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      2015 ثانيكانون ال/135العدد 
  في ھذا العدد

 

  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 
  

 أوضاع النزوح والمشكالت اإلنسانية

 تضررا االكثر ولبنان دوالر مليار 35 خسرت االوسط الشرق دول: الدولي البنك  
 لبنان على ءاللجو  بفوائد يذكر وقرم مساعداته مؤقتا يستأنف العالمي االغذية  

 المالية الموارد غياب في للنزوح لالستجابة الحكومية الخطة اطالق  

  

  التنمية الكلية والقطاعيةفي 
 االوروبي االتحاد من بدعم 2019 -2015 لـ الزراعية االستراتيجية اطالق  
  ...2020 عام حتى ودعمها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير واستراتجية 

 بيروت والصناعة التجارة غرفة في الغذاء سالمة لحو للتدريب مركز  
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال
 المجتمع لخدمة الميزانيات من جزء لتخصيص دعوة: االجتماعية للمسؤولية الرابع المؤتمر 

 70 %ن/يعملون ال لبنان في الخاصة االحتياجات ذوي من  

 ات/باللبنانيين حصرها الواجب المهن تحدد العمل وزارة  
 الطوارئ حالة العالن ودعوة الطرقات على سنوياً  ضحية آالف 10 من اكثر 

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  
 العالي والتعليم التربية لوزارة ومحلية اجنبية مساعدات  
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 صحيتين لمؤسستين لطال  بن الوليد من مساعدتان 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات   
  

  دولية وھبات مع جھاتقروض  مراسيم
 مياه 

 تعليمية ابنية  
 الحجم ومتوسطة صغيرة مؤسسات 

 بلديات  
  

 2014  كانون األول شھرعلم وخبر 
  2014 كانون األولتأسيس جمعيات جديدة 

 2014 كانون األولشهر للعلم والخبر  تعديل 

  2014سحب جمعيات سهر كانون األول 

 
  برامج ومشاريع إنمائية حكومية أھلية ودولية 

 

  االنسانية والمشكالت النزوح اوضاع
 تضررا االكثر ولبنان دوالر مليار 35 خسرت االوسط الشرق دول: الدولي البنك  
 تقع دول ست ان المعنية، الدول من مجموعة اقتصادات في واثرها السورية الحرب تكاليف تناولت عمل ورقة في الدولي نكالب افاد
 مليار 35 بقيمة اقتصادية خسائر تكبدت ومصر، والعراق واألردن ولبنان وسوريا تركيا هي المتوسط، البحر شرق منطقة في

 متوسط ان الى الدولية المؤسسة تقرير لفت وقد. الحرب تلك جراء من المتضررة لدولا صدارة إحتل لبنان أن الى مشيراً  دوالر،
 تدفق ان: "قائالً  التقرير واضاف. المحلي الناتج إجمالي في تراجعا سجلي ان بدون تراجع البلدان تلك في الدخل من الفرد نصيب
 تراجع كبح ثم ومن العمالة، من المعروض وزيادة الستثماروا االستهالك تعزيز عن اسفر وتركيا واألردن لبنان على ات/الالجئين
 اضر مما السكان، عدد زيادة من أقل بمعدل اإلجمالي الدخل ارتفع ذلك بنتيجة وانه ات،/لالجئين المستقبلة البلدان تلك اقتصاد

 مقارنة األردنو  ومصر تركيا في% 1.5 لبنان في% 11 الدخل من الفرد نصيب متوسط انخفض اذ المعيشة، بمستويات
  .الحرب تنشب لم لو تحقيقها يمكن كان التي بالمستويات

 معدل ارتفاع إلى أدى مما العمل، سوق في سلباً  انعكست" العربي الربيع" ثورات ان الى" الحياة" صحيفة لفتت اشمل، اطار وفي
 ات/العاطلين عدد اجمالي وصل نمابي ،2013 عام% 17 إلى 2010 عام% 14 من وذلك نقاط، 3 العربية البلدان في البطالة

 تراجع أدى ذاته، الوقت في: "قائلة الصحيفة واضافت. العربية العمل منظمة إلحصاءات وفقاً  مليونًا، 20 من أكثر إلى العمل من
 العمالت مةقي وتراجع النقدي واالحتياط التجاري الميزان وتدهور الموازنة عجز تزايد إلى" العربي الربيع" دول في النمو مؤشرات
 واختتمت". الفقراء عدد وزيادة الفقر مشكلة تفاقم في ساهمت سلبية عوامل وكلها المعيشة، وتكلفة التضخم معدل وارتفاع الوطنية
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 التي االضافية الجهود بسبب الموازنة في العجز وضعية إلى المالي الفائض وضعية من انتقلت عربية دوالً  ان قائلة الصحيفة
  . واألمني السياسي المناخ في وصعوبات اقتصادي تعثر من تاله وما االجتماعي الستقرارا لضمان بذلتها

  
 لبنان على اللجوء بفوائد يذكر وقرم مساعداته مؤقتا يستأنف العالمي االغذية  

 21.5 قيمتها بلغت ـباتهــ تلـــقى أن بعد ات،/السورييــن ات/للنازحين مساعداته تقديم استئناف عن العــالمي، األغذية برنامج أعلن
 وتركيا ولبنان االردن في ة/سورية ة/نازح مليون 1.7 منه يستفيد كان الذي البرنامج بتعليق قراره من يومين بعد دوالر، مليون
 حاجاتها ثلث تمثل تلقتها التي األموال أن المنظمة باسم المتحدثة افادت وقد. المالية الوسائل في النقص نتيجة ومصر، والعراق
 ذلك نهاية حتى الغذائية المساعدات توزيع من تتمكن لكي دوالر مليون 42 لجمع تسعى زالت ما وٕانها الفائت، األول كانون لشهر
  . الشهر
 االغذية برنامج" لـ المتحدة االمم تعليق من الوزراء، مجلس جلسة في درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير حذر جهته، من

 القسائم تلك من ات/السوريين ات/اللنازحين من ات/المستفيدين عدد ان الى الفتاً  البالد، في العام الوضع على هوانعكاسات" العالمي
 التجاوب يتم لم اذا تؤمنه ان الدولة على شهر، كل دوالر مليون 24 هو لهؤالء المطلوب االموال حجم ان أي الف، 800 الـ يناهز
 البرنامج مساعدات على ن/يتكلون ن/منهم ألف 200 جاع لو ماذا درباس سأل ،المشكلة عرض وخالل. البرنامج نداء مع

 سريعاً  سالم تمام ورئيسها الحكومة تتحرك ان تقرر الجلسة ختام وفي الثكالى؟ او االرامل النساء من كانوا اذا وخصوصا المذكور،
  .الوضع ذلك مخاطر لعرض ات/النازحين بموضوع المعنية والدول الدولية المنظمات باتجاه
 والدول لبنان الى والعراقي السوري النزوح تداعيات عن مؤتمر في قرم، جورج الدكتور السابق الوزير اعتبر نفسه، الموضوع وفي

 أو جديدة بحالة ليسا لبنان إلى واللجوء النزوح أن" ايبرت فريدريتش" ومؤسسة" جنبالط كمال اصدقاء رابطة" نظمته الذي المجاورة
. لألقليات ملجأ عقود عبر كان لبنان ان على ليشدد وغيرهما، فالفلسطيني األرمني اللجوء مستحضراً  الصغير، البلد ىعل مستجدة

 تأسيس في والفلسطينية السورية الوسطى الطبقة دور الى الفتاً  اللجوء، من لبنان استفاد تاريخياً  انه الى قرم اشار السياق، هذا وفي
 األجر ذات الفلسطينية العاملة اليد من الخاص القطاع استفاد كما تماماً  لبنان، في األكبر من تعد زالت ما وصناعات مصارف

  .السورية العاملة اليد من البناء وقطاع المنخفض،
 
 المالية الموارد غياب في للنزوح لالستجابة الحكومية الخطة اطالق  

 ان التأكيد السرايا، في" 2016 - 2015 السورية لالزمة تجابةلالس لبنان خطة" اطالق خالل سالم، تمام الحكومة، رئيس اعاد
 جهته، من. المطلوب الدعم لحجم بالقياس ضئيالً  كان ات/النازحين ازمة مع للتعامل لبنان عليه حصل الذي الفعلي المالي الدعم
 لحقت التي الفادحة لخسائرا الدولي، التمويل ضعف انعكاسات حول جدية مناقشات بدء الى االجتماعية، الشؤون وزير اشار

 االستنتاج ذلك لبنان، في االنمائي المتحدة االمم برنامج مدير راندا، لوكا دعم الموضوع، وحول. التحتية وبنيته اللبناني باالقتصاد
 تللمساعدا مخصصة المرصودة الميزانية ثلثي أن مضيفاً  ،"دوالر مليار 2.1 من فقط مليون 200 اليوم حتى وصلنا: "قائال

من المبلغ  دوالر مليون 720 من أكثر يعادل ما اي المضيفة، للمجتمعات المتبقي والثلث ات/للسوريين ات/للنازحين اإلنسانية
  . المضيفة اللبنانية الجماعات بحاجات تفي التي المشاريع كل في لالستثمار االساسي
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  والقطاعية الكلية التنمية في
 

 االوروبي االتحاد من بدعم 2019 -2015 ـل الزراعية االستراتيجية اطالق  
 تمام الوزراء مجلس رئيس برعاية للمناسبة أقيم احتفال خالل وذلك ،2019-2015 لألعوام استراتيجيتها الزراعة وزارة أطلقت
 الذي والريفية اعيةالزر  التنمية برنامج من بدعم ُأنجزت الجديدة االستراتيجية أن إلى لّحود، لويس الزراعة عام مدير لفت وقد. سالم
 وشركة ومونبولييه باري من كلّ  في المتوسطي الزراعي المعهد من مؤلف كونسورتيوم من فنية وبمساعدة االوروبي االتحاد يموله

IBCC شركة بقيادة اللبنانية AGRICONSULTING من مالي بدعم ستحظى التي االستراتيجية، أن لحود وأوضح. االيطالية 
 من والواردات المحلي االنتاج من جودة وذي سليم غذاء توفير) 1: هي مسارات، ثمانية خالل من تنّفذ سوف األوروبي، االتحاد
 المستدام واالستثمار الرشيدة االدارة تعزيز) 3 التنافسية، والقدرة االنتاجية زيادة) 2 الغذاء، لسالمة وطنية سياسة وضع خالل
 التعاوني القطاع تنمية) 6 والمختبرات، الزراعي العلمي البحث تعزيز) 5 الزراعي، ليموالتع االرشاد تعزيز) 4 الطبيعية، للموارد

 . المناخ تغّير لتأثيرات واالستجابة) 8 دورها، وتعزيز الوزارة هيكلية تحديث) 7 والتعاضدي،
 
  ...2020 عام حتى ودعمها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير واستراتجية  

 العام نحو طريق خريطة: والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات اللبنانية االستراتيجية" حكيم، آالن والتجارة، االقتصاد وزير أطلق
 وقد .2020 العام حتى تمتد زمنية فترة في دفعات ثالث على لتطبق األولوية بحسب تقسيمها تم مبادرة 40 تتضمن التي ،"2020

 الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم وضعت قد االقتصاد وزارة أن سبة،للمنا أقيم الذي االحتفال خالل كلمته في حكيم، أفاد
 إلى تهدف استراتيجية بوضع الخاص والقطاع اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون قامت لذلك، وتطبيقا أولوياتها، رأس على
 نشاطات وتطوير العمل فرص توفير في بذلك لتساهم المنافسة على وقادرة فاعلة ومتوسطة صغيرة مؤسسات قيام فرص تعزيز

 الصغيرة المؤسسات ان الى راندا لوقا االنمائي المتحدة االمم لبرنامج االقليمي المدير اشار جهته، من .مضافة قيمة ذات اقتصادية
 لتوظيف وظيفة فال 23 الى حاجة في حالياً  لبنان ان مضيفاً  ات،/اللبنانيين من كبير لعدد عمل فرص توفر الحجم والمتوسطة
 في النساء لدور تعزيزه عن فضال ذلك، في يساهم والمتوسطة الصغرى الشركات مساعدة فان وبالتالي الجامعات، ات/خريجي
  .العمل

  
 بيروت والصناعة التجارة غرفة في الغذاء سالمة حول للتدريب مركز  

 مؤتمر خالل وذلك ،"الغذاء سالمة حول التدريب مركز" يرشق محمد برئاسة لبنان في والزراعة والصناعة التجارة غرف اتحاد أطلق
 حسن، الحاج حسين الدكتور الصناعة فاعور، ابو وائل الصحة وزراء بمشاركة لبنان، وجبل بيروت غرفة مقر في عقد صحافي،
 اطالق" ان شقير اعتبر ر،المؤتم وفي. ات/المعنيين من كبير وحشد المشنوق، محمد والبيئة حكيم، آالن الدكتور والتجارة االقتصاد

 سيفتح وانه قياسية، فترة خالل تم انشاءه ان عن فضال الكبير، الوطني االستراتيجي لدوره هاما انجازاً  المركز، اللبنانية الغرف اتحاد
 كما". الغذاء مةسال حول مجانية تدريبية دورات الجراء الثاني، كانون 15 من اعتباراً  الغذاء مجال في ات/العاملين كل امام ابوابه
 والمواصفات المعايير بأفضل االلتزام من وتمكينها الغذاء مجال في العاملة المؤسسات لدعم جاءت المبادرة تلك" ان الى شقير لفت

 حول متخصصة تدريب برامج واعداد ندوات تنظيم على سيعمل المركز ان شقير واضاف". الغذاء سالمة توفر التي العالمية
 شهادات المركز يصدر ان على المأكوالت، وتداول وتوضيب تحضير مستوى على االدارة وحسن الغذاء اصفاتومو  شروط تطبيق

 ذلك في لديها ات/العاملين بتدريب المصانع كل سنلزم اننا: "قائالً  الصناعة وزير صرح جهته، من. الدورة نهاية في ات/للمتدربين
 الوزارء مع بالتعاون مرسوم او تعميم اصدار على سيعمل" انه الى مشيرا ،"صناعية تراخيص اعطائها عدم طائلة تحت المركز
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 ات/العاملون يكن لم حال في العمل من الغذاء في تتعاطى مؤسسة اي او فندق او مطعم او مصنع اي بموجبه يمنع المعنيين،
  . مجانية المركز ذلك خدمات ان موضحا ،"المركز في لدورة ات/خاضعين فيها
  

  االجتماعية والحقوق المدني المجتمع ة،المواطن في
 

 المجتمع لخدمة الميزانيات من جزء لتخصيص دعوة: االجتماعية للمسؤولية الرابع المؤتمر 

 لبنان مصرف" أن الى مشيراً  للشركات، بالنسبة االجتماعية المسؤولية مفهوم أهمية على سالمة، رياض لبنان، مصرف حاكم شدد
 الفوائد في تراجع تحقيق خالل من ة،/المواطن لدى المعيشي المستوى لتحسين المناسبة المناخات تأمين على سنوات منذ دأب

 ومفاعيلها االقتصادية األزمات من العديد لبنان تجنيب خالل ومن ها،/لديه الشرائية القدرة على والمحافظة األسعار في واستقرار
 اإليجابي الدور" عنوان تحت عقد الذي للشركات االجتماعية للمسؤولية لرابعا المؤتمر رعايته، خالل جاء سالمة كالم". االجتماعية
 والصناعة التجارة غرفة األوروبي، االتحاد مع بالتعاون" لبنان آر أس سي" شركة نظمته الذي ،"والمجتمع البيئة في لألعمال
  .اللبنانية -  األميركية التجارة وغرفة ،"ايدال" االستثمارات لتشجيع العامة المؤسسة لبنان، وجبل بيروت في والزراعة

 للتنمية بالنسبة المؤتمر موضوع أهمية على شقير، محمد ،"لبنان في والزراعة والصناعة التجارة غرف اتحاد" رئيس اكد جهته، من
 تلقي االجتماعية المسؤولية ضمن تندرج التي المشاريع كانت إذا: "قائالً  واردف المستدام، االقتصادي النمو وتحقيق االجتماعية

 عملية ضمن من ذاتها، تحقيق على قادرة مستقرة اجتماعية بيئة خلق في تساهم نفسه الوقت في لكنها مالية، اعباء الشركات على
 سي" ومؤسس التنفيذي الرئيس افاد بدوره،". ذاتها الشركات اعمال على إيجاباً  بدورها الوقت في تنعكس ان بد ال هادفة، تنموية
 وبين االعمال ولرجل للمواطن أو االهلي للقطاع" المجتمعية الخدمة" بين كبيراً  فارقاً  ثمة أن القصار، خالد ،"يبانونل آر آس

 الشركات إدارة إستراتيجيات من اساسي جزء للشركات االجتماعية المسؤولية" مفهوم ان الى مشيراً  ،"للشركات االجتماعية المسؤولية"
  ". والخسائر االرباح في حساباتها الطويل مدى على لها وان االدارة مجالس دور بصميم يتعلق وهو والمصارف

 
 70 %ن/يعملون ال لبنان في الخاصة االحتياجات ذوي من  

 يستحوذ االعاقة من القطاعات بعض هناك بان الدين، شرف موسى الدكتور اللبنانيين، المعوقين جمعيات اتحاد رئيس نائب افاد
 شرف اخص وقد. المجاالت بعض في الفاعل الدور التربية لوزارة نجد ال فيما مثالً  الصحة كقطاع خدماتال بعض على افرادها
 الفنية الموارد وتوفير التربوية المناهج لناحية مستويات كل على االعاقة ذوي للتالميذ التربوي الدمج المبكر، التدخل بالذكر الدين

 الوطنية المؤسسة دور وتفعيل البطالة صندوق واعمال التشغيلية الكوتا تطبيق في كبيرة ثغرات الى اشار كذلك والبشرية، والتقنية
 مع بالشراكة لبنان في المعوقين االشخاص جمعيات اتحاد نظمه الذي الوطني المؤتمر خالل جاء الدين شرف كالم. لالستخدام
 االعاقة، ذوي لالشخاص العالمي اليوم بمناسبة شمالي،ال لبنان في المعاقين ومنتدى لبنان في المعاق لحقوق الوطنية الجمعية
  ". دامجة اجتماعية استراتيجية نحو: لبنان في االعاقة" عنوان تحت انعقد والذي

 االجتماعية الشؤون وزير برعاية ،"الثاني الرصد تقرير" اطالق احتفالية ،"المعوقين االشخاص حقوق مرصد" نظم نفسها، وبالمناسبة
 رئيسة ركزت االحتفالية، وخالل". دياكونيا" مع وبالتعاون" اللبنانيين المقعدين اتحاد" مع بالشراكة الوزارة من بدعوةو  درباس، رشيد

 الشراكة اهمية على اللقيس، سيلفانا ،"اللبنانيين المقعدين اتحاد" رئيسة" المعوقين لالشخاص الدولية المنظمة" في العربي المكتب
 على عمل المرصد ان الى الفتة الحقوق، انتهاكات لتوثيق العام، والقطاع الخاصة والمؤسسات قينالمعو  االشخاص جمعيات بين

  . الحقوق عن والدفاع المساءلة ثقافة تعزيز
 ات/مقدمي من %71.6 ان المناطق، مختلف من بالغاً  197 يضم الذي اللقيس بحسب التقرير بًين االحصاءات، صعيد على

 قائلة اللقيس واضافت الشهادات، أصحاب من ن/هم فقط% 7.6 وان التحقوا، %20.8 مقابل بالمدرسة، ن/يلتحقوا لم االستمارات
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 تقرير اظهر كذلك. والجامعات المدارس في الدامجة الهندسية البيئة انعدام تعكس ات،/المتعلمين لغير العالية النسبة تلك ان
%) 30.5 ن/ونسبتهم( يعمل أو عمل فرصة يجد ومن ن،/يعملون ال الخاصة االحتياجات ذوي من% 70 نحو ان المرصد
  .ن/إليهم الموكلة الوظيفية وبالمهمات العمل، بظروف  المجهزة غير الهندسية البيئة منها المعوقات من بكثير يصطدم

  
 ات/باللبنانيين حصرها الواجب المهن تحدد العمل وزارة  

 قزي وأوضح. المرعية االستثناءات مع ات،/باللبنانيين حصرها الواجب لمهنا فيه حدد جديداً  قراراً  قزي، سجعان العمل وزير أصدر
 العام للرأي يظهر ان شأنه من وان شرسة، منافسة اللبنانية العاملة اليد فيه تواجه وقت في يأتي القرار ذلك صدور أن بيان، في

 ثم ومن اللبنانية، والمؤسسات العمل اصحاب وحماية نيةاللبنا العاملة القوى لحماية اليوم العمل وزارة تلعبه الذي االساسي الدور
 الوزارة حصرت القرار، وبمقتضى. االنسانية والحاالت العمل سوق وحاجة بالمثل المعاملة ومبدأ الوطنية المصلحة يراعى أنه مؤكداً 

 القرار حصر كذلك أنواعها، اختالف على والتربوية والتأمينية والمصرفية اإلدارية األعمال ممارسة ات/اللبنانيين ات/باألجراء
  .ات/اللبنانيين العمل ات/بأصحاب وغيرها الحرة المهن الهندسية، األعمال المحاسبة، الصرافة، التجارية، األعمال

  
 الطوارئ حالة العالن ودعوة الطرقات على سنوياً  ضحية آالف 10 من اكثر 

 اذ األحمر الخط تخطت السير لحوادث اللبناني األحمر الصليب أرقام" ان الى قاسم، زينة ،"اليف فور رودز" جمعية رئيسة لفتت
 ذلك ان" مضيفة ،"الثاني تشرين شهر حتى السنة بداية منذ اللبنانية الطرق على ة/وجريح ة/قتيل بين ضحية آالف العشرة المست
 خالل جاء قاسم كالم". ات/باللبنانيين فتكا أكثر آخر نوع من حرب لمواجهة طوارىء حال إعالن إلى الدولة يدفع أن يجب الرقم

 في عنيا بيت في ات/بالمسعفين خاصة دورة ة/تابعوا اللبناني األحمر الصليب من ة/مسعفا وعشرين ألربع تخرج شهادات تسليمها،
 السير قانون تطبيق عدم ظل في الخطرة االصابات تزايد لمواجهة شاملة حكومية خطة وضع الى ختامها في دعت حريصا،
 ". الجديد

 
 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية  
 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة ومحلية اجنبية مساعدات  
 انطلياس، جونيه، المريجة، لمراكز بالكامل مجهزة اسعاف سيارة 14: اللبناني االحمر للصليب االحمر للصليب الدولية اللجنة -

  وتبنين رميش، عاليه، حلبا، حرار، البترون، جنين، جب راشيا، زحلة، بولونيا، شهوان، قرنة
   المبتذلة المياه ومعالجة تكرير ومحطة الصحي الصرف مشروع دعم: حمود مشتى لبلدة االوروبي االتحاد -
  العلمية والموسوعات الثقافية الكتب من مجموعة: وزين عين بلدة في العامة للمكتبة افريقيا في بنين جمهورية -
 لبنان في العامة المكتبات على لتوزيعها كتاباً  3294: الثقافة لوزارة الفرنسية Biblionef جمعية -
 العائدة االعالنية الحمالت تصميم تتضمن واستراتيجية، دعائية استشارية خدمات: والتجارة االقتصاد لوزارة غروب رزق شركة -

  2015 الدولي ميالنون معرض في لبنان لمشاركة
  
 العالي والتعليم التربية لوزارة محليةو  اجنبية مساعدات  
 ألف 120 بنحو قيمتها تقدر الرسمية بريتال لمدرسة الالزمة الصيانة اعمال: التربية لوزارة لبنان في الكورية الجمهورية سفارة -

  اميركي دوالر
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 قيمتها تقدر الفني جبيل بنت معهد في والمساحة العامة واالشغال البناء الختصاصي الزمة اجهزة: التربية لوزارة جبيل بنت بلدية -
  اميركي دوالر ألف 13 بنحو

   اميركي دوالر ألف 120 بنحو قيمتها تقدر الفني عرسال لمعهد ترميم اعمال: التربية لوزارة للتنمية االميركية الوكالة -
  
 صحيتين لمؤسستين طالل بن الوليد من مساعدتان  
   اسعاف سيارة: الشمالي المتن لساح في السد - البوشرية - الجديدة مستوصف -
  فيها الوالدة حديثي وقسم الفائقة العناية غرف استحداث: ديو اوتيل مستشفى -
    
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات   
  صور قضاء في باتوليه لبلدة طبية ومستلزمات بمعدات مجهزة اسعاف سيارة: االيطالية -
  جبيل بنت قضاء في ليف بيت لبلدية طبية ومستلزمات بمعدات مجهزة سعافا سيارة: االيطالية -
  صور قضاء في الرسمية زبقين مدرسة في الحضانة دار الطفال ألعاب وصالة ترفيهية قاعة تجهيز: االيطالية -
  صور قضاء في البستان بلدة في لطريق التزفيت اعمال: االيطالية -
  صور قضاء في كفردونين لبلدة معداته كاملب مجهز كهربائي مولد: االيطالية -
   حاصبيا قضاء العرقوب منطقة في الواقعة الرسمية حلتا مدرسة في صفوف تأهيل: االسبانية -
  

  قروض وھبات مع جھات دولية مراسيم
 

 مياه 

 االقراض وبنك واالعمار ءاالنما بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية بين 23/11/2011 بين بتاريخ الموقعة القرض اتفاقية ابرمت -
 الثانية المرحلة -جعيتا نبع مياه مصادر حماية مشروع لتمويل يورو ماليين 7 بقيمة االعمار العادة االلماني

  
 المانيا جهورية وحكومة اللبنانية الجمهورية حكومة بين 11/6/2014 بتاريخ الموقعة 2011 للعام المالي التعاون اتفاقية ابرمت -

  جعيتا نبع مياه مصادر حماية مشروع تمويلل االتحادية
  
 بقيمة العربية االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق اللبنانية الجمهورية بين 26/6/2014 بتاريخ الموقعة قرض اتفاقية ابرمت -
   وضواحيها زحلة لمدينة الشرب مياه توفير مشروع تمويل في للمساهمة كويتي دينار ماليين 6
  

 ةتعليمي ابنية  
 اتفاقية تعديل بشأن للتنمية االسالمي والبنك واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية حكومة بين االتفاق ابرم -

 الفنون معهد( والعمارة الهندسة كليتي وتجهيزات اعمال لتنفيذ للتنمية االسالمي والبنك اللبنانية الجمهورية حكومة بين االستصناع
  19/9/2010 بتاريخ الموقع طرابلس، في اللبنانية الجامعة مشروع راطا في) الجميلة
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 وكالة اتفاقية تعديل بشأن للتنمية االسالمي والبنك واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية حكومة بين االتفاق ابرم -
 الفنون معهد( والعمارة الهندسة كليتي وتجهيزات اعمال لتنفيذ للتنمية االسالمي والبنك اللبنانية الجمهورية حكومة بين االستصناع

  19/9/2010 بتاريخ الموقع طرابلس، في اللبنانية الجامعة مشروع اطار في) الجميلة
 
 وابرمت العربية االقتصادية للتنمية الكويتي الصندوق مع 2/5/2007 بتاريخ الموقعة) 745 رقم( اضافي قرض اتفاقية ابرمت -

 رقم القرض اتفاقية وتعديل بيروت في التعليمية االبنية مشروع لتمويل 18/8/2011 بتاريخ الموقعة االضافي لقرضا تعديل اتفاقية
 للتنمية الكويتي والصندوق اللبنانية الجمهورية بين المعقودة 20/10/2003 تاريخ 552 رقم القانون بموجب المبرمة) 650(

  العربية االقتصادية
  

 لحجما ومتوسطة صغيرة مؤسسات  
 لدعم اميركي دوالر مليون 30 بقيمة الدولي والبنك اللبنانية الجمهورية بين 13/2/2013 بتاريخ الموقعة القرض اتفاقية ابرمت -

  الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مشاريع في االبتكار
  

 بلديات  
 بقيمة المالية الهبة وقبلت 12/9/2014 بتاريخ الدولي البنكو  المالية بوزارة ممثلة اللبنانية الدولة بين الموقعة الهبة اتفاقية ابرمت -

  للبلديات الطارئة الخدمات مشروع لتمويل اميركي دوالر ماليين 10
   

  2014  كانون األولشھر علم وخبر 
  

SOILS Permaculture Association تراب للتربية البيئية لبنان، "جمعية باسم  -1

Lebanon"-  أد /2414علم وخبر رقم  
  قضاء جزين - ملك حليم الخوند -شارع العلية - صيدون: مركزها
  : أهدافها
توعية المزارعين في لبنان على مساوىء استخدام المبيدات والمواد الكيماوية على صحتهم وبيئتهم ومساعدتهم على  .1

 إعادة مبنى الزراعة الطبيعة والتقليدية

ربات منزل، جامعيين، طالب، أطفال، (خلفيات متعددةرفع مستوى الوعي لدى األشخاص المقيمين في لبنان من  .2
على مشاكل بيئية متعددة وتدريبهم على إتخاذ بدائل عملية صديقة للبيئة ) مهندسين، أشخاص من فئات مهمشة، الخ

 )أكان ذلك على صعيد النفايات أو الطاقة أو الموارد أو الزراعة أو التلوث، إلخ(تحت اإلستدامة واإلكتفاء الذاتي 

في  هاونشر ) الريفية بشكل خاص(توثيق الممارسات الزراعية والحرفية والعمارة التقليدية بالتعاون مع المجتمعات المحلية  .3
 المحافظة عليها والتعلم منها تقارير أو أشرطة سمعية بصرية بغية

فية تأمين المأكل والمسكن لثقافة المستدامة بهدف إظهار كياإقامة حدائق وبساتين وابنية نموذجية تعتمد على مبادىء  .4
 بطريقة صديقة للبيئة، بالتعاون مع األفراد والبلديات والمؤسسات والجمعيات المحلية

مثل (مساعدة سكان األرياف على البقاء في قراهم عبر إشراكهم في نشاطات تدر الدخل وتعتمد على الموارد المحلية  .5
مساعدتهم على إنشاء غرف للضيافة، وتحضير األكل الصحي، تدريبهم على صنع الحرفيات من مواد معاد تدويرها، و 

  )الخ
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  جورج بغداديالكسي  -جهاد نادر شانه ساز -ريتا حليم الخوند -بسام مارون الخوند: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ريتا حليم الخوندنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
علم وخبر  -"ORGANIZATION ENVIRONMENT LIFEجمعية البيئة حياة، "جمعية باسم  -2

  أد /2415رقم 
   قضاء النبطية -2342العقار رقم  - صربا :مركزها
  : أهدافها

افية تسعى بشكل عام  الى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية بيئية وزراعية وتنموية، إجتماعية وثق
التنمية في جميع المجاالت والميادين المذكورة من خالل مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء المبادرة الوطنية والدولية للتنمية 

  :البيئية ومنها
 تشجيع المبادرات في المجاالت البيئية والزراعية بشكل خاص .1

 التوعية البيئية وتنظبم ندوات تهدف الى الحفاظ على بيئة صحيحةنشر  .2

 المساهمة في رفع المستوى البيئي وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعية .3

 القيام بكل عمل مشروع لخدمة المصالح البيئية .4

 حث جميع الجهات المعنية الى تنظيم وتنفيذ مشاريع بيئية .5

خبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن ربط عالقات التعاون وتبادل ال .6
 التي تسعى الى تحقيق نفس األهداف

 ربط أواصر الصداقة والتعاون الوطني والدولي مع مختلف الهيئات والجمعيات .7

 نفيذ برامج تنموية بيئيةت والوزارات والمنظمات الدولية لتاالشراكة والتعاقد مع القطاعات والهيئات والجمعي .8

 تبادل الزيارات مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية والمشاركة في مشاريع داخل لبنان وخارجه .9

تحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات االجتماعية والحكومية التي تعنى بشؤون التنمية البيئية الزراعية بشكل  .10
 خاص

 راكة مع الفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين والهيئات الوطنية والدوليةالعمل على إنجاز مشاريع تنموية بيئية بش .11

 المحافظة على البيئة .12

 التي يكون لديها هدف الجمعية نفسهااإلنفتاح على جميع شرائح المجتمع  .13

 الفرد باإلنتماء الى الوطن من خالل المحافظة على بيئته المساهمة في تنمية شعور .14

 في مجال البيئة إبراز مؤهالت الشباب المبدع .15

توسيع المشاركة في الحياة العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة وتطوير التواصل البيئي  .16
  الحضاري

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

انطوان يوسف بو  - طوني خطار الحلو -إيلي سعيد الحلو -رزق اهللا طانيوس نصار: سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ميراي ريمون الحلو -بسام جريس الحلو -ريمون حنا الحلو - مايك الياس شلهوب -ريتا كابي فارس -صالح

  ريمون حنا الحلو محاميال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /2417ر رقم علم وخب -"فكر وٕابداع"جمعية باسم  -3
  ملك محمد علي محمد عمر البدوي النجار - 16القسم رقم  -5132العقار رقم  -شارع الحرم -ابي سمراء - طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تنمية القدرات والمواهب في المجتمع عبر إقامة الدورات والمحاضرات والندوات .1

كز أو اإلشراف عليها والتي تخدم األهداف التربوية والثقافية واإلجتماعية المساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد والمرا .2
 النبيلة

 المساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات اإلجتماعية والتربوية والثقافية .3

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

مرام محمد علي البدوي  -يسرى عبد المجيد درنيقه - أفراح محمد عمر البدوي النجار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  النجار

   أفراح محمد عمر البدوي النجارنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2432علم وخبر رقم  -"الجمعية األرثوذكسية لرعاية المساجين"جمعية باسم  -4

  ملك وقف مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم االرثوذكس -شارع المعرض - طرابلس: مركزها
  :المساهمة في : أهدافها
 اإلهتمام بشؤون المساجين وتقديم الرعاية الروحية لهم .1

 اإلهتمام ومتابعة ورعاية المساجين من الناحية اإلجتماعية .2

 رعاية المساجين من الناحية النفسية .3

 من الناحية القانونيةمتابعة المساجين  .4

 اإلهتمام بعائالت المساجين المتواجدين على األراضي اللبنانية .5

 المساعدة في إعادة تأهيل المسجون .6

بشؤون المساجين  السجون على أنواعها وتتعاون مع المهتمين داخل تقوم الجمعية بجميع الجهود والنشاطات المشروعة .7
 ولها أن تعقد مؤتمرات وندوات وان تشارك بها من أفراد ومؤسسات محليًا وٕاقليميًا ودولياً 

 بإمكان الجمعية أن تصدر نشرات إعالمية هادفة إلنماء الوعي العام .8

تقوم الجمعية بتزويد الدوائر واإلدارات المختصة بالدراسات والتقارير والبحوث والمالحظات والمشاريع المتعلقة بالسجون  .9
  ا اإلنساني والوطنيوالمساجين وذلك دون مقابل تحسسًا بواجبه

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

باسكال  -حنا اسبريدون ناصح - األب نبيل ميشال دبس -األب خالد جرجس بركات: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  دالل سليم الرمالوي -لنا سمير مخول -غسان نقوال قرق - عبداهللا بافيطوس

  نبيل ميشال دبس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
 -"association Economic Funds and abilities developmentإفادة، "جمعية باسم  -5

  أد /2471علم وخبر رقم 
  قضاء عاليه - مالعبملك عادل أنيس  - الشارع العام - 3القسم رقم  -3090العقار رقم  - بيصور: مركزها
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  : أهدافها
إن هذه الجمعية ذات طابع إنمائي إجتماعي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية واإلدارات العامة والرسمية والبلديات وٕاتحادات البلديات في لبنان، ومع جميع الهيئات واإلدارات والمؤسسات 

  :لدولية في لبنان والعالم، في مواضيع اإلنماء اإلقتصادي واإلرشاد المهني وتسعى الى تحقيق األهداف التاليةا
 توعية وٕارشاد المجتمع األهلي حول مواضيع اإلنماء اإلقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في إتخاذ القرارات .1

راتهم الريادية عبر دورات متخصصة وخدمات إستشارية تواكب تطور العمل على دعم رواد األعمال وتطوير خبراتهم وقد .2
 رائد العمل

 العمل على تحسين البيئة اإلدارية الرسمية لمساعدة رواد األعمال .3

تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع اإلنماء اإلقتصادي والتنمية  .4
 المستدامة

 عمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع اإلنماء اإلقتصادي والتنمية المستدامةالسعي وال .5

العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان  .6
 سطوالعالم وبشكل خاص في البالد العربية ومنطقة حوض البحر األبيض المتو 

 العمل على مساعدة وارشاد رواد األعمال لإلستفادة من تسهيالت مصرفية تساعدهم على تحسين مهنهم وتطويرها .7

  األعمال في إعداد خطط للعمل الخاص بهم باإلضافة الى إعداد ملخص للتدفق النقدي مساعدة رواد .8
 جراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإل

  جنان جميل شندر -خالد سعيد الديراني -غسان نديم العريضي -سرجون توما مبيض: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  خالد سعيد الديراني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /2485علم وخبر رقم  -"صحة ورعاية"جمعية باسم  -6

  قضاء كسروان -ملك غسان رساك سلوم -4القسم رقم  - 197العقار رقم   -لدفنهادما ا: مركزها
  : أهدافها

  :تهدف الجمعية الى
إنشاء عالقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل اإلنساني والخيري الذي ال  .1

 يتوخى الربح

 ون تفريق بين طائفة وأخرىمساعدة المعوزين والعجزة من إخوتنا في الوطن د .2

 تقديم الخدمات اإلجتماعية على اختالف أنواعها لمحتاجيها .3

 غير مجانية ولكنها ال تتوخى الربح) مأوى -ميتم(إنشاء مؤسسات تربوية ومهنية واستشفائية وخيرية  .4

 جمعية وهدفهاإصدار النشرات وٕاقامة الندوات والحفالت واإلجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية ال .5

 التبشير بالمبادىء األخالقية والدينية الصحيحة بكافة وسائل اإلعالم المشروعة .6

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

  باسكال ستيفاني ميشال الفخري -اشجيوفانا جورج الدك - غسان رساك سلوم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غسان رساك سلوم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /2490علم وخبر رقم  -"HUMAN LINKهيومن لينك، "جمعية باسم  -7
الطابق  -ملك تاريز جرجس شعنين - 2سنتر كاميليا - 12القسم رقم  -1591العقار رقم  -شارع سعيد فريحة -الحازمية: مركزها

  قضاء بعبدا - الثالث
  : أهدافها
 تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى االنماء والتطوير والتوعية في المجال البيئي .1

 تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى االنماء والتطوير والتنمية في مجال الصحة العامة .2

 تصميم وتنفيذ مشاريع تتعلق باأليحاث العلمية .3

 لتطوير على الصعد اإلجتماعية والثقافية واإلفتصاديةتصميم وتنفيذ مشاريع تهدف الى االنماء وا .4

  تصميم وتنفيذ مشاريع لإلنماء على صعيد الطاقة البشرية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مشلين زهير  - محمد غازي محمد خير كيالي - لد شتاينجيمي جاك اسكندر جو : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  غاريوس

  جيمي جاك اسكندر جولد شتاين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /1249علم وخبر رقم  -" CLUB FAMILEنادي العائلة،  "جمعية باسم  -8

وهبه ابي ضاهر وندى عيسى وهبه ابي  ملك وديعة خوري وفادي عيسى -29القسم رقم  -358العقار رقم  -مراح شديد: مركزها
  قضاء البترون - ضاهر
  : أهدافها

تهدف هذه الجمعية الى تقديم اإلرشاد والمشورة والتمكين وبناء القدرات في مجال الصحة الجسدية، العقلية، النفسية، واإلجتماعية 
اعية الثقافية والدينية وتعتمد الجمعية في عملها للعائلة بجميع افرادها مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات شرائح المجتمع اإلجتم

  .على التواصل الجماعي والفردي، عبر الوسائل السمعية والبصرية، المحاضرات، المنشورات، المطبوعات
 :في مجال الصحة الجسدية .1

  تأمين المشورة والتوعية لجميع أفراد العائلة من أجل الوقاية من المرض وتعزيز الصحة -
 راد العائلة على تأمين العناية الذاتية المالئمة لهم حسب حاجاتهمتنمية قدرات اف -

 توجيه العائلة الى مصادر المساعدة بحسب حاجات أفرادها الصحية -

 :في مجال الصحة النفسية واالجتماعية .2

  تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وفقًا لحاجات العائلة وأفرادها -
 العائلة تقوية مهارات التواصل والتضامن بين أفراد -

 خلق شبكات اجتماعية بين العائالت وتعزيز التفاعل والتبادل على الصعيد الفكري والعملي -

 خلق شبكات دعم محلية للعائالت -

 تنظيم نشاطات اجتماعية بما فيها نشاطات ترفيهية ورحالت استكشافية -

 تربية أفراد العائلة على ثقافة السالم -

قيم االجتماعية واالنسانية والتربية المدنية، وٕاطالعهم على حقوق وواجبات كل تحسيس افراد العائلة على المبادىء وال -
 منهم
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 بناء قدرات أفراد العائلة ال سيما األفراد المهمشين فيها -

  تسهيًال وتحقيقًا لما ذكر أعاله من أهداف سوف تسعى هذه الجمعية الى التعاون مع جمعيات أخرى
 فقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله و 

زينا جورج  - جسيكا ساسين شلهوب -ماتيل سمعان عازار -ندى عيسى عيسى وهبه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مريم قبالن السبعلي - معلوف

  جسيكا ساسين شلهوبمحامية ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2493علم وخبر رقم  -"جمعية إحياء التراث اإلهدني"ية باسم جمع -9

  قضاء زغرتا -بيت الكهنة - أهدن: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى إحياء التراث اإلهدني على اختالفه في إهدن وتوثيق العالقات وتشجيع التعاون والخبرات بين أعضاء  .1
  لم العربي، وٕاقامة النشاطات الثقافية والعلمية المختلفةالجمعية وغيرهم من الباحثين في لبنان والعا

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

 محسن خورخه - بطرس يوسف الدويهي -المطران بولس اميل الخوري بولس سعاده: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  انطوان محسن القوال -خليل حميد مرقص الدويهي. د -ميشال الخوري فرنسيس الدويهي -ناصيف مجيد الشمر -ادمون يمين

  كتور خليل حميد مرقص الدويهيدال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2524علم وخبر رقم  -"اللبنانية لمالكي اليخوت جمعيةال"جمعية باسم  -10
قضاء  -ملك رالف البستاني -الطابق الثالث - بناية سابس -15شارع رقم  -المنطقة البرتقالية - 99ر رقم العقا - أدما: مركزها
  كسروان
  : أهدافها
 تعزيز الصداقة والتواصل بين مالكي اليخوت في لبنان .1

 تشجيع تبادل المعلومات والخدمات الخاصة باإليجار .2

 تسبينتأمين معلومات مركزية ومتطورة من عالم اإلبحار للمن .3

 توضيح األماكن والمرافىء والمعالم والمنتجات التي ينصح بزيارتها في لبنان والخارج .4

 تشجيع الحفاظ على البيئة البحرية .5

  تسويق االبحار اآلمن بالمياه اللبنانية اإلقليمية .6
 جع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المرا

فيصل محمد  - سارج جان باخوس -كارل رالف البستاني - جورج ميالد الغزال معوض: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد جميل الراعي - شارل يوسف الحاج -الخليل

  كارل رالف البستاني السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2526علم وخبر رقم  -"صر الشوفمعا -الرابطة النسائية آلل نجيم"جمعية باسم  -11
  قضاء الشوف - مبنى نادي آل نجيم -معاصر الشوف: مركزها
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  :أهدافها
 :إقامة وتنمية الروابط عن طريق .1

  إقامة االجتماعات المختلفة من سهرات وحفالت ورحالت ولقاءات تعارف -
 إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات -

  عدة المحتاجين من أهالي القريةالقيام بكافة األمور اإلنسانية من مسا -
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

تراز  - يوال توفيق زرد -ليليان جورج طنوس-جوسلين سليم الشكر -رنده أنطوان الطبال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  سيمون جوزف نجيم - سمحا سعيد نجيم -سعيد القزي

  يوال توفيق زرد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2527علم وخبر رقم  -"حمانا -اإلجتماعية اإلنمائية -جمعية آل حدشيت"جمعية باسم  -21

  قضاء بعبدا -عبداهللا فيكتور فرحات. ملك د -2القسم رقم  -2العقار رقم  -حمانا: مركزها
  : اأهدافه
 جمع الشبيبة في تنظيم إجتماعي، ثقافي، تربوي .1

 إنماء روح التعاون بينهم على صعيد الحياة والمجتمع والوطن .2

 وطنللتقديم مشاريع تربوية من شأنها إستمرار الجمعية في رسالتها وتطوير هذه الرسالة خدمة لألجيال و  .3

  لتطور لما فيه خير الجمعية وتنمية رسالتهامواكبة التطوير العلمي والفكري عالميًا ومحليًا وتثمير هذا ا .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جوزيف ميشال  -رزق رومانوس رزق -فادي ايلي بشاره. د -عبداهللا فيكتور فرحات. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فواد حبيب البيري - جورج رومانوس رزق - بيار لويس القمري -كمال ادوار مراد كرم - عبود

  عبداهللا فيكتور فرحاتكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
  أد /2530علم وخبر رقم  -"بيت الطفل جمعية"جمعية باسم  -31

  قضاء بعبدا -ملك جان يوسف انطوان -76القسم رقم  -11العقار رقم  - فرن الشباك: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في تأمين كافة العمليات الجراحية لألطفال المحتاجين .1

 المساهمة في تأمين العناية الصحية والعالجات الطبية والمتابعة النفسية لألطفال المرضى .2

 تنظيم محاضرات وندوات طبية علمية وثقافية .3

 ريعها لتحقيق أهداف الجمعية إقامة الحفالت والنشاطات الفنية والترفيهية التي يعود .4

  التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - سامية انطون غانم -جويس سليم كرموش -سليم جوزف كرموش - رشيد عيد الخوري: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
  مرغريت ميشال رعد

  سليم جوزف كرموش السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /2535علم وخبر رقم  -")Fijet Lebanon(فيجيت ليبانون"جمعية باسم  -41
  قضاء كسروان -يونس رزيدانس جورج -األوتوستراد -غادير - جونيه: مركزها
  : أهدافها
نشر الوعي السياحي، وجمع الكتاب والصحفيين المختصين بالسياحة، حث الشباب والشابات واألجيال الناشئة على  .1

 تنمية الحوار السياحي والبيئي المستدام والمحافظة على التراث اللبناني

ين في مجال اإلعالم السياحي والمحافظة على البيئة تبني أهداف وتطلعات اإلتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحي .2
 والتراث وتنشيط الحركة السياحية الدولية

السعي إلصدار مجلة متخصصة تعنى بشؤون السياحة والتراث والبيئة مهمتها اإلنماء والتسويق السياحي والتعريف عن  .3
 الشرقية للبحر األبيض المتوسط لبنان، إنشاء حوار ثقافي سياحي بين الشرق والغرب إنطالقًا من الضفاف

 القيام بورشات عمل إعالمية سياحية بيئية أو المشاركة بها داخل وخارج لبنان .4

 وتفعيل بيوت الضيافة في األرياف تشجيع وتفعيل السياحة والمنتوجات الريفية .5

ر المشاركة في مؤتمرات وندوات تطوير وتنمية القطاع السياحي وٕابراز المعالم السياحية والتراثية واألثرية والبيئية، عي .6
 ، وفي لبنان بالتعاون مع القطاع العام والخاص)FIJET(ومحاضرات اإلتحاد الدولي للكتاب والصحفيين السياحيين

 ترويج السياحة الدينية والطبيعية بالتعاون مع وزراة السياحة .7

  وضع دراسات علمية وميدانية للمناطق السياحية في لبنان .8
 ود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن

سابين اتيان  -سوزان اسطفان يونس - تراز ادوار طويله -جوزفين ادوار ابي غصن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رنا حسن وهبي - جورج اسطفان يونس. د -مبارك

  جورج اسطفان يونسكتور دال: ةممثل الجمعية تجاه الحكوم
  
  أد /2548علم وخبر رقم  -"MASSIRمصير، "جمعية باسم  -51

  مكتب المحامي عبدو ابي نجم -311بناية صيفي  - ساحة جبران تويني -الصيفي - األشرفية -بيروت: مركزها
  : أهدافها
 خدمة المجتمع في المجاالت اإلجتماعية والتعليمية والفنية .1

 تي تشجع الفن والفنانين في لبنان والشرق األوسط للوصول الى المستويات الدولية المعاصرةدعم البمادرات ال .2

 إيصال الفنانين المحليين بالمنابر الدولية .3

 مساعدة ودعم الفنانين إلالق وتحسين مسيرتهم الفنية .4

ولي وضمن المشهد الفني العمل إلحراز تقدم ملموس لتحقيق تمثيل جيد للفن في منطقة الشرق األوسط على الصعيد الد .5
 المعاصر

 رفع مستوى الوعي لدى الفنانين ال سيما في المناطق البائسة في البلدان العربية لدعم وتوثيق سيرتهم .6

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات األهداف المماثلة .7

 اعة ونشر الكتيبات، المقاالت والدراساتبط .8

  والمعارض والعروض المتعلقة بالفن والفنانين في منطقة الشرق األوسط اإلشراف وتنظيم المؤتمرات .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  نادر سامي القباني -هالة جان خياط -فتح اهللا منير زمرود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فتح اهللا منير زمرود السيد: مثل الجمعية تجاه الحكومةم
  
  أد /2549علم وخبر رقم  -"Rayon de Tranquillitéشعاع إطمئنان، "جمعية باسم  -61

 - ملك مورين أنطوان سعد - بناية الريان -14القسم رقم  - 2014العقار رقم  - شارع نعمه يافت -رأس بيروت - بيروت: مركزها
  الطابق الثالث

  : فهاأهدا
 ...)تأمين الغذاء، األدوية، مصاريف االستشفاء، األقساط المدرسية الخ(مساعدة المحتاجين دون تمييز .1

 مساعدة الطاعنين في السن .2

 توجيه روحي للنساء المعنفات .3

  إرشاد عائلي .4
 المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 

  األب فرنسوا طانيوس القصيفي -كرستيان انطوان سعد -مورين انطوان سعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  كرستيان انطوان سعد ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
Lebanese Oil and Gaz المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، "جمعية باسم  -71

Initiative(L.O.G.I)"- أد /2555وخبر رقم  علم  
  الطابق الرابع - بناية ساسين -ساحة ساسين - األشرفية -بيروت: مركزها
  : أهدافها
تعنى الجمعية باألمور المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر يتسليط الضوء على قطاع الطاقة بشكل عام وباألخص قطاع  .1

غاية تعنى الجمعية بإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات النفط والغاز وبتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع، ولهذه ال
  .والبرامج والحمالت والتدريبات والمناسبات، كما وٕاقامة شبكة تواصل مدنية، أهلية، مهنية وٕاجتماعية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

كارن جوزف  -روزي ميشال جدي - جيرمي بول هشام عربيد - جورج بير ساسين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ستيفاني بير ساسين -العياط

  جورج بير ساسين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2556علم وخبر رقم  -"األمل واإلرتقاء للعمل اإلنمائي جمعية"جمعية باسم  -81
  قضاء المنية الضنية -ملك محمد احمد علوش - الحارة الفوقا -شارع الهتفة - قرصيتا: مركزها
  : أهدافها
 تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين جميع المواكنين في قرصيتا .1

 مساعدة األسر الفقيرة إجتماعيًا وتربوياً  .2

 المساهمة في دعم المجتمع المحلي عبر غقامة دورات لطالب الشهدات الرسمية .3

 ة في توعية المجتمع المحلي صحيًا عبر إنشاء مراكز صحية وٕاقامة الندوات والمحاضراتالمساهم .4
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 المساهمة في دعم الزراعة بشتى الوسائل لتحسين نوعيتها وتوعية المزارعين .5

  المساهمة في دعم البنى التحتية في بلدة قرصيتا من شبكات مياه وري وطرقات على أنواعها .6
 ة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكور 

 - احمد محمد سلمان -عمر محمد علوش -عثمان محمد رضوان - خالد محمد علوش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مصطفى علي سلمان

  خالد محمد علوش السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2557علم وخبر رقم  -"منتدى المرأة المستقلة" جمعية باسم -91
  الطابق السادس - بناية شركة بيروت للبناء -1615العقار رقم  -بيروت: مركزها
  : أهدافها

تهدف الجمعية الى تشجيع الدور القيادي للمرأة في جميع أنحاء المهن والثقافات والقارات كما والى تعزيز القيادة  .1
زيادة الفرص لممارسة نفوذها في المجتمع المدني واإلقتصادي والسياسي والعلمي في المجتمع المدني الديناميكية للمرأة، و 

عبر اساليب مختلفة كالتدريب المهني وتنظيم المؤتمرات والندوات وغيرها من . واإلقتصادي والسياسي والعلمي الخ
  األساليب

 نظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واأل

  ملك علي النمر -رنده شاكر ابو سليمان -نيكول كلوفيس عيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة رنده شاكر ابو سليمانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  د أ/2567علم وخبر رقم  -"المجلس المدني إلنماء عكار"جمعية باسم  -20

ملك روجيه نبيل فاخوري ورودي نبيل  -الطابق األول -المكتب السادس -70العقار رقم  -شارع طريق حلبا - منيارة: مركزها
  قضاء عكار -فاخوري
  : أهدافها

 اإلهتمام بجميع القضايا اإلنمائية في محافظة عكار مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية المهتمة بهذا الشأن .1

 وٕاقامة المؤتمرات والمعارض ووضع الخطط اإلستراتيجية الفضلى لإلنماء على كافة الصعدإعداد الدراسات  .2

 العمل على تفعيل دور المرأة في الحياة اإلجتماعية واإلنمائية .3

 التواصل مع المغتربين العمل على إعادة .4

 العمل على حماية البيئة وتفعيل السياحة البيئية .5

 ة والعمل على بناء المواطن الصالحاإلرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعي .6

 العمل على تحسين ظروف ومستوى التربية والتعليم في عكار وتنظيم النشاطات المختلفة .7

 العمل على إنشاء بنك للمعلومات الرقمية عن عكار إلضفاء الشفافية .8

 نقل واقع عكار التنموي في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية .9

  لجمعيات الفاعلة في عكارالتنسيق والتعاون بين ا .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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نادين  -عزه محمد عدره -زاهر محمد خالد -جان نقوال موسى - حامد محمد بكار زكريا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  الياس سابا
  جان نقوال موسى السيد: ية تجاه الحكومةممثل الجمع

  
  أد /علم وخبر رقم  -"بيت الطلبة والشباب في الغازية جمعية"جمعية باسم  -12

  قضاء صيدا - 11القسم رقم  -1324العقار رقم  - الغازية: مركزها
  :أهدافها

 العمل على تاسيس جمعية متخرجي بلدة الغازية .1

زية لمعرفة كيفية إختيار إختصاصاتهم الجامعية المستقبلية وذلط عن طريق تقديم مساعدة طالب المرحلة الثانوية في الغا .2
 النصيحة والتوجيه الالزمين على أسس وخبرات علمية ومعرفية حديثة

المحافظة على القيم واالخالق التي حملها آباؤنا وأجدادنا، ونشرها بين ابناء البلدة والعمل على بث روح األخوة بين ابناء  .3
من قيم ومثل يجب " الغازية القرية"ع القروي لما ترمز الغازية والمقيمين فيها من خالل إقامة نشاطات تحمل الطاب عائالت

 المحافظة عليها

نشر ثقافة العيش المشترك والتربية الوطنية في مجتمع البلدة للمحافظة على أفضل العالقات مع أبناء قرى محيط الغازية  .4
 من جميع الديانات

 الت توعية تربوية وصحية ونشاطات إجتماعية وثقافية بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات الموجودة في البلدةتنظيم حم .5

 العمل على تنظيم معرض سنوي للكتاب في الغازية .6

وغنشاء مكتبة " يوم للقراءة"تطوير عمل المكتبة العامة في الغازية وذلك بتعميم ثقافة القراءة من خالل تنظيم مشروع  .7
 ألطفال ونادي إنترنت للطالبعامة ل

المساهمة في نشر الثقافة البيئية والمساعدة في نشاطاتها من خالل إطالق عدة مشاريع بيئية على سبيل المثال ال  .8
 الحصر زرع الشجار وتنظيف الشاطىء

متخرجين فرص عمل وذلك عن طريق إيضاح فكرة وجود  السعي الى مساعدة الخريجين الجامعين في الغازية على إيجاد .9
  من ابناء البلدة أمام الفاعليات اإلقتصادية والصناعية والتجارية في البلدة من شتى االختصاصات

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

عبد  -هبه احمد الصوص -قاسم محمد دنش -باس حسونساره ع - بالل فاضل غدار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - علي محمود عطاهللا -ناديا محمد غدار -ديانا علي خليفة - ابراهيم سامي فرحات -احمد ابراهيم غدار -الكريم احمد مقبل
  محمد حسن ليال

  بالل فاضل غدار السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2570لم وخبر رقم ع -"بريح اإللفة والمحبة"جمعية باسم  -22
   قضاء الشوف -818العقار رقم  - شارع الكنيسة - بريح :مركزها
  : أهدافها

 ترسيخ العيش المشترك بين كافة أبناء بلدة بريح .1

 القيام بنشاطات إجتماعية لزرع روح اإللفة والتعاون .2
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 ٕاجتماعيةالعمل على تطوير الحياة القروية والريفية من خالل تنفيذ برامج تنموية ثقافية و  .3

  إنشاء مركز للجمعية وٕادارة شؤونه واإلهتمام بكافة متطلباته .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ف شاكر جوز  - فادي هيكل حسون - غريس سعيد لحود -ريتا هيكل حسون. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جوزفين شاكرالكوكباني -جمانه شاكر الكوكباني -الكوكباني

   جوزف شاكر الكوكبانيمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر رقم  -"اللجنة األهلية لمساندة المدرسة الرسمية في بدنايل وجوارها"جمعية باسم  -32
  أد /2571
  قضاء بعلبك -ملك محمد عباس حسن -904 العقار رقم -الطريق العام -بدنايل: مركزها
  : أهدافها

 المساهمة في دعم المدرسة الرسمية معنويًا ومادياً  .1

 المساهمة في تطوير المدرسة الرسمية .2

 المساهمة في جعلها المدرسة األم .3

 المساهمة في القضاء على التسرب المدرسي .4

  .مع اللبنانيوتضم كل من له مصلحة في دعم المدرسة الرسمية من كل فئات المجت
 - تمنين الفوقا -حوش الرافقة - بيت شاما -بدنايل: ومن أجل ذلك تركز عملها وأنشطتها في المدارس الواقعة في القرى التالية

  تمنين التحتا
قة وخاصة بعد مواف على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 والتنسيق مع المنطقة التربوية في البقاع -المديرية العامة للتربية -وزارة التربية والتعليم العالي

جنان عارف  - عتاب مسعود حيدر - راغده محمد المصري -غدوه مهدي الرمح: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محمد عباس حسن -سليمان

  باس حسنمحمد ع السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2572علم وخبر رقم  -" .د. أمز س"جمعية باسم  -42
  الطابق األول -بناية مارين تاور -شارع العائلة المقدسة -8القسم رقم  -541العقار رقم  -الصيفي -بيروت: مركزها
  : أهدافها

 دات مادية ماسةتقديم المساعدات المادية لألشخاص أو العائالت الذين هم دون اي مدخول وبحاجة الى مساع .1

 تقديم المساعدات الغذائية والطبية على أنواعها .2

 تقديم المأوى للذين ال مأوى لهم .3

 تقديم التسهيالت التعليمية لهؤالء األشخاص .4

 تقديم الدراسات حول عدد المشردين وكافة إحتياجاتهم ال سيما اإلحتياجات األساسية اليومية .5
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أجل إتمام موضوع الجمعية، هذه المقترحات تطورها الجمعية بدقة وتقدمها إعداد إقتراحات ومشاريع عملية ملموسة من  .6
التنمية البشرية في  الى جمعيات أخرى ومؤسسات تهدف الى تقديم المساعدات أيضًا الى هؤالء األشخاص والى تعزيز

 جميع جوانبها

 ء األشخاص وأوضاعهم المذريةوطالب الجامعات على كيفية التعامل مع هؤالتدريب المواطنين ال سيما التالميذ  .7

  ضمن موضوعها لبلوغ أهدافها كما ويمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة .8
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فريدريك يوسف  - نجال ماري لويز اسعد تابت -زيف سيوفيكمال يوسف بشاره جو : السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  بجاني

  كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر رقم  -"Onlus Buon Pastoreأونليس بوينو باستوري،  جمعية"جمعية باسم  -52
  أد /2593
  ملك األب عيد منور جبيل -Aبلوك  -16القسم رقم  -2660العقار رقم  - زحلة: مركزها
  : أهدافها

 جمعية خيرية وٕاجتماعية وٕانسانية وثقافية تعنى بشؤون تقديم المساعدات العينية للعائالت المسيحية .1

 تقديم التعليم المجاني للطالب .2

 تقديم دورات مجانية باللغة األجنبية ودورات إسعاف أولي وموسيقى .3

 ية بعد الحصول على الترخيص القانوني المطلوب من المراجع الرسميةإصدار نشرات دورية ضمن إطار نشاطات الجمع .4

 تقديم دورات مجانية تدريبية للنساء على الخياطة والطبخ .5

 المساهمة في تنفيذ مشاريع روحية وخيرية وأخرى للتنمية اإلجتماعية والتراثية وتنظيم الندوات العلمية .6

 تنمية ثقافة مكافحة المخدرات في الوطن .7

ق عمل الجمعية شامل أرضي الجمهورية اللبنانية كافة ولها الحق بأن تؤسس فروع لها خارج األراضي اللبنانية يكون نطا .8
وٕاجراء عمليات توأمة مع غيرها من الفروع في الداخل والخارج ومع غيرها من الجمعيات الخيرة التي تتعاطى النشاط ذاته 

  وهي ال تتوخى الربح أو العمل السياسي
 ق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب

ندى صبحي  -رنا صبحي الطحش - شادي فوزي ليان - األب نادر عيد جبيل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  رامز عيد جبيل -جوزف سليم حوكو - منور عيد جبيل - الطحش

  نادر عيد جبيلب األ: الحكومة ممثل الجمعية تجاه
  

  أد /2599علم وخبر رقم  -"نواة للموهبة واالبتكار"جمعية باسم  -62
  قضاء بعبدا -ملك سحر حسين غدار - Eالبلوك  - 36القسم رقم  -278العقار رقم  -برج البراجنة: مركزها
  : أهدافها

  :تسعى الى تحقيق األهداف التالية
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تمرات لصقل الموهبة وتعزيز القدرات لدى الطلبة والخريجين الجامعيين وتوظيفها لتنشيط غقامة النشاطات، الندوات والمؤ  .1
 المجتمع

 إقامة المباريات والمسابقات العلمية والفنية واألدبية لخلق جو من الحماسة وتعزيز القدرات .2

 السعي الستقطاب المهارات وتعزيزها .3

 يجاد حلول لمشاكل الطالب والسعي لتطوير المناهج التعليميةالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة لتأمين منح وإ  .4

  التواصل مع الجمعيات والمؤسسات والطالب داخل وخارج لبنان لتبادل الخبرات وتعميق الفائدة .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - محمد احمد غصن -علي حسين يونس -محمد سعيد خفاجه -رأفت ابراهيم حرب: السيدات/سسات السادةالمؤ /المؤسسون
  سحر حسين غدار

  محمد سعيد خفاجه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

علم وخبر رقم  -"المفكر والشاعر واألديب أنسي لويس الحاج الثقافية مؤسسة"جمعية باسم  -72
  أد /2605
  قضاء المتن - ملك جوزف حنا ابراهيم بو نصار -5القسم رقم  - 631العقار رقم  - ةرومي: مركزها
  : أهدافها

تهدف المؤسسة الى تخليد ذكرى المفكر والشاعر واألديب أنسي الحاج من خالل توثيق ونشر فكره وأدبه وتنظيم ندوات  .1
لشباب على المطالعة والتثقف، وذلك وحلقات ومحاضرات عنهما بهدف تشجيع المواهب في مختلف الميادين ولتحفيز ا

  بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والنوادي والروابط والبيوتات الثقافية
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - سهيل يوسف سعد - لويس انسي الحاج -ندى انسي الحاج - يارا جوزف بو نصار: السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون
  غسان يوسف ضو

  سهيل يوسف سعدمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /1026علم وخبر رقم  - "نادي شباب قضاء جزين"جمعية باسم  -82
  الطابق السفلي األول -ملك تيريز سليم -4القسم رقم  -5056العقار رقم  -الشارع العام -مفرق عاراي -جزين: مركزها
  : أهدافها

وتمتين الروابط بين أفراده والعمل على اإلرتقاء بالشباب وتحسين أوضاعهم في جميع الميادين ) ذكورًا وٕاناثاً (جمع الشباب  .1
عية الى تطوير المهارات الشخصية اإلجتماعية والثقافية والبيئية وفي أي ميدان يحتاجون فيه للمساعدة، كما تهدف الجم

والفردية لألعضاء وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع اآلخرين ضمن الثقة واإلحترام والمشؤولية واإلنضباط 
 السلوكي

العمل على خفض خطر اإلنخراط في بيئة غير آمنة وفي أنشطة غير سليمة والتي تعرض الشباب لفقدان الهوية  .2
 رات واإلدمان على الكحول، وذلك عبر خلق بيئة آمنةكتعاطي المخد

 والبيئية بغية التواصل والتفاعل مع مختلف البلدات والقرى إقامة الندوات الثقافية والصحية .3

 المشاركة في األنشطة اإلجتماعية بغية التواصل والتفاعل مع مختلف البلدات والقرى .4
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  من األنشطة لتعزيز التواجد والتواصل في ما بين ابناء البلدات والقرى تشجيع إقامة النشاطات الترفيهية ودعم هذا النوع .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - الكسندر نوال الحداد - محمود غازي الحاج - ريتا يعقوب صليبا - حكمة أمل أبو زيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  روني يوسف روحانا -روالن جان نجم -اليان جان نخله -حبيب طانوس الحلو - ريمون نبيه الياس -كريستيان اميل الحداد

   محمود غازي الحاجمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2624علم وخبر رقم  -"تمكينكم جمعية"جمعية باسم  -92
  الطابق السادس -سنتر ريفييرا -ر صائب سالمبولفا -بيروت: مركزها
  : أهدافها
التحديات والمصاعب من أجل حياة كريمة من خالل المساهمة في المشاريع الخيرية بدءأ من  مساعدة األفراد لمواجهة .1

 طار التنميةدراسة االحتياجات، التمويل، التنفيذ والتقييم في المجاالت الصحية، اإلجتماعية، التعليمية واإلنسانية في إ

 المساهمة في تطوير كفاءات وقدرات المؤسسات المحلية والعاملة .2

 تخفيف الضائقة اإلقتصادية التي يواجهها الفقراء والمحتاجون .3

 تحسين وتعزيز األوضاع الصحية .4

 والخدماتية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية األخرىتوفير وتمكين مرافق الرعاية اإلجتماعية  .5

 وض بالتعليمالمساعدة في النه .6

 التعاون مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية التي تحقق أهداف الجمعية .7

  المساهمة في نشر ثقافة التطوع والتبرع وٕايجاد شبكة تواصل مع منظمات المجتمع المدني .8
 المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 

  عماد ابراهيم سعد -شادي أمين فواز -زهير شفيق الكبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  زهير شفيق الكبي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  أد /2625علم وخبر رقم  -"قمر المحبة النسائية جمعية"جمعية باسم  -30

  قضاء عكار -مد الزعبيملك مح - سنتر عكار بالزا -ساحة حلبا -حلبا: مركزها
  :أهدافها
 العمل على النهوض بأوضاع المنطقة صحيًا وٕاجتماعيًا وفنيًا وبيئيًا وعلمياً  .1

 تقديم المساعدات للمحتاجين من أهالي المنطقة .2

 العمل على تطوير اليد العاملة النسائية من خالل دورات تدريبية وتأمين فرص عمل لهن .3

 د بين أبناء المنطقة المقيمين والمغتربين في كافة المجاالتنشر روح التعاون والثقافة واإلرشا .4

 توزيع ما يمكن من المساعدات على األيتام والعجز والطالب والمعوزين .5

 النهوض بالطفل على كافة الصعد .6

 تقديم االرشاد الصحي والنفسي والتربوي ألهالي المنطقة .7

 زمة لذلكإنشاء المستوصفات والمراكز الصحية لتقديم المساعدات الال .8

 تأسيس المدارس والجامعات والمعاهد لمختلف المراحل التعليمية األكاديمية والمهنية .9
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  النهوض باألسرة على كافة األصعدة وتأمين فرص عمل للعاطلين .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - راوية سليمان العبداهللا -سليما حيدر فؤاد -امنة محمود الرجب - نوال عبود سليمان: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون
  نور الهدى محمود الرجب -نورا حيدر مرعب - قمر حيدر مرعب -منال عبد القادر الزعبي

  نورا حيدر مرعبة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2633علم وخبر رقم  -"Beirut Holidaysأعياد بيروت، "جمعية باسم  -13
  قضاء بعبدا -الطابق الثالث -سنتر غاريوس - 16القسم رقم  -5593العقار رقم  -الشياح: مركزها
  : أهدافها
 تنظيم المهرجانات وتنمية السياحة ضمن مدينة بيروت .1

 التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها .2

ية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات علي سبيل المثال ال تقوم الجمع .3
 :الحصر

  إعداد نشرات ومؤلفات ومطبوعات -
 تنظيم محاضرات وحلقات وٕاقامة النشاطات والندوات ونشجيع المواهب والقدرات -

 إنشاء صفحة على االنترنت للجمعية -

  أو إحتفالي ضمن حدود أهداف الجمعيةفكري و ثقافي أالقيام بأي نشاط  -
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - امين جورج أبي ياغي -شربل رامز شدراوي - كلود ريمون قواس -جورج هنري عيسى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  جهاد كبلایر المر - ج ابي ياغيكريم جور 

  امين جورج ياغي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /2634علم وخبر رقم  -"اإلنسانيالتواصل والحوار  جمعية"جمعية باسم  -23
  قضاء عاليه -ملك عثمان تلحوق -شارع توفيق عساف - عيتات: مركزها
  : أهدافها
وعة من المشاريع الصغيرة لتشغيل العاملين ورعاية المرأة المعيلة وتسويق المساهمة في تنمية المجتمع من خالل مجم .1

 إنتاج األسر

 العمل على بناء القدرات االجتماعية والمعوقات األساسية في المجتمع .2

 تقديم الدعم النفسي .3

  السعي لتطوير الوعي الثقافي في المجتمع .4
 ظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألن

  ايمان سميح عبد الملك -عمر عثمان تلحوق -رندا احمد تلحوق: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ايمان سميح عبد الملك ةالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /2640علم وخبر رقم  -"شروقات"جمعية باسم  -33
  قضاء عكار -لطريق العاما - قبعيت: مركزها
  : أهدافها
 المساهمة في إقامة الندوات والمطبوعات والدورات والمحاضرات والمعارض لتحقيق أهداف الجمعية .1

 المساهمة في إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية .2

 وذوي الحاجات الخاصة المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة في رعاية األيتام واللقطاء والمشردين .3

 المساهمة مع الجهات المعنية لتأهيل وعالج المدمنين من آفات وخطر المخدرات .4

 المساهمة في إقامة دورات تأهيل وتشجيع األعمال واألشغال اليدوية واإلسعافات األولية والمنزلية .5

 مع الجهات المختصةالمساهمة في تأهيل وتنمية قدرات الشباب العلمية والعملية والمهنية بالتنسيق  .6

 المساهمة في تشجيع التشجير والتأهيل الزراعي واإلهتمام بالشأن البيئي وذلك بإقامة دورات مع الجهات ذات الصلة .7

 المساهمة في المحافظة على المساكن واألماكن التراثية القديمة بالتعاون مع الجهات المختصة .8

 الدولية التي تصب في خدمة وتحقيق أهداف الجمعيةالمساهمة في توطيد العالقات الوطنية واإلقليمية و  .9

  المساهمة في تقديم المساعدات اإلنسانية والصحية واإلجتماعية بالتعاون مع المختصين .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - عليا عبد الحليم حمزه -علي محمد حمزه -ليال احمد شحاده - محمد علي حمزه. د: داتالسي/المؤسسات السادة/المؤسسون
  حمزه علي محمد حمزه

  محمد علي حمزه كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

 2014 كانون األول شھر للعلم والخبر  تعديل 
  

: معية المسماةللج 11/5/2012أد، تاريخ /806لبيان العلم والخبر رقم  0524 تعديل رقم -1
  »المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان في صيدا والجوار«

» المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان في صيدا والجوار«مركز الجمعية المسماة و  إسمأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
 11/5/2012أد تاريخ /806الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

  :اليوأصبحت على الشكل الت
  »المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان«: اسمها
  »المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان في صيدا والجوار«: بدًال من
  فضاء صيدا -ملك الحاج احمد نحولي -49العقار رقم  - الهاللية: مركزها
  الطابق الرابع -مبنى بلدية صيدا - ساحة النجمة -صيدا: بدًال من

  عاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أ
  
: للجمعية المسماة 20/1/1988أد، تاريخ /20لبيان العلم والخبر رقم  2438 تعديل رقم -2
  » مؤسسة األمل للمعوقين«
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الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  »للمعوقينمؤسسة األمل «أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  20/1/1988أد تاريخ /20

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها

هي إيواء وتدريب وتأهيل وتشغيل المعوقين جسديًا والمتخلفين عقليًا والبؤساء وغيرهم من ذوي األمراض النفسية  أهداف الجمعية
  :والعصبية، وذلك عبر التالي

 ئق وصحي لهمتأمين سكن ال .1

 تأمين التعليم األساسي اإلبتدائي حسب منهاج خاص بكل فرد منهم، بالنظر الى إمكاناته .2

تدريبهم على األعمال اليدوية المفيدة المتعلقة مباشرة بحياتهم اليومية، بحيث بكتسبون شيئًا من المهارة والخبرة الالزمة  .3
هذا الحقل بما يكفل لهم نموًا عاطفيًا وذهنيًا سليمًا بقدر ما تسمح في  ييناإلجتماعية واللجوء الى اخصائ لهم في حياتهم

 به قدراتهم

تدريبهم على األعمال الحرفية والزراعية والصناعية المنتجة، التي تمكن كل فرد منهم تمكينًا إجتماعيًا واقتصاديًا،  .4
 لك بما تسمح بها قدرة كل فرد منهمكاألشغال اليدوية والزراعية واإلهتمام بالحدائق وتربية الدواجن وغيرها، وذ

 التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن .5

العمل على زيادة الوعي في المجتمع والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من أجل خدمة ذوي  .6
 االحتياجات الخاصة، توصًال لمجتمع واعد ومستقبل أفضل

 .ام بجميع األعمال المتعلقة بأهدافها والمتفرغة عنها والتي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيقهاويحق للجمعية القي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدال من

  :وتشغيل المعوقين جسديًا والمتخلفين عقلياً  أهداف الجمعية هي إيواء وتدريب وتأهيل وتعليم
 تأمين سكن الئق وصحي لهم .1

 تأمين التعليم األساسي اإلبتدائي حسب منهاج خاص بكل طفل بالنظر الى إمكاناته .2

التدريب على األعمال اليدوية المفيدة المتعلقة مباشرة بحياتهم اليومية، بحيث يكتسبون شيئًا من المهارة والخبرة الالزمة  .3
لهم في حياتهم اإلجتماعية واللجوء الى اخصائيين في هذا الحقل بما يكفل لهم نموًا عاطفيًا وذهنيًا سليمًا بقدر ما تسمح 

 به قدراتهم

 ...التدريب على األعمال الزراعية والصناعية البسيطة واإلهتمام بالحدائق وتربية الدواجن الخ .4

تفرعة عنها والتي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في هدفها والمميع األعمال المتعلقة بيحق للجمعية القيام بج .5
  تحقيقها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  
: للجمعية المسماة 17/3/1986أد، تاريخ /39لبيان العلم والخبر رقم  2439 تعديل رقم -3
  »حركة التجدد بالروح القدس«

الحائزة على بيان العلم والخبر  »حركة التجدد بالروح القدس«الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  17/3/1986أد تاريخ /39رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
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  قضاء المتن - 155العقار رقم  -حي القبيزة -انطلياس: هامركز 

  قضاء كسروان -ذوق مكايل: دًال منب

  
: للجمعية المسماة 25/7/2011أد، تاريخ /1215لبيان العلم والخبر رقم  2492 تعديل رقم -4
  »شعاع الروح القدس«

الحائزة على بيان العلم والخبر  »شعاع الروح القدس«الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
  25/7/2011أد تاريخ /1215رقم

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء المتن -ملك روجيه حويك - 4القسم رقم  -1250العقار رقم  -شارع السيدة -الدكوانة: مركزها

  قضاء المتن - ملك روجيه حويك -شارع موبيلي توب -البوشرية :بدًال من
  
تاريخ  673وتعديله يرقم  9/5/2009أد، تاريخ /659لبيان العلم والخبر رقم  2525 تعديل رقم -5

  »ھيئة األعمال الصالحة«: للجمعية المسماة 29/4/2010
الحائزة على بيان العلم والخبر  »ھيئة األعمال الصالحة«الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم و 

  29/4/2010تاريخ  673وتعديله برقم  9/5/2009أد تاريخ /659رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  »Boldwinبولدوين، «: اسمها

  »ھيئة األعمال الصالحة«: بدًال من
  قضاء الشوف -الطابق األول -بناء المدرسة الرسمية -الشارع العام -كفر قطرة :مركزها
  قضاء الشوف -ملك محمود فيصل -شارع عين حطاب - بعقلين: بدال من

  
 1270وتعديله برقم  4/5/2012أد، تاريخ /736م والخبر رقم لبيان العل 2529 تعديل رقم -6

  »الجمعية اإلنسانية لرعاية المعوق واليتيم«: للجمعية المسماة 15/7/2013تاريخ 
الحائزة على  »الجمعية اإلنسانية لرعاية المعوق واليتيم«الجمعية المسماة  مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 

  15/7/2013أد تاريخ /1270وتعديله برقم  4/5/2012أد تاريخ /763م والخبر رقم بيان العل

  :وأصبحت على الشكل التالي
  قضاء المتن -ملك ابراھيم فرح -7القسم رقم  -707العقار رقم  -جل الديب: هاركز م

  قضاء المتن -ملك ناجي جوزف القزي -14القسم رقم  -2190العقار رقم  -سن الفيل: بدًال من
  
: للجمعية المسماة 25/6/2014أد، تاريخ /1246لبيان العلم والخبر رقم  2536تعديل رقم  -7
  »اإلقتصادية الجمعية المشرقية للتنمية«

الحائزة على بيان  »الجمعية المشرقية للتنمية اإلقتصادية«أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم الجمعية المسماة 
  25/6/2014أد تاريخ /1246 العلم والخبر رقم
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  :وأصبحت على الشكل التالي
  »الجمعية المشرقية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية«: اسمها

  »الجمعية المشرقية للتنمية اإلقتصادية«: بدًال من
  
أد /29وتعديله برقم  2/12/1998أد، تاريخ /139لبيان العلم والخبر رقم  2632 تعديل رقم -8

  »الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واإلجتماعي«: للجمعية المسماة 26/2/2005تاريخ 
الحائزة على  »الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واإلجتماعي«غاية الجمعية المسماة  أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل

  29/2/2005وتعديله برقم  2/12/1998أد تاريخ /139بيان العلم والخبر رقم 

  :وأصبحت على الشكل التالي
  :غايتها

  :إن غايات الجمعية هي تربوية إجتماعية ثقافية تتمثل بالمساهمة في
العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور ايتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين  .1

ص القانونية وفقًا لإلقتضاء، وعمًال بالقوانين ومستوصفات ودور للنشر واإلعالم، وذلك بعد الحصول على التراخي
 اللبنانية المرعية اإلجراء

العمل على التوعية األخالقية واإلجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع المؤسسات واألفراد  .2
 الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها

 لفقراء والمحتاجين بغض النظر عن العرق واللون والدينالقيام بأعمال اإلغاثة ومساعدة ا .3

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  : بدال من

  :إن غايات الجمعية هي تربوية إجتماعية ثقافية تتمثل بالمساهمة في
شاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور ايتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين العمل مع الجهات المختصة على إن .1

ومستوصفات ودور للنشر واإلعالم، وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقًا لإلقتضاء، وعمًال بالقوانين 
 اللبنانية المرعية اإلجراء

تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع المؤسسات  العمل على التوعية األخالقية واإلجتماعية والروحية، في ضوء .2
  واألفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها

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

  2014 كانون األول ر شھ سحب بيان العلم  والخبر 
جمعية ثقافة بال «: الجمعية المسماةالمعطى بتأسيس  2418العلم والخبر، قرار رقم سحب بيان  -1

  »حدود
  ان وزير الداخلية والبلديات،

  ،15/2/2014تاريخ  11217بناء على المرسوم رقم 
  ،1909آب  3بناًء على قانون الجمعيات الصادر في 

  ،9/10/1962تاريخ  10830م بناًء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رق
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  ،12/9/2008تاريخ  2008/إم/15وتعديله  رقم  19/5/2006تاريخ  2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
: مركزها» جمعية ثقافة بال حدود«: المعطى بتأسيس الجمعية المسماة 10/12/2004أد تاريخ /137بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  بيروت،
والمتعلق بطلب سحب بيان العلم  23/4/2014تاريخ  6916المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم  بناء على االستدعاء

  والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصوًال،
  29/6/2013وز تاريخ /و/اع/4258يناًء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  شؤون السياسية والالجئين،بناء على اقتراح مدير عام ال
  يقرر ما يأتي
» جمعية ثقافة بال حدود «المعطى بتأسيس الجمعية المسماة  10/12/2004تاريخ  203سحب بيان العلم والخبر رقم : المادة األولى

  .وحلت للسبب المبين اعاله
  

  .CRTD.Aنمويمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـروني للكتعضو في الئحة التوزيع اال كِ /تتلقى هذه النشرة ألنك تِ /أنت

 info@crtda.org.lbالرجاء إرسال أي تعليق إلى

 كِ /من البريد االلكتروني الذي تصلكفي هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ  كِ /تريد إلغاء تسجيلك تِ /إذا كنت
 إلى" التسجيل إلغاء“معنون بعبارة النشرة إليه مع 

info@crtda.org.lb  
  )يانن األخطاء تحصل بعض األحإالتسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك،  طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (

  
 

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  1شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: العنوان
  لبنان –بيروت 165302. ب.ص

961-1-616751+ / 961-1- 612924+ / 961- 1-611079: فاكس/هاتف+  
  info@crtda.org.lb :بريد إلكتروني

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

  
 
 
 

 


