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جمعية دار االمل جمعية كتارسيس مركز الخيام جمعية المراة العاملة اسم الجمعية

هدى قرى زينة دكاش محمد صفا صابرين عبد الخالق اسم المسؤول\ة

1970 2009 2009 تاريخ بدء العمل
  

سجون النساء (بعبدا، طرابلس 
وزحلة)

سجن رومية و بعبدا السجون اللبنانية كافة سجون النساء
السجون التي السجن / 
 تعمل الجمعية داخلها

نعم نعم نعم نعم هل الجمعية مرخصة؟

x x مساعدة عينية
x x مساعدة اجتماعية
x x مساعدة قانونية
x x مساعدة نفسية
x x مساعدة طبية
x اتصاالت هاتفية
x متابعة عائلية
x تدريب مهني للسجناء
x توعية وتعليم
x x أنشطة ترفيهية
x x مشاغل إنتاج
x تدريب لكادر السجن

x غيره, حدد:

17 5 فريق العمل (العدد)

نوع الخدمات



جمعية دار االمل جمعية كتارسيس مركز الخيام جمعية المراة العاملة اسم الجمعية

x قانوني
x اجتماعي
x صحة
x تعليم
x x تدريب
x ترفيه
x نفسي
x غير ذلك

هدى قرى زينة دكاش زينب عبود صابرين عبد الخالق االسم

مديرة الجمعية رئيسة الجمعية مساعدة اجتماعية المسؤول الصفة

يوميا حسب النشاط مرة كل شهرين عند الحاجة
فترة التواجد داخل

 السجن لتنفيذ النشاطات

450سجينة بالسنة 50سجينة سجينة 80 جميع السجينات
عدد المستفيدات من
 الجمعية خالل السنة

Tel: 01-483508 Tel: 09-926932 Mobile: 03-698103 Mobile: 03-587942

االختصاصات

للتواصل مع فريق العمل داخل السجن

وسائل االتصال



مكتب االمم المتحدة جمعية المكفوفين جمعية السالم الصليب االحمر الدولي اسم الجمعية

ميشال مالك جوزف متى رئيس البعثة جورج كومنينوس اسم المسؤول\ة

2001 2009 في التسعينات تاريخ بدء العمل
  

سجون النساء جميع السجون
السجون اللبنانية كافة وخاصة 

سجن رومية
السجون التي السجن / 
 تعمل الجمعية داخلها

نعم نعم نعم نعم هل الجمعية مرخصة؟

x x x مساعدة عينية
x مساعدة اجتماعية

مساعدة قانونية
مساعدة نفسية

x مساعدة طبية
اتصاالت هاتفية
متابعة عائلية

x x تدريب مهني للسجناء
x توعية وتعليم

أنشطة ترفيهية
مشاغل إنتاج

تدريب لكادر السجن

غيره, حدد:

1 1 1 فريق العمل (العدد)

نوع الخدمات



مكتب االمم المتحدة جمعية المكفوفين جمعية السالم الصليب االحمر الدولي اسم الجمعية

x قانوني
x x x اجتماعي

x صحة
x x تعليم

x تدريب
x ترفيه

نفسي
غير ذلك

ميشال مالك جوزف متى سميح طبارة االسم

المسؤول المسؤول المسؤول الصفة

عند الحاجة اسبوعيا شهريا حسب الحاجة
فترة التواجد داخل

 السجن لتنفيذ النشاطات

جميع السجينات جميع السجينات جميع السجينات جميع السجينات
عدد المستفيدات من
 الجمعية خالل السنة

Tel: 01-849201 Mobile: 03-639776 Tel: 01-739297

االختصاصات

للتواصل مع فريق العمل داخل السجن

وسائل االتصال



دار الفتوى    المرشدية العامة االنجلية
مركز رستارت 

لتأهيل العنف و التعذيب
مجلس االسالمي 
الشيعي االعلى

اسم الجمعية

القسيس بولس حداد سماحة المفتي د.مالك الشعار سوزان جبور سماحة الشيخ احمد العزيز اسم المسؤول\ة

1984 1990 2005 1988 تاريخ بدء العمل
  

كافة السجون اللبنانية وخاصة 
سجون النساء

جميع سجون منطقة الشمال سجن رجال - طرابلس كل السجون
السجون التي السجن / 
 تعمل الجمعية داخلها

نعم نعم نعم نعم هل الجمعية مرخصة؟

x x x x مساعدة عينية
x x x x مساعدة اجتماعية
x x x مساعدة قانونية
x x مساعدة نفسية
x x x مساعدة طبية
x x x x اتصاالت هاتفية
x x x متابعة عائلية
x تدريب مهني للسجناء
x x توعية وتعليم
x x أنشطة ترفيهية
x x مشاغل إنتاج
x x تدريب لكادر السجن

توعية دينية مساعدة روحية, في المستقبل 
PC برنامج تعليمي

غيره, حدد:

26 1 13 2 فريق العمل (العدد)

نوع الخدمات



دار الفتوى   المرشدية العامة االنجلية
مركز رستارت 

لتأهيل العنف و التعذيب
مجلس االسالمي 
الشيعي االعلى

اسم الجمعية

x x قانوني
x x x x اجتماعي
x x صحة
x x تعليم
x تدريب
x x ترفيه
x x x نفسي

دينية غير ذلك

االخ فريد لحود سلوى الطيب باسكال بافيتوس سماحة الشيخ احمد العزيز االسم

مساعد اجتماعي مساعدة اجتماعية منسقة مشروع
رئيس هيئة لجان السجون العليا 
الروحية - رئيس جمعية االتحاد و 

الصفة

مرة في االسبوع مرة في االسبوع ثالثة أيام في االسبوع شهري
فترة التواجد داخل

 السجن لتنفيذ النشاطات

جميع السجينات كل السجناء 100 150
عدد المستفيدات من
 الجمعية خالل السنة

Tel: 06-555049 Tel: 06-423491 Tel: 06-446355 Tel: 01-826752

info@restartcenter.com Mobile: 03-510756

االختصاصات

للتواصل مع فريق العمل داخل السجن

وسائل االتصال

mailto:info@restartcenter.com


مرشدية العامة للسجون الحركة االجتماعية
كاريتاس لبنان –
اقليم طرابلس

جمعية اعانة
السجناء وعائالتهم

اسم الجمعية

االب جوزف عنداري فيروز سالمة المساعدة االجتماعية اناهيد بالكيان وليم عيسى اسم المسؤول\ة

في التسعينات 1998 2009 تاريخ بدء العمل
  

كل السجون في لبنان سجن النساء - ثكنة بربر الخازن رومية - القاصرات - بعبدا
السجون التي السجن / 
 تعمل الجمعية داخلها

نعم نعم نعم نعم هل الجمعية مرخصة؟

x x مساعدة عينية
x x مساعدة اجتماعية
x x x مساعدة قانونية
x x مساعدة نفسية
x x x مساعدة طبية
x x اتصاالت هاتفية
x x متابعة عائلية
x x تدريب مهني للسجناء

x توعية وتعليم
x x أنشطة ترفيهية

x x مشاغل إنتاج
x x تدريب لكادر السجن

مساعدة روحية محترف تعبيري - رسم خياطة غيره, حدد:

و ما فوق 100 6 3 فريق العمل (العدد)

نوع الخدمات



مرشدية العامة للسجون الحركة االجتماعية
كاريتاس لبنان –
اقليم طرابلس

جمعية اعانة
السجناء وعائالتهم

اسم الجمعية

x x قانوني
x x اجتماعي
x صحة

تعليم
x x تدريب
x x ترفيه
x x نفسي

نشاط رسم متطوعين غير ذلك

االب جوزف غداري غادة داكيز جانيت عيسى االسم

المرشد العام للسجون اختصائية في العمل االجتماعي الصفة

وجود دائم يومي اسبوعي
فترة التواجد داخل

 السجن لتنفيذ النشاطات

كل السجناء 120
عدد المستفيدات من
 الجمعية خالل السنة

Tel: 09-225442 Tel: 01-390335   Tel: 01-499767              01-
483305

Tel: 70-649979

Mobile: 03-941902 Fax: 01-387736 Fax: 01-494713 Mobil: 03- 649979
mouvementsocial@mouveme

ntsocial.org'
executive@caritas.org.lb Fax: 04-914794

aspf@idm.net.lb

االختصاصات

للتواصل مع فريق العمل داخل السجن

وسائل االتصال

mailto:mouvementsocial@mouvementsocial.org'
mailto:mouvementsocial@mouvementsocial.org'
mailto:executive@caritas.org.lb
mailto:aspf@idm.net.lb


عدل ورحمة التحدي
مهرجان 

الصورة – ذاكرة
كاريتاس لبنان – 

مركز االجانب
اسم الجمعية

االب هادي العيّا سميرة ابراهيم حيدر سعيد حيدر السيدة نجال شهدا اسم المسؤول\ة

1998 1992 تموز 2012 2000 تاريخ بدء العمل
  

حلبا - بعلبك - زحلة رجال - زحلة 
نساء - زغرتا - طرابلس رجال - 

صور - نبطية - جب جنّين
بربر الخازن - فردان سجن النساء "بربر الخازن" كل سجون لبنان

السجون التي السجن / 
 تعمل الجمعية داخلها

نعم نعم نعم نعم هل الجمعية مرخصة؟

x x x مساعدة عينية
x x x مساعدة اجتماعية
x x مساعدة قانونية
x x x مساعدة نفسية
x x مساعدة طبية
x x x اتصاالت هاتفية
x متابعة عائلية
x x تدريب مهني للسجناء
x توعية وتعليم
x x أنشطة ترفيهية

مشاغل إنتاج
x x تدريب لكادر السجن

مساعدة روحية غيره, حدد:

22 1 5 17 فريق العمل (العدد)

نوع الخدمات



عدل ورحمة التحدي
مهرجان 

الصورة – ذاكرة
كاريتاس لبنان – 

مركز االجانب
اسم الجمعية

x x قانوني
x x x اجتماعي
x x صحة
x تعليم
x x تدريب
x ترفيه
x x نفسي

روحي غير ذلك

السيدة هنا ناصيف سميرة ابراهيم رمزي حيدر كوليت نجم االسم

مديرة الجمعية مدير المشروع منسقة مشروع السجون الصفة

يومي اسبوعي اسبوعي يومي\اسبوعي
فترة التواجد داخل

 السجن لتنفيذ النشاطات

(سنة 2010) 6100 250 40 1000
عدد المستفيدات من
 الجمعية خالل السنة

Tel: 01-901560 Mobile:     70-631649 Mobile: 03-233374 Tel: 01-502550 /1/2/2/3/4

hananassif@gmail.com ramzihaidar@gmail.com carimigr@inco.com.lb

nchahda@eclmc.org

االختصاصات

للتواصل مع فريق العمل داخل السجن

وسائل االتصال

mailto:hananassif@gmail.com
mailto:ramzihaidar@gmail.com
mailto:carimigr@inco.com.lb
mailto:nchahda@eclmc.org
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