans ranging from 500 to 10,000 USD; these business
investment loans are secured by personal guarantees
and are repayable over a term of 6 to 24 months:
- Business loan
- SME loan
- Personal loan
- Family loan
- Mother loan
- Youth loan
Non-financial Services:
- Consultancy and advice given by the staff throughout
the period of the loan
- Lectures on financial awareness and entrepreneurship
- Training Workshops to empower personal,
management and financial skills
- Yearly exhibition of beneficiaries’ products and services
Who qualifies?
A candidate who qualifies for enrollment in MF MCP
should:
- Be a Lebanese citizen
- Have a project in the process of establishment or
development or be presently employed in a near
minimum wage job
- Be over 18 years of age

the Program’s terms and conditions, in addition to its
procedures and required guarantees.
Once all paperwork has been prepared on behalf of
the applicant, the loan application will be filled by
a loan officer at the applicant’s business or home.
A special committee will study the loan application
and approved applicant will be informed of their loan
disbursement date.
The fore mentioned process requires a maximum of
10 days. Once the loan is received by the applicant,
the loan officer will be conducting periodic, on-site
visit follow-ups with the applicant regarding the loan
use and repayment. At the end of the loan term, an
evaluation of its impact with follow up such attending
work shops, taking courses if required and measuring
performance will be made.
Program Achievements
- A number of the beneficiaries, owners of micro
enterprises, receive the annual Citi Group Awards,
- Expanding into the areas of the Foundation’s presence,
or geographically into new areas,
- The Foundation has appreciation certificates for
sharing its financial reports and the social performance
reports in the Mix Market, since 2008,
- Maintaining sustainability.

How does the program work?
Entrepreneurs interested in applying for a loan may
initiate the application process by phoning or visiting
any of our Foundation centers. Applicants that fulfill
the required qualification criteria will be introduced to
26
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Development Program
Overview
Development is a process of economic and social transformation based on cultural and environmental factors and
their interactions. Community development seeks to empower individuals and groups of people by providing them
with the skills they need to effect change within their communities. Sustainable development is maintaining
a delicate balance between the human need to improve lifestyles and feeling of well-being on one hand, and
preserving natural resources and ecosystems, on which we and future generations depend on the other.
Objectives
To improve the environment as a valuable asset and to focus on empowering women, children and youth to enforce
their role as active and responsible citizens who affect change in their communities leading the road towards
sustainable development.
MF is one of the leading NGOs in the implementation of development projects in Lebanon and the region.
The Development Program includes two sections of projects: 1- Ongoing and 2- Time-limited.
They focus mostly on the environment, civic engagement, awareness raising and evolution of local communities. The
target groups are mainly children, youth, women and farmers.
Ongoing Projects
- “Agro-Forestry Development Project of Degraded Lands of Lebanon”
This project aims at encouraging reforestation and includes a main nursery in Akkar/ Northern Lebanon, which
produces trees and plants that are offered to municipalities, local NGOs, and communities countrywide. This project
was initiated in partnership with three European NGOs: INARE and KEDE (from Greece) and TC Dialogue Foundation
(from Belgium). After its termination, and due to its success and positive impact, Makhzoumi Foundation decided to
proceed on its own, and to increase the production of plants as well.
- “Environmental Education for Children”
This project aims at increasing students’ knowledge and awareness about the environment; it entails cooperation
amongst Makhzoumi Foundation, the Ministry of Social Affairs and schools whereby presentations and environmental
art-craft sessions and other activities are held.
- “PROBE 2”
This is a career-guidance software program that orients students aged 13 and above with careers that are compatible
with their individual potential.
28

29

-Civic Engagement
This Project aims at developing skills, knowledge and values
in order to promote a quality of life in our communities.
Seminars are held at public and private schools, civic
centers, clubs and NGOs on various topics, such as: Active
Citizenship and Social Rights, Sexual Harassment, Home
accidents, Driving Safely, Prevention from Domestic
Violence …etc.” Pamphlets are also distributed.
- “Craft Workshops “
This project includes holding craft workshops that
often aim at conveying the 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
message to minimize household wastes. The term
“upcycling” is the process of converting old or discarded
materials into something useful and often beautiful –
somehow refashioning them – such items can be named
as environmental art-crafts. Some of the topics are:
Papier art, Decoupage, Patchwork, Loom weaving ….
Faux Bijoux, Chocolate molding and decoration, Cookies
and Marzipan making and other sessions are also
held… A show-room / Atelier for displaying those
items was established recently to promote the
importance of those activities. Other activities are held in
cooperation with Micro Credit Program, VTP and Relief Unit
as well.
-“Yalla Nofroz” / “Let’s Sort”
This environmental initiative was launched in collaboration
with CEDAR-Environmental aiming at motivating the
residents of the neighborhoods of its centers to begin
sorting solid wastes (the non-organic). The Foundation
placed special sorting containers in front of its centers,
to transfer the collected waste to be treated by recycling
or reusing and flyers regarding the campaign were
distributed as well. It is worth mentioning that Makhzoumi
30

Foundation, since its establishment in 1997, has been
spreading environmental awareness, especially among
children in schools, focusing on the 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) message to minimize household wastes.
Some of the time-limited projects are:
- “Public Awareness on the Concept of Democracy”
The overall goal of the project was to raise awareness on
the Concept of Democracy. It included workshops in all
regions of the country and the participants’ initiatives
were collected in a booklet that was distributed to various
sectors of the society. This Project was funded by the
Delegation of the European Commission in Lebanon.
- “Let’s Talk”
This project aimed to develop ways to promote dialogue
amongst young Lebanese students with different beliefs
and different backgrounds whereby they worked together
on producing two plays (one per year) and presented
them at a theatre. It was funded by the EU under the
administration of OMSAR within the program AFKAR II and
with the Higher Council of the Child as an Associate.
-“Peace Lyric-Song Contest”
This Project was funded by UNDP and was implemented
with the aim of raising awareness on peace building
amongst students of the (8th and 9th levels) and the (first
and second secondary levels) of all schools in Lebanon
through writing a lyric/poem in Arabic; the winning one
was converted into a song and was distributed to all schools
- “Environment Friendly Pest Control”
This project was implemented in partnership with the
Faculty of Agricultural and Food Sciences at the
American University of Beirut; farmers from all the
31

Lebanese regions were trained on several methods of
Environment Friendly Pest Control.
- “Basic Bee-keeping Skills Training for Women”
Two projects entitled “Basic Bee-keeping Skills Training
for Women” were implemented in collaboration with the
Japanese Embassy in Lebanon and aimed at providing
opportunities for women to generate income and empower
them with self-confidence to play a productive role in their
societies.
- “Awareness Training on the Importance of Solar Energy
Application”
This project was funded by The Royal Netherlands Embassy
in collaboration with the Greek NGO “SENSE”. It aimed at
raising awareness on the importance of renewable energy
sources especially the solar energy by training science
teachers of public and private schools.
- “Youth X Change in the Mediterranean”: This initiative/
project was implemented by MIO-ECSDE in six Arab
countries with Makhzoumi Foundation as the Lebanese
partner. It aimed at enhancing sustainable patterns of
production and consumption targeting the youth.
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- “Promoting Civic Engagement to Strengthen Social
Cohesion in the Community of the Municipality of Izza”
This project was funded by the European Union and was
implemented in partnership with the Municipality of Izza/
South Lebanon, the Italian NGO “Armadilla”. It targeted the
entire communities of Izza, and its neighboring villages,
aiming at increasing the participation of citizens in common
activities of public concerns. It included establishing a
community center for meetings and conferences, a sports
stadium, and a public garden equipped for kids; the garden
and its surrounding were lit with solar lamps.

- “Let’s Act for a Mediterranean Citizenship”
This project was funded by the European Union and was
managed by the Ministry of Youth and Sports in Lebanon.
It was implemented in partnership with “Armadilla” and
in association with the Municipality of Chiah. It aimed
to enhance intercultural dialogue between Italian and
Lebanese youth who participated together at several
educational and recreational activities.
- “Leave No One Behind”
Within the call to Action announced by the UN under the
title: Together for Equality: Leave No One Behind, citizens
from all corners of the world joined together to demand the
change that the world urgently needs to eradicate poverty.
Makhzoumi Foundation selected the Human Rights from
the call whereby a 10-minute film/documentary about
the Rights of Children was produced and uploaded on the
website of the Foundation http://youtu.be/DR192w_hFts
- “Lebanese Youth as Messengers for Sustainability”
This project was within the AFKAR 3 program that is
managed by OMSAR and funded by EU; it was
implemented in partnership with Armadilla (Italian
NGO), ALMEE (Lebanese NGO) and MIO ECSDE (Greek NGO
/ Mediterranean network). The overall objective of the
action was to foster a culture of sustainability among the
Lebanese children and youth, their families and the local
communities and to enhance sustainable relationships
in the Mediterranean region. It included workshops
addressing teachers about ESD, the development and
dissemination of a toolkit, a contest, seminars for
local authorities, environmental days, production and
dissemination of a documentary, establishment of
working groups and sharing relevant materials at the
Mediterranean level.
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Relief Humanitarian Services Unit (RHSU)
The Makhzoumi Foundation Relief and Humanitarian services unit (MFRHSU) provides protection services to
vulnerable people of all nationalities and all ages.
Overview
Makhzoumi Foundation started its work in relief and humanitarian aid with the internally displaced
people when the Israeli invasion first occurred back in July 2006. The Relief Humanitarian Services Unit
(RHSU), an emergency humanitarian aid unit, initiated its works with UNHCR in August 2011 as a result
of the agreement, as implementing partner, to respond to the needs of the Non Syrian Iraqis and other
nationalities. This partnership continued with the expansion of the Syrian Crisis.
Objective
The unit’s objective is to ensure the needs of refugees, displaced people and vulnerable host community.
Purpose
The MFRHSU’s purpose is to achieve ultimate humanitarian assistance and maximize the benefit of the
communities
Services
RHSU provides an array of services to all nationalities in Beirut and Mount Lebanon and non-Syrians (mainly
Iraqis, Sudanese, and the like) at the national level. These services are operated through several sections:
•
•
•
•
•
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Protection Section
Health Section
Livelihood Section
Mental Health Section
Non-Food Items Section
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Partners				
The MFRHSU is a partner of more than one United
Nation agency. The unit has projects with UNHCR,
UNICEF, and UNOCHA. In addition, it works with NGOs
such as International Rescue Committee (IRC), the
MENA Organization for Services, Advocacy, Integration
and Capacity building (MOSAIC), And Basmeh and
Zeitooneh.

Basic Assistance
The activity that involves the highest number of
beneficiaries is distribution. The unit distributes core
relief items such as blankets, mattresses, kitchen
sets…In collaboration with UNHCR the unit supplies
the beneficiaries with the food, winterization, and rent
cards.

Protection
The MFRHSU performs its work under three main
sectors; the Child Protection sector (CP), the Sexual
and Gender Based Violence sector (SGBV), and the
Persons with specific needs sector (PWSN). In each
department, social workers are in direct contact with
the beneficiaries were they supply the unit’s services in
the most effective way.
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Health				
The MFRHSU works also with other programs and
centers of the foundation. It refers cases to the Primary
health care center so that the beneficiaries can benefit
from medical consultations, lab tests, radiology exams,
medicine purchase, and health awareness sessions.

Protection Services
In each sector, the unit supplies the beneficiaries with
case management services were the social workers
study the case of each beneficiary and assess their
vulnerability, performs awareness sessions about
various informative subjects such as parenting skills
sessions, conduct psychosocial support activities, and
provide focus group discussions. In addition, a 24 hour
hotline is available for the beneficiaries in case of any
concern or emergency.

Vocational training
The unit also directs cases to the vocational training
program so that the refugees can benefit from
life skills trainings and sessions.Consequently, the
beneficiaries will be able to secure an employment
with an additional assistance of the unit’s livelihood
program.
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Makhzoumi Foundation is proud to be a member of:
- Arab Foundations Forum (AFF) - Founding member
- Arabic Forum for Environment and Development (AFED)
- The Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations
(CONGO)
- Lebanese Microfinance Association (LMFA – Founding Member)
- Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
- Microfinance Network of Arab Countries (SANABEL)
- Ministry of Public Health (MOPH) - Primary Healthcare Network
- Reseau Arabe pour L’Environment et le Developpement (RAED)
- The Lebanese Council of Women
- United Nations Convention for Combating Desertification (UNCCD)
Makhzoumi Foundation is also proud of its partnerships with:
- AGHA KHAN Network for Development
- American University of Beirut – Faculty of Agricultural and Food Sciences (AUB)
- Arc En Ciel – Lebanon
- Armadilla S.c.s. Onlus – Italy
- Association Libanaise pour la Maitrise de l’Energie et de l’Environnement (ALMEE)
- Ahead of the Curve (ATC )
- AVSI Foundation
- Beyond
- Care
- Child & Youth Finance International (CYFI)
- Cisco
- Collective for Research & Training on Development-Action (CRTDA)
- Danish Refugee Council (DRC)
- Digital Opportunity Trust (Dot)
- Regional Corporate Social Responsibility (CSR)
- Dar Al Ajaza Al Islamiya - Beirut
- Dr. Mohammed Khaled Social Foundation
- Eastern Mediterranean University (EMU)
- Embassies of the Netherlands, Japan, Canada and the Pontifical Mission in Lebanon
- European Union (EU)
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- Global award for Humanitarian work in Lebanon
- HELP Association – Germany
- INARE NGO - Greece
- International Computer Driving License (ICDL)
- International Executive Service Corps (IESC)
- International Orthodox Christian Charities (IOCC)
- International Rescue Committee (IRC)
- Intersos
- International Committee of the Red Cross (ICRC)
- KEDE NGO – Greece
- Kryolan
- Lebanese American University School of Pharmacy
- Lebanese American university School of medicine
- Lebanese American university School of nutrition
- London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
- Medecins Sans Frontiere Belgium (MSF-B)
- Mer Terre Liban
- Microsoft
-Ministry of Higher Education and Higher Education (MEHE)
- Ministry of Social Affairs (MOSA)
- Ministry of Youth and Sports
- Oxfam
- Positive Planet
- Save the children
- Sense Association – Greece
- TC Dialogue Foundation - Belgium
- The Center of Research and Development (CERD)
- The Embassy of Italy
- The Gramine-Jameel Foundation
- The Higher Council of Children
- The Italian Waldensian Church
- The Lebanese National Commission for UNESCO
- The Lebanon Green Building Council (LGBC)
- The Municipality of Irkay – South Lebanon
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- The Municipality of Izza - South Lebanon
- The Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR)
- UNESCO Regional Bureau-Beirut
- UNESCO JAPAN AWARD ON ESD (Jury)
- United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)
- United Nations Population Fund (UNFPA)
- United Nations Program for Development (UNDP)
- United States Agency for International Development (USAID)
- Young Men Christian Association of Lebanon (YMCA)
-“Roshd” Centre for Human and Management Development
* Makhzoumi Foundation is a founding member and a steering committee member of the (GCNL) Global
Compact Network Lebanon and a Signatory of the (UNGC) United Nations Global Compact.
Makhzoumi Foundation is proud as well of receiving:
- A tribute from the Ministry of Health for its performance during the war of 2006 in Lebanon.
- Appreciation trophies from the Lebanese American University, Beirut Arab University, Lebanese International
University, American University of Science and Technology.
- Appreciation trophies from the Lebanese Canadian Community in Edmonton/Canada, as well as from the
National Press Club of the Canada Association and Glengarry School/Edmonton.
- Best Idealistic NGO Award (BINGO Award)
- Certificate of Appreciation, in recognition of its participation in volunteering activities.
- Certificates of Transparency, the “Four Diamond Award” from the Mix Market since 2008.
- “Silver Award” for Social Performance Reporting on the Mix Market.
- CSR Levant Award for the year 2015 (During the first CSR Levant Summit held)
- Global Humanitarian Award 2014 (From the Buck Advisory Council (BAC) - California
- Since the year 2005, the beneficiaries of the Foundation’s Micro Credit Program, males and females, have
been receiving Micro-entrepreneurship awards from “SANABEL” and the International “Citi-Group”/YMCA.
- The Canadian health Accreditation
- The International Quality Certificate ISO 9001:2000
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 مكتب اليونسكو اإلقليمي – بيروت الشبكة االقليمية للمسؤلية االجتماعية)اليابان حول التنمية المستدامة (لجنة التحكيم/ جائزة اليونيسكو)UNICEF(  اليونيسف)UNHCR(  مفوضية األمم المتحدة العليا لالجئين)UNOCHA(  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)UNFPA(  صندوق األمم المتحدة للسكان)UNDP(  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)USAID(  الوكالة األميركية للتنمية الدولية)YMCA(  جمعية الشبان المسيحية مركز “رشد” للتنمية البشرية واإلدارية* مؤسسة مخزومي هي احد المؤسسين وعضو في اللجنة اإلدارية لشبكة الميثاق العالمي في لبنان
.)UNGC( والموقعة على الميثاق العالمي لألمم المتحدة
: تعتز المؤسسة بأنها حائزة على،كذلك
 على لبنان2006  تكريم من وزارة الصحة ألدائها أثناء عدوان تموز، الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة بيروت العربية، دروع تقديرية من الجامعة اللبنانية األميركيةوالجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
 ونادي الصحافة الوطني التابع لمؤسسة،كندا/ دروع تقديرية من الجالية اللبنانية الكندية في ادمنتونادمنتون/ ومدرسة غلينغري،كندا
)BINGO  جائزة أفضل جمعية غير حكومية متميزة (جائزة شهادات تقدير لمشاركتها في نشاطات تطوعية2008  ماسات” من الميكس ماركت منذ4“ ، شهادات الشفافية“الجائزة الفضية” لنشر تقرير األداء االجتماعي في الميكس ماركت (خالل القمة األولى للمشرق2015  جائزة المسؤولية االجتماعية للشركات في المشرق العربي لعام)العربي حول المسؤولية االجتماعية للشركات
-)BAC(  (من المجلس االستشاري لمؤسسة باك2014  الجائزة العالمية للعمل اإلنساني لعام)كاليفورنيا
ً، إناثا ً وذكورا، يحوز المستفيدون من برنامج القروض الصغيرة لدى المؤسسة،2005  منذ سنة من “سنابل” و”سيتي غروب” الدولية،على جوائز في إطار تأسيس أو تطوير المشاريع الصغرى
 نظام اإلعتماد الذي يُنفّذ في لبنان من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اعتماد كنداISO  شهادة الجودة العالمية41
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تفخر مؤسسة مخزومي بأنها عضو في:
 ملتقى المؤسسات العربية ( – )AFFعضو مؤسس المنتدى العربي للبيئة والتنمية ()AFED اتحاد منظمات غير حكومية على صلة استشارية مع األمم المتحدة CoNGO جمعية التمويل األصغر في لبنان ( – )LMFAعضو مؤسس مكتب معلومات المتوسط لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامة ()MIO-ECSDE شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية (سنابل) وزارة الصحة العامة في لبنان ـ شبكة مراكز الرعاية األولية الشبكة العربية للبيئة والتنمية ()RAED المجلس النسائي اللبناني اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ()UNCCDوتفخر بشراكتها مع:
 شبكة آغا خان للتنمية الجامعة األميركية في بيروت ـ كلية العلوم الزراعية واألغذية جمعية  ،Arc En Cielلبنان جمعية أرماديلال ،إيطاليا الجمعية اللبنانية لتوفير الطاقة وللبيئة ()ALMEE مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية بوزيتف بالنيت (Ahead of the Curve (ATC مؤسسة أفزي جمعية بيوند جمعية كير جمعية مالية األطفال والشباب الدولية ()CYFI Cisco مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ()CRTD-A المجلس الدانمركي لالجئين ()DRC دار العجزة اإلسالمية  -بيروت جامعة شرق المتوسط ()EMU السفارات الهولندية واليابانية واإليطالية والكندية والبعثة البابوية في لبنان االتحاد األوروبي ()EU مؤسسة  - HELPألمانية43
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 جمعية  ،INAREاليونان رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية ()ICDL رابطة الخدمات التنفيذية العالمية ()IESC الجمعية المسيحية األرثوذكسية الدولية ()IOCC هيئة اإلنقاذ الدولية ()IRC أنترسوس اللجنة الدولية للصليب االحمر ()ICRC جمعية  – KEDEاليونان Krayolan كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية األميركية كلية الطب في الجامعة اللبنانية األميركية كلية التغذية في الجامعة اللبنانية األميركية غرفة لندن للتجارة والصناعة ()LCCI أطباء بال حدود  -بلجيكا جمعية  Mer Terreلبنان مايكروسوفت وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الشباب والرياضة أوكسفام Save the children جمعية  – Senseاليونان مؤسسة  -TC Dialogueبلجيكا المركز التربوي للبحوث واإلنماء ()CERD السفارة اإليطالية مؤسسة غرامين ـ جميل المجلس األعلى للطفولة كنيسة والدنسيان اإليطالية للجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو مجلس لبنان لألبنية الخضراء ()LGBC بلدية اركي – جنوب لبنان بلدية عزة ـ جنوب لبنان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ()OMSAR42
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الشركاء
ان وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية شريك ألكثر
من وكالة لألمم المتحدة .تنفّذ الوحدة مشاريع مع
مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين،
واليونيسف ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية .إضافة إلى ذلك ،تعمل الوحدة مع
الجمعيات األهلية ،مثل :هيئة اإلنقاذ الدولية ،بسمة
وزيتونة.

الصحة
تعمل وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية أيضا ً مع
المراكز والبرامج األخرى لدى المؤسسة .تقوم
بتحويل حاالت مرضية إلى مركز الرعاية الصحية
األولية الذي يقّدم للمستفيدين خدمات صحية:
المعاينات الطبية ،والفحوصات المخبرية ،وتصوير
األشعة ،وشراء األدوية ،وجلسات توعوية صحية.
خدمات الحماية
في كل قسم ،تؤ ّمن وحدة اإلغاثة والخدمات
اإلنسانية خدمات إدارة الحاالت (األوضاع) حيث
يقوم العاملون االجتماعيون بدراسة حالة كل مستفيد
ويقيّمون حاجاتهم ،ويقدّمون جلسات توعوية حول
متنوعة مثل مهارات الحياة ،ويقومون
مواضيع
ّ
بنشاطات الدعم النفسي – االجتماعي وينظمون
جلسات نقاش لمجموعات التركيز .إضافة إلى
ذلك ،يتوفّر خط ساخن  24ساعة للمستفيدين
للحاجات الطارئة.

تؤدي وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية عملها
من خالل  3أقسام رئيسية :قسم حماية األطفال،
وقسم العنف القائم على الجنس النوع االجتماعي،
وقسم ذوي االحتياجات الخاصة .في كل قسم،
يكون العاملون االجتماعيون على تواصل مباشر
مع المستفيدين حيث يؤ ّمنون خدمات الوحدة بالسبل
األكثر فعالية.

التدريب المهني
تقوم وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية أيضا ً
بتوجيه حاالت إلى برنامج التدريب المهني كي
يستفيد الالجئون من الدورات التدريبية حول
مهارات الحياة .وبذلك ،سيتم ّكن المستفيدون من
تأمين عمل مع مساعدة إضافية من برنامج سبل
العيش التابع للوحدة.

المساعدة الرئيسية
ان النشاط الذي يضم أكبر عدد من المستفيدين هو
توزيع المساعداتّ .
توزع الوحدة احاجات اإلغاثة
األساسية مثل :البطانيات والفرشات ،وأغراض
المطبخ...وبالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة
تزود الوحدة المستفيدين
العليا لشؤون الالجئينّ ،
بالغذاء ،واحتياجات الشتاء ،وبطاقات األجار.
الحماية
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وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية
وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية في مؤسسة مخزومي تقدم خدمات الحماية للمجتمعات (الفئات)
األمس حاجة من جميع الجنسيات وجميع األعمار.
لمحة عامة
بدأت مؤسسة مخزومي عملها في مجال اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية مع النازحين داخليا ً عند
االجتياح اإلسرائيلي الذي عاد مجدّدا ً ألول مرة في تموز  .2006وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية،
وحدة المساعدات اإلنسانية الطارئة ،بدأت أعمالها مع مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين
في آب ،2011كشريك منفّذ ،بناء لالتفاق الذي تم لتلبية احتياجات الغير سوريين ،العراقيين
وجنسيات أخرى .استمرت هذه الشراكة مع توسّع األزمة السورية.
الهدف االستراتيجي
تهدف وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية إلى تأمين احتياجات الالجئين والنازحين والمجتمعات
األمس حاجة.
المضيفة
ّ
الغاية
تهدف هذه تاوحدة إلى تحقيق المساعدة اإلنسانية والمنفعة القصوى للمجتمعات.
الخدمات
 قسم الحماية قسم الصحة قسم سبل العيش قسم الصحة النفسية المواد غير الغذائية47
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«التدريب على مهارات تربية النحل للنساء»
تم تنفيذ مشروعين بعنوان «التدريب على مهارات تربية النحل
للنساء» بالتعاون مع السفارة اليابانية في لبنان ،بهدف تزويد
النساء بفرص للحصول على مدخول وتمكينهن بالثقة بالنفس
للقيام بدور إنتاجي في مجتمعاتهن.
«التدريب حول أهمية الطاقة الشمسية»
قام بتمويل هذا المشروع سفارة هولندا في لبنان ونفّذته مؤسسة
مخزومي بالتعاون مع جمعية « ”SENSEاليونانية ،وهدف
إلى نشر التوعية حول أهمية موارد الطاقة المتجددة وخاصة
الطاقة الشمسية من خالل تدريب أساتذة مادة العلوم في
المدارس الرسمية والخاصة.
«تبادل خبرات شبابية في دول حوض البحر األبيض المتوسط»
قام بتنيفذ هذا المشروع/المبادرة مكتب معلومات المتوسط
لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامة وذلك في  6بالد
عربية بحيث كانت مؤسسة مخزومي الشريك اللبناني .وكان
الهدف تعزيز أنماط اإلنتاج واإلستهالك المستدامة مستهدفة
الشباب.
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«التحفيز على المشاركة المدنيّة لتعزيز التماسك اإلجتماعي
في بلدة ّ
عزة ومحيطها»
قام اإلتحاد األوروبي بتمويل هذا المشروع ،وتم تنفيذه بالشراكة
مع بلديّة عزة/جنوب لبنان وجمعية أرماديلال اإليطاليّة .وقد
استهدف كافة مجتمعات بلدة ّ
عزة والقرى المحيطة بها بهدف
تعزيز مشاركة المواطنين في األنشطة التي تتعلّق باألمور التي
ته ّمهم جميعاً .تض ّمن المشروع إنشاء مركز اجتماعي للقاءات
والمؤتمرات ،ملعب رياضة ،حديقة عامة مجهزة لألوالد؛ تم
إضاءة الحديقة ومحيطها بمصابيح على الطاقة الشمسية.

«لنعمل معا ً من أجل المواطنية في حوض المتوسط «
قام االتحاد االوروبي بتمويل هذا المشروع وتم إدارته من قبل
وزارة الشباب والرياضة في لبنان .وقد تم تنفيذه بالشراكة
مع جمعية أرماديلال اإليطالية ،مع مشاركة لبلدية الشياح.
وكان الهدف منه تعزيز الحوار الثقافي بين الشباب اللبناني
واإليطالي الذين شاركوا معا ً في عدة أنشطة تربوية وترفيهية.
«ال تترك أحدا ً وراءك»
في إطار الدعوة إلى العمل التي أعلنتها األمم المتحدة تحت
عنوان «معا ً من أجل المساواة :ال تترك أحدا ً وراءك» ،انضم
مواطنون من جميع أنحاء العالم معا ً للمطالبة بالتغيير الذي
يحتاجه العالم بشكل ضروري للقضاء على الفقر .اختارت
مؤسسة مخزومي حقوق اإلنسان من مواضيع الدعوة حيث
تم إنتاج فيلم/وثائقي مدته  10دقائق حول حقوق األطفال وتم
تحميله على الموقع اإللكتروني للمؤسسة http://youtu.
be/DR192w_hFts
«الشباب اللبناني رسل االستدامة»
كان هذا المشروع ضمن برنامج أفكار  IIIالذي يديره مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بتمويل من االتحاد
األوروبي؛ تم تنفيذه بالتعاون مع أرماديال (جمعية إيطالية)،
( ALMEEجمعية لبنانية) و( MIO-ECSDEجمعية
يونانية/الشبكة البحر متوسطية).
هدف البرنامج بشكل عام إلى تعزيز ثقافة «االستدامة» عند
األوالد والشباب وعائالتهم والمجتمعات المحلية ،وتحفيز
العالقات المستدامة في منطقة البحر المتوسط .تض ّمن ورش
عمل لألساتذة عن التربية من أجل التنمية المستدامة ،وضع
ونشر  ،....مسابقة ،ندوات للسلطات المحلية ،أياما ً بيئية،
إنتاج وتوزيع فيلم وثائقي ،إنشاء مجموعات عمل ومشاركة
المواد ذات الصلة على مستوى منطقة المتوسط.
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التحرش الجنسي ،الوقاية من
الفاعلة والحقوق االجتماعية،
ّ
العنف المنزل...الخ .يتم أيضا ً توزيع كتيّبات.
«ورش عمل حرفيّة»
يتضمن هذا المشروع إقامة ورش العمل الحرفية التي غالبا ً
ما تهدف إلى إيصال رسالة التقليل من النفايات المنزلية
وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها .مصطلح .....يعني
تحويل المواد القديمة أو المهملة إلى أشياء مفيدة وغالبا جميلة
ـ حسب الموضة نوعا ً ما ـ ويمكن تسميتها باألشغال الحرفية
البيئية .بعض المواضيع هي :الورقيات ،فن التلصيق ،حياكة
النول ...الحلي ،صب وتزيين الشوكوال ،البسكويت ،وصنع
المرصبان ،إضافة إلى ورش عمل أخرى ...وقد تم مؤ ّخرا ً
إنشاء مشغل/غرفة عرض لهذه األشغال من أجل الترويج
ألهمية هذه النشاطات ،وذلك بالتعاون مع برنامج التدريب
المهني ووحدة اإلغاثة.
«يالّ نفرز»
أُطلقت مؤسسة مخزومي هذه المبادرة البيئية بالتعاون مع
 CEDAR-Environmentalبهدف تحفيز سكان األحياء
المجاورة لمراكزها على البدء بفرز النفايات الصلبة (غير
العضوية) .وضعت المؤسسة حاويات الفرز أمام مراكزها
لنقل النفايات التي تم جمعها من أجل القيام بإعادة تدويرها
أو إعادة استخدامها ،كما ُو ّزع أيضا ً منشورات حول الحملة.
ومن الجدير ذكره أن مؤسسة مخزومي ،ومنذ إنشائها في عام
 ،1997تعمل على نشر الوعي البيئي ،وخاصة بين األطفال
في المدارس ،مع التركيز على رسالة (تقليل النفايات ،إعادة
االستخدام ،وإعادة التدوير) من أجل التخفيف من النفايات
المنزلية .
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بعض المشاريع المحدودة زمنياً:
 «التوعية العامة حول مفهوم الديمقراطية»كان الهدف العام من المشروع تعزيز ونشر الوعي العام حول
المفاهيم األساسية للديمقراطية .تض ّمن إقامة ورش عمل في
كافة المناطق اللبنانية ،وقد تم تجميع مبادرات المشاركين
في كتيب تم توزيعه على قطاعات مختلفة من المجتمع .قام
بتمويل هذا المشروع مكتب مفوضية االتحاد األوروبي في
لبنان.
 «لنتحاور»هدف هذا المشروع إلى تطوير طرق لتعزيز سبل الحوار
بين الشباب اللبناني من خلفيات ومعتقدات مختلفة ،حيث
عملوا معا ً على مسرحيّتين (واحدة في السنة) وعرضوهما
على مسرح .تم تمويل المشروع من االتحاد األوروبي بإدارة
مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري ،ضمن برنامج أفكار
 ،IIومع المجلس األعلى للطفولة بصفة مشارك.
 «مسابقة أغنية/قصيدة السالم»تم تمويل هذا المشروع من قبل برنامج األمم المتحدة للتنمية
وقد نُفّذ بهدف رفع مستوى الوعي حول موضوع «بناء
السالم» بين طالب المرحلة المتوسطة والثانوية في كافة
المدارس في لبنان ،من خالل تأليف أغنية/قصيدة حول
السالم باللغة العربية؛ تم تحويل القصيدة الفائزة إلى أغنية
وتم توزيعها على جميع المدارس.
 «مكافحة اآلفات بوسائل صديقة للبيئة»تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع كلية العلوم الزراعية
والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت؛ تم تدريب
مزارعين من جميع المناطق اللبنانية على عدة طرق صديقة
للبيئة لمكافحة اآلفات.
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برنامج التنمية
تحول اقتصادي واجتماعي قائم على عوامل ثقافية وبيئية وتفاعالتها؛ تسعى تنمية المجتمع إلى
التنمية هي عملية ّ
تمكين األفراد والمجموعات من خالل تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها إلحداث تغيير داخل مجتمعاتهم .التنمية
المستدامة تعني الحفاظ على توازن دقيق بين الحاجة البشرية لتحسين أنماط الحياة والشعور بالرفاه من جهة،
والحفاظ على الموارد والنظم اإليكولوجية الطبيعية ،التي نحن واألجيال القادمة تعتمد عليها ،من جهة أخرى .مؤسسة
مخزومي هي إحدى المنظمة الغير حكومية الرائدة في تنفيذ المشاريع التنموية في لبنان والمنطقة.
يتض ّمن برنامج التنمية قسمين من المشاريع -1 :المستمرة  -2المحدودة زمنياً .وهي تر ّكز في الغالب على البيئة،
وتطور المجتمعات المحلية .الفئات المستهدفة هي ،بشكل رئيسي ،األطفال
والمشاركة المدنية ،ورفع مستوى الوعي
ّ
والشباب والنساء والمزارعون
المشاريع المستمرة
 «تنمية الزراعات الحرجية»هذا المشروع مستمر ويهدف إلى مكافحة التصحّر؛ وهو يشمل مشتالً رئيسيا ً في عكار ،شمال لبنان ،حيث يتم إنتاج
األشجار والنباتات التي تقدم إلى البلديات والمدارس والجمعيات األهلية والفئات المختلفة في كافة أرجاء الوطن .بدأ
تنفيذ هذا المشروع شراكة مع ثالثة جمعيات أهلية أوروبيةINARE & KEDE (from Greece) and TC :
( )Dialogue Foundation from Belgium؛ بعد انتهاء الشراكة ،ونظرا ً لنجاح المشروع ونتائجه اإليجابية،
ارتأت مؤسسة مخزومي أن تستمر بتنفيذه وأن تزيد من إنتاج النباتات أيضاً.
 التربية البيئية لألوالديهدف إلى زيادة المعرفة والوعي عند األوالد حول البيئة؛ ويتضمن تعاونا ً بين مؤسسة مخزومي ووزارة الشؤون
االجتماعية/مركز المصيطبة للخدمات التنموية ،حيث يتم إقامة دورات حرفية بيئية ونشاطات أخرى.
 2 PROBEهو كناية عن برنامج توجيه مهني يوجّه التالميذ ،من عمر  13سنة وما فوق ،نحو عدّة خيارات لمهنة المستقبل وفقا ً
صة.
لقدراتهم الخا ّ
«المشاركة المدنية»
يهدف هذا المشروع إلى تطوير المهارات والمعرفة والقيم من أجل تحسين نوعية الحياة في مجتمعاتنا .يتم إقامة
ندوات في مدارس رسمية وخاصة ،ومراكز مدنية ،وأندية ،وجمعيات ،وذلك حول مواضيع مختلفة مثل :المواطنة
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خدمات البرنامج
خدمات مالية:
 قروض مالية تتراوح من  $500إلى $10,000؛يتم ضمان قروض االستثمار في األعمال من خالل
الضمانات الشخصية ،ويجري تسديدها خالل فترة
تمتد من  6أشهر إلى  24شهراً:
 قرض المشاريع قرض SME قرض زراعي قرض شخصي قرض العائلة قرض األمقرض الشباب
خدمات غير مالية:
 ورش عمل تدريبية لتمكين المهارات الشخصيةواإلدارية والمالية
 محاضرات حول التوعية المالية وتأسيس األعمال معارض سنوية لمنتوجات وخدمات المستفيدين منالبرنامج
 االستشارة والنصائح التي يقدمها فريق العمل خاللفترة القرض
من هو المؤهل ؟
المر ّ
شح المؤ ّهل لإللتحاق ببرنامج القروض الصغيرة
في مؤسسة مخزومي يجب:
 أن يكون مواطنا ً لبنانيا ً أن يكون لديه مشروع قيد اإلنشاء او قيد التطوير أووظيفة يقارب راتبها الحد األدنى لألجور
 أن يكون مقيما ً بشكل دائم في لبنان -أن يكون قد بلغ  18سنة من عمره
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كيف يعمل البرنامج؟
يمكن لصاحب العمل الذي يرغب في اإللتحاق
ببرنامج القروض الصغيرة البدء بعملية تقديم الطلب
اما باإلتصال هاتفيا ً او بزيارة مراكز المؤسسة.
الذي تتوفّر لديه معايير التأ ّهل سيجرى تعريفه ببنود
القرض وشروطه ،إضافة إلى اإلجراءات والضمانات
المطلوبة.
حين تأمين كافة المرفقات المطلوبة ،يتم ملء طلب
القرض من قبل مندوبة البرنامج في مكان عمل مقدّم
صة بدراسة الطلبات،
الطلب أو إقامته .تقوم لجنة مخت ّ
حيث يُبلّغ مقدّم الطلب الموافق عليه بموعد صرف
المبلغ له.
تستغرق الخطوات الوارده أعاله مدة أقصاها 10
أيام .عندما يستلم مقدّم الطلب القرض ،ستقوم مندوبة
البرنامج بزيارات دورية إلى موقع العمل لمتابعة كيفية
استعمال القرض وتسديده؛ عند انتهاء مدة القرض ،يتم
تقييم أداء القرض وتأثيره.
إنجازات البرنامج
 ينال عدد من المستفيدين ،أصحاب المشاريعالصغيرة ،جوائز  Citi Groupالسنوية
 تحصل المؤسسة على شهادات تقديرية لمشاركتهاتقاريرها المالية وتقارير األداء اإلجتماعي في الـ
 MixMarketمنذ سنة 2008
 يساهم في تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعيةلكافة المستفيدين
 يتوسع عدديا ً في مناطق وجود المؤسسة ،أو جغرافيا ًفي مناطق جديدة
 -يحافظ على اإلستدامة
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برنامج القروض الصغرية
لقد اكتسب التمويل األصغر شعبية في جميع أنحاء العالم كأداة فعّالة للحد من الفقر .وضعت األمم المتحدة
وصناعة التمويل األصغر ،كما في مؤسسة مخزومي ،هدف خفض الفقراء إلى النصف بحلول عام
 .2016تم إنشاء القروض الصغيرة لتقديم الخدمات المالية ألولئك الذين ال يستطيعون الحصول على هذه
الخدمات من البنوك ،وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة مداخيلهم وإنقاذ أنفسهم من دائرة الفقر التي يعيش فيها
أكثر من ثلث سكان العالم.
في لبنان ،فإن قطاع المشاريع الصغيرة (التي تضم أقل من  4موظفين) يُقدّر بـ  %40من اإلقتصاد
اللبناني .لكي يحيى وينمو هذا القطاع ،فإنه يحتاج إلى المعلومات ،ورأس المال الذي تؤ ّمنه المدّخرات،
والقروض من العائلة ،واألصدقاء ،والبنوك ،والمؤسسات التي ال تتوخى الربح ،أو أي مصدر آخر.
تاريخ برنامج القروض الصغيرة
في عام  ،1997أنشأت مؤسسة مخزومي برنامج القروض الصغيرة .تم إجراء دراسة حول قطاع
األعمال الصغيرة في لبنان ،وذلك بمساعدة خبراء في القروض الصغيرة .أظهرت نتائج الدراسة ان
الطلب على القروض الصغيرة في لبنان أكثر بكثير من العرض؛ وعليه ،أُنشئ هذا البرنامج في كانون
الثاني من سنة  ،1998وبدأ بتغطية مدينة بيروت ،ثم توسّع إلى بيروت الكبرى .منذ  ،2011بدأ البرنامج
بتغطية طرابلس وبعض المناق المحيطة في الشمال ،ومنطقتي بعلبك وزحلة في البقاع.
ونحن إذ نسعى دائما ً إلى توسيع دائرة المستفيدين ،نستمر في وضع أهداف جديدة ونتصدى للتحديات
المتجددة لنؤمن استمرارية طويلة األمد للبرنامج .اننا نؤمن خدمات مالية وغير مالية للبنانيين أصحاب
المشاريع الصغيرة الذين يرغبون بتأسيس عمل أو بتوسيع عمل حالي لزيادة مداخيلهم وتحسين أوضاعهم
يكرس برنامج القروض الصغيرة في مؤسسة مخزومي واحدا ً من برامج التمويل
المعيشية .وهذا ما ّ
األصغر الرائدة في لبنان.
األهداف
•تشجيع تأسيس األعمال
•خلق فرص عمل جديدة
•اإلدراج المالي ومحاربة الفقر
•تمكين المرأة والشباب
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برنامج خطوة الى االمام

أفضل الممارسات

«الخبيربأي شيء كان في البداية مبتدئاً»

 -رقم  :1تزويد المتدربين بالمهام الحقيقية في

تم البدء ببرنامج التدريب الداخلي في كانون الثاني

العمل

المتدربين والمتطوعين
 ،2016حيث يتم استضافة
ّ

 -رقم  :2تةجيه جميع المشاركين.

على أساس المهارات وذلك من جميع أنحاء العالم.

 -رقم  :3تزويد المتدربين بكتيب و/أو موقع.

الرؤية
بناء جسر لوصل الشباب بفرص العمل
المهمة
برنامج خطوة إلى األمام هو برنامج للتدريب
الداخلي أو فرصة للتطوع القائم على المهارات
لتمكين الشباب بالمهارات الالزمة لفرص العمل من
خالل استكشاف طبيعة األمور في العالم الحقيقي.
إنه يقدّم المسؤوليات والخبرات والتحديات التي
تواجه الفرد عند البد بمسيرته المهنية من خالل
مساهمته الشخصية في تطوير المجتمع

 رقم  :4المساعدة في توفير السفر واإلقامةلألجانب.
 رقم  :5التشجيع على المشاركة ضمن فريق. رقم  :6دعوة موظفي المركز وأعضاء هيئةالمتدربين في الموقع.
التدريس لزيارة
ّ
 رقم  :7إحضار متكلّمين من اإلدارة العليا رقم  :8تدريب  /تشجيع الصفوف الخارجية. رقم  :9إقامة مجموعات التركيز/الدراساتاالستقصائية.
 رقم  :10عرض أعمال المتدرب من خاللعرضها  /معرض.
 -رقم  :11إجراء مقابالت خارجية

األهداف
تمكين الشباب بمهارات العمل
تطوير المهارات التقنية المطلوبة من سوق العمل
ردم الفجوة بين الخريجين الجدد واحتياجات المجتمع
تزويد الشباب بفرص لتجربة المسيرة المهنية
المستقبلية
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التجارة والصناعة في لندن) ،و شهادات الرخصة

واالتصاالت .وذلك إضافة إلى مشاريع حرفية

الدولية لقيادة الكمبيوتر ( )ICDLوتتض ّمن سبعة

متنوعة من صنع الحلويات وتزيينها
تتضمن دورات ّ

مواد ،حيث يتم تقديم دورات تحضيرية لكل شهادة.
نحن نقدّم أيضا ً مهارات وشهادات المايكروسوفت

إلى صنع األشغال اليدوية.
يقدّم هذا البرنامج الخدمات ....والتعليمية والمشورة

بالتطور المهني.
الخاصة
ّ

االجتماعية والتوجيه المهني للمستفيدين لديه.

التجميل والتزيين

مدرسة مهنية تقنية

صص برنامج التدريب المهني في مؤسسة
يخ ّ
مخزومي قسما ً خاصا ً للتدريب على فنون التجميل
والتزيين .تُتاح للمتدربين فرص ممتازة لتعلّم أحدث

أضافت مؤسسة مخزومي الى برنامجها التعليمي
برنامجا ً مهنيا ً يتناسب مع احتياجات المجتمع
الشاب ليتابع تعليمه ويدخل العالم المهني من خالل

التقنيات واالطالع على آخر صيحات الموضة في

صفوف الـ  . BT- TS- BPوبات االن للشباب

هذا المجال .تشمل الدورات مستويين أو حزمة لـ:

الفرصة ليس فقط إلختيار الدراسة الجامعية وإنما
أيضا ً إلختبار مسار جديد إلكتساب مهارة مهنية.

الحالقة الرجالية ،العناية باألظافر ،التجميل،

لغات التدريس :اللغة الفرنسية – اللغة االنكليزية –

التتواج ،األكريليك ،صبغ الشعر ،القصات الحديثة،

اللغة العربية

تصفيف الشعر النسائي ،الماكياج ،العناية بالبشرة،

الشينيون ،ولف المناديل.
التنمية الذاتية ومهارات الكمبيوتر
ير ّكز برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي
على تعزيز مهارات الكومبيوتر والتنمية الذاتية
المتدربين ،حيث تقدّم دورات في التصوير
لدى
ّ
الفوتوغرافي ،تصوير ومونتاج الفيديو خصيصا ً
لهذا الغرض .ان التنمية الذاتية ومهارات
الكومبيوتر تميّز مشروع التنمية المهنية الخاص
بنا الذي يقدّم مسارات عدة تتض ّمن دورات
التطوير المهني لألساتذة في اللغة والمنهجية،
وبرنامج  ActivInspireوتكنولوجيا المعلومات
61
20

60
21

خدمات البرنامج

لغات

يقدّم برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي

يقدّم برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي

شهادات في الكمبيوتر والتدريب المهني ،فضالً

دورات لتعليم اللغتين اإلنكليزية والفرنسـية على

عن مجموعة متنوعة من مشاريع التنمية العلمية

عدة مسـتويات ،ودورة محو األمية للغة العربية،

والمهنية .يشمل البرنامج مادة الكمبيوتر للمبتدئين

إضافة إلى صفوف متخصصة للمحادثة والكتابة

ومهارات تكنولوجيا المعلومات ،اللغات ،مهارات

والقراءة وقواعد اللغة االنكليزية ،وكذلك اللغة

إدارة المشاريع؛ دبلوم ،التنمية الشخصية ،إضافة

اإلنكليزية الخاصة باألعمال وبالسياحة والفنادق،

إلى أكاديمية التجميل.

ودورة اللغة اإلنكليزية الخاصة بالبالغين الذين
يعانون من صعوبات تعلّمية.

دورات المبتدئين ومهارات تكنولوجيا المعلومات
ير ّكز هذا االختصاص على مناهج الكمبيوتر
Office

،Microsoft

حيث

يقدّم

دورات

أن برنامج التدريب المهني هو أيضا ً معتمد من
 ETSإلجراء امتحانات  .TOEFL iBTيخضع
المتدربون إلختبار قبل الدورة التحضيرية.
ّ

للمبتدئين وللمتقدمين وفق منهاج Microsoft IT
 Academyالمعتمد عالمياً ،والذي يشمل الكمبيوتر

مهارات إدارة األعمال والمشاريع

للمبتدئين ،علوم الكمبيوتر المتقدمة ،تطبيقات

تزود دورات اإلدارة والمحاسبة المتدربين
ّ

المايكروسوفت أوفيس ،استخدام وسائل التواصل

بثالثة مستويات من المحاسبة ،إلى جانب مبادئ

االجتماعي ،تصميم وتنفيذ صفحات اإلنترنت،

السكرتارية اإلدارية والتنفيذية ،مبادئ إدارة

صيانة الهاتف الخليوي ،وتصميم اإلعالنات.

األعمال ،وكيفية تأسيس األعمال .إضافة إلى ذلك،
تم اعتماد المؤسسة من قبل ( LCCIغرفة التجارة

كذلك ،مؤسسة مخزومي هي مركز ُمعتمد لشهادات

والصناعة في لندن) ،بحيث حصلت على حق

المايكروسوفت ،شهادة الـ  ICDLأي الرخصة

إعطاء دبلوم عالمي في إدارة األعمال ،التسـويق،

الدولية لقيادة الكمبيوتر ،البرامج األساسية المتقدّمة،

السـكرتاريا ،المحاسـبة واللغة االنكليزية للسياحة.

وأكاديمية ( Ciscoعلى مثال CISCO ITE,
)…Cloud

دورات الشهادات الدولية
يقدّم برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي
تخول المتدربين الحصول على شهادات
دورات
ّ
دولية تل ّخص في شهادات الـ ( LCCIغرفة
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برنامج التدريب املهني
يزود المتدربين بمهارات علمية وتقنية ومهنية .هدفنا
برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي ّ
هو تعليم وتدريب أفراد من المجتمع على المهارات الالزمة اليوم للقوى العاملة في لبنان .يتم تنفيذ
البرنامج في جميع أنحاء لبنان ،في بيروت والمناطق المحيطة ،والشمال ،والبقاع ،والجنوب .تم ترفّع
هذا البرنامج ليصبح معهدا ً تقنيا ً يقدّم شهادات معتمدة في الغالبية العظمى من الدراسات المهنية .ان
التدريب الذي يتم تقديمه يساهم بشكل إيجابي في تطوير الشباب ،إذ ان اتقان المهارات المهنية يخلق
شعورا ً من االرتياح واألمل مما يجعل من المستفيدين طاقة منتجة في المجتمع.
وتزود المتدربين بالمهارات والخبرات
لقد صممت الدورات بحيث تراعي متطلبات سوق العمل
ّ
مزودون بأحدث تقنيات التدريس
يدرس المناهج أساتذة اختصاصيون،
الالزمة لجعلهم متميّزينّ .
ّ
(على مثال األلواح الذكية التفاعلية) لنقل المعلومات بالطرق البناءة .ويمكن تصديق شهادات التخرج
الصادرة عن مؤسسة مخزومي من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية
ووزارة العمل.
إضافة إلى ذلك ،نحن فخورون بتعزيز التعاون مع جمعيات أهلية دولية ومحلية نذكر منها :جمعية
أجيالنا ،جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين ،جمعية حماية ،جمعية الصم والبكم ،جمعية المبرات ،الجمعية
المسيحية للمكفوفين ،مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية ،مؤسسات أمجاد للرعاية االجتماعية
وغيرها الكثير.
أهداف البرنامج االستراتيجية:
 تحسين البنية التحتية المركز الخاص ببرنامج التدريب المهني؛ تشغيل مركز تقني؛ زيادة فرص الحصول على التدريب المهني للشباب والنساء؛ تطوير السياسات واإلجراءات لدى برنامج التدريب المهني؛ إدخال مواضيع ومستويات مهنية جديدة؛ -منهجة التطوير المهني للموظفين.
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السلوكيات الصحية .يتم إجراء الفحوصات العامة
وفحص األسنان لجميع األطفال ،إضافة إلى إعطاء
اللقاحات الروتينية المجانية بالتعاون مع وزارة
الصحة العامة واليونيسيف.
البطاقة الصحية
يقدم برنامج الرعاية الصحية في مؤسسة مخزومي
بطاقات صحية تساعد المرضى وعائالتهم بتكاليف
تخول البطاقات حاملها
الرعاية الصحية األولية.
ّ
الحصول على تخفيضات في التكلفة على جميع
الخدمات الطبية ،لمدة سنة كاملة.
حمالت صحية ودورات توعوية:
ينفّذ مركز الرعاية الصحية األولية في مؤسسة
مخزومي محاضرات توعوية داخل المركز وخالل
الزيارات الخارجية حيث يتم دعوة المجتمعات لمناقشة
مواضيع مثل مرض السكري ،أدوية اإللتهابات،
الصحة اإلنجابية ،المناعة ،الصحة الغذائية وغيرها.
يستطيع المرض أيضا ً االستفادة من الحمالت التي
تجري على الصعيد الوطني على مثال حمالت الكشف
عن سرطان الثدي...

ومخيمات المجتمعات األمس حاجة في بيروت وجبل
لبنان لتقديم المعاينات الطبية الروتينية ولتوزيع
األدوية عند وصفها .يتم بعدها تحويل المرضى
إلى مركز الرعاية الصحية األولية إلدارة المرض
ومتابعته .ان الوحدة الطبية النّقالة ّ
منظمة جدا ً ومجهزة
متطورة بما فيها تصوير الموجات
بمعدات طبية
ّ
الفوق صوتية ،وتخطيط القلب ،وتصوير الشرايين.
كما انها معدّة بشكل مناسب ألستقبال المرضى ذوي
االحتياجات الخاصة.
برنامج التعليم والبحوث
ينفّذ مركز الرعاية الصحية األولية في مؤسسة
مخزومي ،بالتعاون مع الجامعات المعترف بها،
عددا ً من البرامج األكاديمية والمشاريع البحثية
منها :التدريب في مجال طب العائلة ،التر ّ
شح في
فارم D-وبرنامج تغذية المجتمعات مع الجامعة
اللبنانية األميركية ،ومداومة أطباء العيون مع جامعة
بيروت العربية ( ،)BAUالمشروع البحثي الخاص
باألمراض غير المعدية مع جامعة جونز هوبكنز في
بالتيمور ،الواليات المتحدة األمريكية.

الوحدة الطبية النقّالة
تستمر الوحدة الطبية النقالة ،بالتعاون مع الجمعية
اإليطالية أرماديلال ،بالقيام بزيارات إلى مالجئ
ومخيمات المجتمعات األمس حاجة وفقا ً لبرنامج
أسبوعي محدد .يتألف الفريق الطبي من أطباء،
وممرضات ،وصيادلة ،ويقوم بزيارة مالجئ
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برنامج  NCDحيث تقوم ممرضة بفحصهم وتحويلهم
إلى طبيب عند الحاجة؛ ويتم ذلك مجاناً .يُنفّذ هذا
البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة
الصحة العالمية.

صحة األطفال:
ان خدمة طب األطفال تساعد على تحسين الرعاية
للرضع واألطفال عن طريق توفيرالمناعة
الصحية ّ
والمعلومات لألهل إضافة إلى المساعدة في تلبية
االحتياجات الضرورية الطبية واالجتماعية والتعليمية.
جميع اللقاحات مؤ ّمنة من قبل وزارة الصحة العامة
واليونيسف ويتم إعطاؤها مجانا ً لألوالد من الوالدة
براد شمسي من
وحتى  18سنة .تُحفظ اللقاحات في ّ
أجل درجة حرارة ورطوبة أفضل.

العالج الطبيعي:
يوفّر المركز الصحي مجموعة متنوعة من العالج
الطبيعي تشمل إعادة التأهيل ،إدارة األلم والعالجات
اليدوية.

خدمات طب األسنان:
يوجد في المركز الصحي عياداتان لألسنان مجدّدة
مؤخرا ً ومجهزة بشكل جيد .يتم تقديم كافة خدمات
الرعاية الصحية األولية لصحة الفم مع تركيز شديد
على الوقاية والتوعية .تتوسّع خدماتنا في هذا اإلطار
لتشمل صحة األسنان في المدارس من خالل الوحدة
الطبية النقالة.

طب العيون:
المتطورة
تستخدم عيادة طب العيون التكنولوجيا
ّ
ومعدّات فحص العين الخاصة بالعناية الروتينية للعين
ومعالجة أمراض العيون.

الخدمات النفسية واالجتماعية:
مركز الرعاية الصحية األولية في مؤسسة مخزومي
هو جزء من البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي
تنفذه وزارة الصحة العامة .يتم فحص الصحة النفسية
لجميع المرضى من خالل قياس اإلشارات الحيوية
ُحول إلى المعالج النفسي أو الطبيب النفسي عند
وي ّ
الحاجة .يتم توفير أدوية الصحة النفسية بعد التسجيل
مع برنامج جمعية الشبان المسيحية لألدوية المزمنة.
الصحة اإلنجابية وبرنامج تنظيم األسرة:
زود النساء الحوامل بحزمة من الخدمات الكاملة أثناء
تُ ّ
الحمل وبعده.
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التمريض المنزلي:
تقوم ممرضات مجازات بالزيارات المنزلية لتقديم
الخدمات الطبية والتي تشمل خدمات تركيب أو فك
مصل ،وسحب الدم للفحوصات المخبرية ،والعناية
بالجروح.
الصحة المدرسية:
ّ
لتقليص المشاكل الصحية التي قد تعيق عملية التعلم،
وممرضون بزيارة المدارس
صصون
يقوم أطباء متخ ّ
ّ
بناء على الئحة تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي.
تتم هذه الزيارات على امتداد السنة الدراسية لتشجيع
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الرعاية الصحية في مؤسسة مخزومي ،نقوم بتغييرات
ُممنهجة في عملنا بهدف تحسين نوعية وفعالية الرعاية
الصحية للمرضى .إن تقديم خدمات فعّالة بأدنى تكلفة
ممكنة هي النقطة الرئيسية في تحقيق رؤيتنا .يضع
البرنامج استراتيجيات من أجل تعزيز الخدمات،
مع التركيز بشكل خاص على تحسين الجودة بطرق
تضمن بشكل أساسي تحسّن الصحة في المجتمع
المحلي .يستطيع المرضى والموظفون الحصول على
شبكة واسعة من المعاينات الطبية ،والبرامج الطبية،
والخدمات التشخيصية.
تتوفّر في مراكزنا الخدمات والبرامج التالية :
معاينات/معاينات بمواعيد:
يقدّم مركز الرعاية الصحية األولية في مؤسسة
مخزومي المعاينات والفحوصات لجميع المرضى من
كافة األعمار :قلب وشرايين  ،فم وأسنان  ،أمراض
جلدية  ،غدد وسكري  ،طب العائلة  ،جهاز هضمي،
جراحة عامة  ،طب نسائي  ،أمراض الكلى ،
األعصاب  ،تغذية وحمية  ،طب العظام  ،أذن-
أنف-حنجرة  ،طب أطفال  ،عالج فيزيائي  ،عالج
نفسي  ،طب نفسي  ،أمراض صدرية ،مسالك بولية
وتناسلية.
صيدلية:
يتم تزويد جميع األدوية األساسية والمزمنة بناء
على وصفة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة
وجمعية الشبان المسيحيين؛ يمكن لجميع المرضى
االنضمام إلى برنامج  YMCAلإلستفادة من األدوية
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المزمنة المجانية .مقاربة الدواء جزء أساسي من
خدمة الصيدلة لدينا
الفحوصات المخبرية:
نقدّم فحوصات مخبرية دقيقة وموثوقة بأسعار مقبولة،
بالتعاون مع مخبرين معتمدين في بيروت يمتازان
بتوفّر الراحة والقدرة على التشخيص السريع .نقطة
الرعاية الفورية تؤمن فحوصات سريعة قليلة لتسهيل
التشخيص في مكانه.
قسم التصوير:
مهمتنا في قسم األشعة هي توفير خدمات التصوير
الشاملة والعالية الجودة ويقوم بإجراءات التصوير
بطريقة آمنة وفعالة لجميع المرضى الذين يتم تحويلهم
إلى المركز الصحي في مؤسسة مخزومي .يتم تقديم
خدمة التصوير الفريدة أطباء أشعة استشاريون
وتقنييو األشعة .الخدمات المتاحة هي :تصوير األشعة
الروتيني ،وتصوير الموجات فوق الصوتية ،والمسح
الضوئي ،والتصوير بالرنين المغناطيسي ،وتصوير
الثدي باألشعة ،والتصوير البانورامي لألسنان الفم.
برنامج األمراض غير اإلنتقالية (:)NCD
األمراض الغير انتقالية مثل الضغط العالي والس ّكري
وأمراض القلب والشرايين هي سبب محتمل لتكاليف
الرعاية الصحية الباهظة نتيجة لحوادث صحية
خطرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية ومرض
السكري الغير المنضبط.
يتم تشجيع جميع المرضى الذين يبلغون الـ  40عاما ً
وما فوق ،من جميع الجنسيات ،على االنضمام إلى
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برنامج الرعاية الصحية
ير ّكز برنامج الرعاية الصحية في مؤسسة مخزومي على توفير خدمات الرعاية الصحية األولية السهلة
المنال وفقا ً لمعايير الرعاية الصحية األولية التي تعتمدها وزارة الصحة العامة اللبنانية بالتنسيق مع
اعتماد كنداعلى مر السنين ،قام فريقنا بتأمين خدمات الرعاية الصحية األولية تتميّز بالمعايير العالية
للسّالمة مع التركيز على توفير الخدمات الصحية بكلفة معقولة .شراكاتنا المتينة وبرامجنا الموجهة نحو
المجتمع المحلي تتيح لنا الحصول على الحوافز العينية التي تسمح لنا بالمشاركة في مبادرات تحسين
الجودة .ان هذا التعاون ـ على مثال برامج الرعاية الصحية ،حلقات التوعية الصحية ،الخدمات الطبية
الوقائية والعالجية ،خدمات التغذية ،الخدمات التشخيصية ،برنامج األم والطفل ،العالج الفيزيائي ،توفير
األدوية ،الرعاية الصحية المنزلية ،دعم المسنين ،خدمات الصحة النفسية ،الرعاية المزمنة وغيرها ـ قد
حسّن من نوعية واستمرارية الرعاية لألفراد وعائالتهم.
االعتماد :ان مركز مؤسسة مخزومي للرعاية الصحية األولية في المزرعة هو جزء من الشبكة الوطنية
وعملية االعتماد منذ  .2014تُعتبر هذه العملية حجر زاوية في تحسين الجودة ومبادرات سالمة المرضى،
مما يم ّكن مركز الرعاية الصحية األولية من تقييم وتحسين خدماته بثبات وانتظام.
األهداف االستراتيجية لبرنامج الرعاية الصحية األولية
 .1إعطاء األولية لتمكين المريض من الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية؛
ّ
الموظفين والمستفيدين؛
 .2ارتياح
 .3االنخراط مع شركاء الرعاية الصحية اآلخرين من أجل التوسع؛
 .4تأمين معدّات جديدة وتجديد الموجود؛
 .5تحديث نظام المعلوماتية الصحي؛
 .6الترويج لبرنامج التدريب األكاديمي.

خدمات البرنامج
أصبحت الرعاية الصحية األولية صيحة الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم .نحن ،في برنامج
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مؤسسة مخزومي هي منظمة لبنانية أهلية غيرربحية ،أسّسها الدكتور فؤاد مخزومي في عام ،1997
وترأسها السيدة مي نعماني مخزومي ،انطالقا ً من رغبة قوية للمساعدة في تمكين المواطنين من تحقيق
االعتماد على الذات وتحسين آفاق التطور المهني.
رؤيتنا هي تأمين الظروف المعيشية األساسية لكل شخص في لبنان.
مهمتنا هي تعبئة الموارد ،وبناء الشراكات ،وتطوير قدرات المجتمع المحلي في لبنان من خالل تعزيز طلب
العلم ،والرعاية الصحية بأسعار معقولة ،وتأسيس األعمال ،والتنمية المستدامة ،وسبل العيش المضمونة.
قيمنا توجّه عملنا وشراكاتنا:
 .1احترام حقوق اإلنسان :نحن ندرك أن جميع الناس يولدون أحرارا ً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
 .2تمكين :تمكين المجتمع يكمن في ما نحن عليه وفي ما نقوم به.
 .3القيادة :يأتي عملنا األفضل من خالل نهج تعاوني يقود المجموعات نحو تحقيق نتائج محددة.
 .4خدمة ما بعد النفس :العمل الخيري هو حافزنا القوي للعمل انطالقا ً من االهتمام باآلخرين.
 .5المساءلة :نحن مسؤولون عن جميع أعمالنا وقراراتنا.
 .6الشفافية :نحن منفتحون وشفّافون في نشر سجالتنا.
برامجنا والوحدة المرتبطة بها:
• برنامج الرعاية الصحية
• برنامج التدريب المهني
• برنامج القروض الصغيرة
• برنامج التنمية
• وحدة اإلغاثة والخدمات اإلنسانية
أهدافنا االستراتيجية
 .1التعليم والتدريب على المهارات الالزمة للقوى العاملة اليوم؛
 .2اإلرتقاء بخدماتنا ،من خالل تعزيز الجودة وتقوية قدرتنا على توفير الرعاية الصحية بكلفة معقولة؛
 .3تحسين الوضع االقتصادي  -االجتماعي ألصحاب األعمال وللموظفين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض
من خالل الخدمات المالية وغير المالية؛
 .4دمج االمدافعة االجتماعية والبيئية مساهمةً للتنمية المستدامة في لبنان؛
 .5تلبية احتياجات اإلغاثة والمستلزمات اإلنسانية للمجتمعات األمس حاجة؛
 .6االستثمار في التطوير المهني ،وتوجيه وتطوير المستفيدين من مؤسسة مخزومي؛
 .7الحفاظ على االستقرار المالي لتحسين عملية اتخاذ القرارات والحد من التكاليف؛
 .8تعزيز الشراكات من أجل االستجابة المناسبة الحتياجات المجتمع؛
 .9تحديث نظام المعلومات لتعزيز إمكانية استخدام المعلومات والبيانات للحد األقصى؛
 .10وضع خطة تواصل لتعزيز رؤية مؤسسة مخزومي.
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مي مخزومي | الرئيسة

املؤسس
فؤاد مخزومي | ّ
لقد لعبت التحديات لقد واجهتها خالل حياتي دورا ً
أساسيا ً في نشأتي الوطنية .أنني أسعى دائما ً للبناء
على وطنتيّتي العميقة الجذور ،ال سيما من خالل
عمل مؤسسة مخزومي ،وأعتقد أن كل الشعب
اللبناني يرغب في بلد واحد موحّد .ان مؤسسة
مخزومي والمساهمات (اإلنجازات) القيّمة التي
ومستمرين بها ،تعكس المعنى الحقيقي
قمنا بها،
ّ
ألهدافنا التي تمتد خارج األطر الطائفية.
كي يحقّق المرء ذاته الحقيقية ،يجب أن يعتبر نفسه
جزءا ً فريدا ً من الوطن وأن يساهم دون تحيّز بإنماء
وتطوير ذلك الوطن من خالل مواهبه التي يتميّز
بها .رؤيتي الشخصية تأتي من شعور بالواجب
وليس بالتضحية .وانطالقا ً من هذه الرؤية ،آمل أن
تكون مؤسسة مخزومي مصدر إلهام لكل لبناني
للترفّع فوق الطائفية والتقدّم نحو القيام بواجبنا
المدني واإلنساني لرعاية بلدنا وكل من ينتمي إليه.

أدركت منذ سن مبكرة انه من اجل بناء وطن ،ال
يمكننا أن نحكم أنفسنا بنجاح تحت تأثير االنتماءات
الطائفية واألصول اإلجتماعية ،أو العقائد
متنوع اجتماعيا ً واقتصاديا ً ودينيا ً
السياسية .في بلد ّ
كلبنان ،ما يوحد شعبنا هو الشعور الزائد باالنتماء
لوطننا الحبيب .علينا أن نندفع معا ً من خالل القاسم
المشترك الذي يجمع بيننا :وطننا وازدهاره.
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األلفي عام  2000الذي دعا إلى تطوير المجتمع
المدني من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة عن طريق القوى العاملة ،كانت
مؤسسة مخزومي قد بدأت بالفعل بإتخاذ خطوات
كبيرة لرفع مكانة المرأة وزيادة الفرص أمامها
بشكل عام ،في لبنان .ال تزال هذه المساعي أولوية
بالنسبة لنا ،بالموازاة مع إعطاء شباب بلدنا فرصة
الحصول على القنيّات الجديدة التي يمكن أن تحسّن
من أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية-هذا أيضا ً
جانب هام من القرار األلفي لألمم المتحدة .كذلك،
وانطالقا ً من اهتمامنا الكبير بالبيئة ،نقوم بالمساهمة
في الجهود التي تبذلها األمم المتحدة لحماية البيئة
في لبنان.

في عام  ،1997قام الدكتور المهندس فؤاد
مخزومي بإنشاء مؤسسة مخزومي انطالقا ً من
رؤية هي أكبر بكثير من الحلم .أحاط نفسه بفريق
مخلص من العاملين الشغوفين الذين التزموا
بتحقيق كل ما تم إنجازه ،منذ البدايات المتواضعة.
نحن في مؤسسة مخزومي قد وضعنا آماالً كبيرة
على تحقيق مهمتنا ونحن نعمل بجد لنصل إلى
الرؤية التي نصبو إليها .ان الهيكلة الدقيقة لبرامجنا
هي أمر أساسي للتأكد من ان جهودنا ستساهم
تطور البالد ،ككل ،من خالل
بشكل ملموس في ّ
إحداث فرق في حياة كل فرد ندعمه.
إضافة إلى ذلك ،وحتى قبل قرار األمم المتحدة

لقد خطونا خطوات كبيرة منذ نشأتنا وتوسّعت رقعة
وتنوع خدماتنا وعدد المستفيدين منها .وما
تواجدنا ّ
زلنا السّباقون في لبنان من أجل مؤازرة قرارات
األمم المتحدّة وآخرها عام  2015للتنمية المستدامة
في جميع المجاالت والعمل على المواطنة العالمية
هدفها لعام  2020ونحن نتطلع بجرأة إلى تقديم
مساهمات أكبر في السنوات القادمة نحو مستقبل
أكثر إشراقا للبنان والشعب اللبناني.
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