
 هٌشىر جٌسيزي حق لي وألسزري   

 : الوٌشىرفي هذا  
 

 لقبءات مىبطقية 

  بيبوبت حملة جىسيتي 

  اجتمبعبت الهيئة التىسيقية 

  طالة الجبمعبت 

  "عرض فيلم "كلىب للىطه 

 تدريببت 

   وشبطبت وتحركبت 

  معرض الحدائق ومهرجبن الربيع 

  اجتتتتتمتتبعتتبت تتتىتتستتيتتقتتيتتة وتشتتبوريتت  متتع

 مىظمبت المجتمع المدوي 

    2014رغطٟ إٌظف األٚي ِٓ ػبَ 
 لقبءاد هٌبطقيخ

اعزّشاساً ٌٍمبءاد اٌزٟ رٕفز٘ب "حٍّخ جٕغ١ٕٟ حك ٌٟ ٚألعشرٟ"  ٌٍزٛاطً ِغ 
خالي ٘ذزٖ إٌغبء اٌّؼ١ٕبد ِٕٚظّبد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ اٌّحٍٟ، ػمذد اٌحٍّخ 

 وبٌزبٌٟ:  ِٛصػخٌمبءاد  4اٌفزشح 

جوعيخ عوىهيخ  الزبريخ
 في

   الوكبى

 الصرفٌذ 610110103

 ببلتىسيق مع

 وزارح الشؤوى

هركس الخذهبد 

  -اإلًوبئٍخ الصرفٌذ 

وزارح الشؤوى 

 االجزوبػٍخ

 

 صجرا 610114161

جوؼٍخ  ببلتىسيق مع

 الوسبػذاد  الشؼجٍخ 

هركس جوؼٍخ 

 الوسبػذاد الشؼجٍخ  

 

 المبسوٍخ 610111101

جوؼٍخ  ببلتىسيق مع

 الوسبػذاد الشؼجٍخ 

لبػخ ًبدي شجبة 

 الؼذالخ والوسزمجل 

 

 شجرٌحخ 610111161

جوؼٍخ  ببلتىسيق مع

  الوسبػذاد الشؼجٍخ 

  لبػخ الرشٍذ

 ثيبًبد حولخ جٌسيزي 

أطذسد اٌحٍّخ ث١بْ حٛي حمٛق إٌغذبء  .1
ٚ رشذذىذذ١ذذً اٌذذحذذىذذِٛذذخ اٌذذجذذذ٠ذذذح                  

  0204شجبط   02

أطذسد اٌحٍّخ ث١بْ حٛي ِششٚع "لبْٔٛ  .2
إعزؼبدح اٌجٕغ١خ اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍّزذحذذس٠ذٓ 
ِٓ أطً ٌجٕبٟٔ" ٠ىشط ِجذدا حذشِذبْ 
إٌغبء اٌٍجٕب١ٔبد ِٓ حمٙٓ ثبٌّذٛانذٕذخ 

    0204أيبر  00  -وبٍِخ 

ٚجٙذ اٌحذّذٍذخ سعذبٌذخ إٌذٝ س ذ١ذظ  .3
اٌجّٙٛس٠خ ِغ ٔٙب٠خ اٌؼٙذ اٌحذبٌذٟ:ِذبرا 
   ػٓ إٌغبء اٌٍجٕب١ٔبد ٠ب فخبِخ اٌش ١ذظ  

    0204أيبر   00

ػمذد ا١ٌٙئخ اٌزٕغ١م١خ فٟ حٍّخ جٕغ١زٟ "حك ٌٟ ٚألعشرٟ " اٌّؤٌذفذخ  
  اجزّبػبد خالي ٘زٖ اٌفزشح . 7ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ/اد 

 اجزوبعبد الهيئخ الزٌسيقيخ 

 الهدف الزبريخ

 هٌبلشخ الخطىاد الوسزمجلٍخ ػلى صؼٍذ الجوؼٍبد الؼوىهٍخ  61011014

 هٌبلشخ الخطىاد الوسزمجلٍخ ػلى صؼٍذ الحولخ  610116105

 هٌبلشخ الخطىاد الوسزمجلٍخ ػلى صؼٍذ الحولخ  610116161

 آرار ثوٌبسجخ الٍىم الؼبلوً للورأح 5هٌبلشخ رحضٍراد ًشبط   61011413

 هٌبلشخ الزىجهبد الوسزمجلٍخ للحولخ  610112102

 هراجؼخ لٌشبطبد الحولخ األخٍرح  610113101

 6101حسٌراى  62الزحضٍر الػزصبم   610113161

  عزض فيلن كلٌب للىطي

لبِذ حٍّخ "جٕغ١ذزذٟ 
حذك ٌذٟ ٚ ألعذشرذذٟ"  
ٚثذذػذذٛح ِذذٓ جذذّذذؼذذ١ذذخ 
اٌغج١ً، ثؼشع ٌف١ٍّٙذب 

 "وٍٕب ٌٍٛنٓ" : 

  فٟ اٌّىزجخ اٌؼبِخ     2014حض٠شاْ  4ثزبس٠خ

ٌجٍذ٠خ ث١شٚد فٟ ِٛٔٛ. ٚرال ػشع اٌفذ١ذٍذُ 
ٔمبػ ِغ األعزبرح ١ٌٕب اثٛ حج١ت ِٕغذمذخ 
حٍّخ جٕغ١زٟ ِٚغ ِخشجخ اٌف١ٍُ وذبسٚي 

 ِٕظٛس . 

  اٌذّذىذزذجذخ فذٟ  2014حض٠ذشاْ  26ثزبس٠خ

 –اٌؼبِخ ٌجٍذ٠خ ث١ذشٚد فذٟ اٌذجذؼذ١ذزذبٚٞ

ٚرذال   . اٌش١ًِ، داخً حذ٠مخ اٌذ١ذغذٛػذ١ذخ 

ػشع اٌف١ٍُ ٔمبشبً ث١ٓ اٌحضٛس ٚ ِّذلذٍذخ 
حٍّخ جٕغ١زٟ حك ٌٟ ٚألعشرٟ،وش٠ّذخ 

 طالة الجبهعبد  
 الجبهعخ الزبريخ

 الجبهؼخ اللجٌبًٍخ 610110160

 الجبهؼخ األهٍركٍخ 61011414

 الجبهؼخ األهٍركٍخ 61011111

 الجبهؼخ اللجٌبًٍخ 61011116

 الجامعة اللبنانية 423414142

42341212 LIU 

423412142 LIU 

 00رُ اعزذمذجذبي 
نذذبٌذذت ٚنذذبٌذذجذذخ 
جبِؼ١١ذٓ/اد فذٟ 

حممومملممخ  ِذذىذذزذذت
جٌسيزمي حمق 

ِٚغبػذرذٙذُ /٘ذٓ فذٟ لي والسزري 
 اػذاد ِشبس٠ؼُٙ/٘ٓ اٌجبِؼ١خ . 



خالي اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ شٙش ١ٔغبْ   هجوىعخ األثحبس والزدريت للعول الزٌوىي،ٔظّذ 

اٌم١بدح ٚاٌزٛاطً ٔحٛ ارخبر اٌمشاس ٚاٌّشبسوخ  "أس٠ؼٗ ٚسػ ػًّ رحذ ػٕٛاْ  2014حض٠شاْ  ٌغب٠خ
ٚرٌه فٟ ِشوض٘ب اٌزذس٠جٟ فٟ اٌّزحف. ٚلذ شبسن فٟ اٌٛسشخ ػذد ِٓ  األشخبص  " اٌغ١بع١خ

اٌّؼ١ٕبد ٚاٌّؼ١١ٕٓ ٚإٌبشط١ٓ/اد ثحٍّخ جٕغ١زٟ حك ٌٟ ٚألعشرٟ ، ثٙذف رط٠ٛش لذسارُٙ/ْ ِٓ 
خالي رّبس٠ٓ ٚرذس٠جبد ِىلفخ حٛي ِٙبساد االرظبي ٚاٌزٛاطً، و١ف١خ ط١بغخ ِششٚع ِشزشن، أعب١ٌت 
اٌم١بدح ٚاٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ، ٚرٌه ثبالعزٕبد اٌٝ اٌذ١ًٌ اٌزذس٠جٟ اٌزٞ ٚضؼزٗ جّؼ١خ اٌزضبِٓ 

 إٌغب ٟ ٌٍزؼٍُ ِٓ اجً حمٛق ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌغالَ .

   02ًفذد حولخ جٌسيزي حق لي والسزري رفضبً لوزسىم الزجٌيس األخيز ثزبريخ 

شذخذظذبً ِذٓ  350اػزظبِبً سِض٠بً، فٟ عبحخ س٠بع اٌظٍح، ثّشبسوخ ٔذحذٛ     0204حزيزاى 
إٌغبء اٌٍجٕب١ٔبد اٌّزضٚجبد ِٓ غ١ش ٌجٕبٟٔ، اٌٍٛارٟ رٛافذْ ِٓ ِخزٍف إٌّبنك اٌذٍذجذٕذبٔذ١ذخ 
ثشفمخ اٚالد٘ٓ ٚأصٚاجٙٓ ٚرٌه "سداً ػٍٝ اٌّشعَٛ اٌش بعٟ األخ١ش اٌزٞ لضٝ ثّٕح اٌجٕغ١خ 

شخظبً ِٓ جٕغ١بد ِخزٍفخ"، اٌزٞ اػزجشرٗ اٌحٍّخ أٗ جبء "ٚفًمذب الػذزذجذبساد  600ألولش ِٓ 
ٚلذ سفغ اٌّؼزظّْٛ/اد اٌظٛد ػب١ٌبً ثٙزبفبد رذطذبٌذت اٌذّذغذؤٌٚذ١ذٓ ثذئلذشاس ” .  نب ف١خ ثحزخ 

حمٛلُٙ/ْ ِٕٙب: >>٠ب ِغؤٚي عّبع عّبع..١٘ذا حمٟ ِب ث١ٕجبع، ثذٔب ثذٔب اٌذجذٕذغذ١ذخ .. 
 .    >>ٌٍّشأح اٌٍجٕب١ٔخ، ٚاٌجٕغ١خ جٕغ١زٕب ِب ثزٕششٜ ِٚب ثزٕجبع

 

  شبركذ حولخ " جٌسيزي حق لي وألسزري  " في االعزصبم إلقزار قبًىى حمومبيمخ

ثبٌزضآِ ِغ أؼمبد اٌجٍذغذخ اٌذؼذبِذخ   0204ًيسبى  0الٌسبء هي العٌف األسزي ثزبريخ  
 .      ٌّجٍظ ٌٕٛاة، فٟ حذ٠مخ ججشاْ خ١ًٍ ججشاْ ِمبثً ِجٕٝ االعىٛا

 

 وٌبسجخ اليىم العبلمومي لملمومزأح،شبركذ حولخ " جٌسيزي حق لي وألسزري  " ث  

شخظبً ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ/اد ثّٛضٛع لبْٔٛ اٌجٕغ١خ، فٟ اٌذزذظذب٘ذشح اٌذزذٟ الذبِذٙذب   300ٚٔحٛ 
رحذ شذؼذبس "إرا ثذذ٘ذب  "الزحبلف الىطٌي لزشزيع حوبيخ الٌسبء هي العٌف األسزي"

، أِبَ اٌذّذزذحذف اٌذٛنذٕذٟ فذٟ 2014آراس  8شبسع ٌٍزشش٠غ ٔبص١ٌٓ "، ٠َٛ اٌغجذ اٌٛالغ فٟ 
ث١شٚد، ٚاٌزٟ أطٍمذ ِٓ أِبَ اٌّزحف فٟ ارجبٖ لظش اٌؼذي ِٕٚطمزٟ ثذاسٚ ٚاٌط١ٛٔخ، ٚرٌذه 

  ثّشبسوخ حشذ ِٓ اٌّٛان١ٕٓ/اد فبق ػذدُ٘/ْ األسثؼخ آالف شخض.

6ص          ً ً   و أل سننر رنن ً   حننك   لنن ً   ا لنٌنصنع   ا أل و     هنني   ػنب م    هنٌنشنى ر   جنٌنسنٍنزنن   6101رنطنطنن

   

 الزدريت 

 ًشبطبد ورحزكبد 

اجزوبعبد رشبوريخ ورٌسيقيخ هع هٌظوبد الوجزومع المومدًمي  

                              110 164 326هبرع7   لالتصبل بىب:

الؼٌىاى 7 الوزحع، خلع هؼرض الفىلفى،  

 ثٌبٌخ كرٌن سالهخ ، الطبثك الثبلث      

  www.crtda.org.lbالوىلغ األلكزروًً  7 

  getteam@crtda.org.lb الجرٌذاأللكزروًً    7 

Lebanese Women's  Right to         

Nationality and Full Citizenship 

 

www.learningpartnership.org  

 الفعبليخ اسن الوٌظوخ الزبريخ

االئزالف اللجٌبًً الفلسطًٌٍ   910314102

لالجئٍي  لحولخ حك الؼول

 الفلسطٌٍٍٍي فً لجٌبى

رطىراد والغ حمىق الالجئٍي "طبولخ حىار ثؼٌىاى 

 فٌذق الرٌفٍٍرا-الفلسطٌٍٍٍي فً لجٌبى" 

لزشرٌغ حوبٌخ  زحبلع الىطًٌال 91031314

 الٌسبء هي الؼٌع األسري

رذاػٍبد رصذٌك هجلس الٌىاة   اجزوبع لوٌبلشخ

ػلى هشروع المبًىى دوى رؼذٌل  وهي اجل رحذٌذ 

 هٌظوخ كفى -الخطىاد الومجلخ

الزً رىاجههب  ثحث سجل الزٌسٍك و الهىاجس جوؼٍخ الوسبػذاد الشؼجٍخ  91031112

الوٌسمبد فً الوٌبطك هغ الوؼٌٍٍي1اد ثحولخ 

 هكزت الحولخ-الجٌسٍخ 

االجزوبع السبثك  هزبثؼخ هب رن طرحه ورذاوله فً جوؼٍخ الوسبػذاد الشؼجٍخ 910311191

 هكزت الحولخ -ووضغ اسس الشراكخ 

لجٌخ األسرح فً ًمبثخ الوحبهٍي  910311191

 و هٌظوخ ػذ  ثال حذود

لىاًٍي االحىا   ورشخ ػول حى  دراسخ هشبرٌغ

 ثٍذ الوحبهً-الشخصٍخ الوذًٍخ االخزٍبرٌخ فً لجٌبى

هعزض الحدائق 
 وههزجبى الزثيع 

جذذذبٌذذذذ حذذذّذذذٍذذذخ 
جٌسيزي حق لمي ” 

فذذذذٟ “  وألسممممزرممممي
ِذذؼذذذشع اٌذذذحذذذذا ذذذك 
ِٚٙشجبْ اٌشث١ذغ  فذٟ 

، ٚأجشد 2014شٙش أ٠بس 
ِمبثالد ِظٛسح ِغ صٚاس 
اٌّؼشع ِغٍطخ اٌضٛء 
ػٍٝ ِٛضٛع اٌّغبٚاح 
فٟ إٌٛع االجزذّذبػذٟ 

ٚثبألخض حك اٌذٕذغذبء  
ثذذّذذٕذذح اٌذذجذذٕذذغذذ١ذذخ  

 ألعشرٙٓ .  

mailto:glipteam@crtda.org.lb

