
پروردگارت
فر�موشکار

ن�ست. سورٔه مر�م:۶۴



لبنان  امام موسی صدر در  اجتماعی که  بیداری 
این  تاریخ  و  فرهنگ  در  عطفی  نقطٔه  کرد،  ایجاد 
کشور است و پیامدها و نمودهایش همچنان طنین

 انداز و زاینده است. امام صدر در فاصلٔه سال های 
1962 تا 1978 ده ها مرکز، فعالیت و مدرسه پایه
 گذاری کرد. امروز می توان مؤسسات امام موسی 
صدر را در صور تجسم بخشی از اندیشٔه ایشان در باب 

ضرورت کار سازمان یافتٔه نهادی دانست.

تاریخچه

مؤسسات امام موسی صدر

سال 1982 اولین هیئت مدیرٔه مؤسسات به ریاست 
مجوز  موجب  به  و  شد  تشکیل  صدر  رباب  سیده 
همچنین  یافت.  رسمیت  آن  تأسیس  19/أد  رسمی 
قطعٔه ساحلی شمارٔه 1645 شهر صور برای ساخت 
امروز  که  زمینی  شد؛  تعیین  مؤسسات  این  محل 
مراکز  و  است  آموزشی  و  فرهنگی  منطقه ای 
بهداشتی و اجتماعی بسیاری در تمام جنوب لبنان و 

همچنین بیروت ذیل آن قرار دارند.

برای

انسان

گردآمده ایم.



مؤسسات امروز
ما در مؤسسات مأموریتمان را از چشم انداز امام صدر الهام گرفته ایم که:«لبناِن فردا، 
لبنان عدالت و فرصت های برابر… و لبنان آزادی و ارزش هاست». مؤسسات با تمام 
توان می کوشد واسطه ای میان نیازمندان و توانمندان باشد. ما همچنین خود را شرکت 
خدماتی و یا مؤسسٔه اجرایی نمی دانیم بلکه خود را شتاب دهندٔه تحول جامعه به سمت 

عدالت و برابری فرصت ها می دانیم.

طرح ها و فعالیت های ما در چهارچوب این اهداف قرار دارند:

اهداف
کلی

زندگی  زمینه های  ارتقای  و  بهبود 
آسیب پذیر  اقشار  برای  آبرومندانه 
(دختران یتیم، خانواده های بدسرپرست، 
بانوان، روستانشینان و حاشیه نشینان

تأمین نیازهای اساسی طردشدگان و 
آموزشی  نیازهای  و  نزاع ها  قربانیان 

دانش آموزان با نیازهای خاص

تأمین فضا و شرایط مناسب برای ساخت 
جامعٔه عدالت محور که افراد از فرصت
 های برابر برخوردار باشند و پاسخگویی و 
مشارکت در آن جامعه فارغ از اعتقادات، 
رنگ پوست و جنسیت رواج داشته باشد.

دوراهی  در  لبنان  جنوب  روستایی  مناطق  در  صدر  موسی  امام  مؤسسات 
خطرات طردشدگی و فقر و ظرفیت های عدالت و آزادی با تمام توان در حال 
ملی،  هویت  از  پاسداری  در  مشارکت  روستایی،  محیط  حفظ  است.  فعالیت 
ایجاد حاشیه های فقیرنشین شهری و…  و  به شهرها  از مهاجرت  جلوگیری 
دستاوردهای مسیر راهبردی ما در این منطقٔه حساس هستند که بر افتخار و 

اطمینان ما به راهمان می افزایند.



خّط مشی ها
به مرور زمان، مؤسسات فعالیت اصلی خود را از داراألیتام به برنامٔه جامع سرپرستی پایدار 
توسعه داد و و خدمات مؤسسات عالوه بر سرپرستی دختران یتیم و نیازمند، به تدریج 
خانوادٔه آنان را نیز در بر گرفت؛ خدماتی از جمله ارائٔه راهنمایی و کمک های اجتماعی به 
خانوادٔه دختران. در این شیوه بچه ها در طول روز از خدمات مؤسسات بهره مند می شوند 

و بعد از ظهر به خانه می روند و شب را در جمع خانواده می گذرانند.

برنامـــٔه جامع
سرپرســـتی
پایــــــــــــــــدار

برنامـــٔه جامع
سرپرســـتی
پایــــــــــــــــدار

برنامـــٔه جامع
سرپرســـتی
پایــــــــــــــــدار

تعداد دختران دانش آموز مدرســٔه رحاب الزهرا(س) 
در سال 2020

خدمات
بخش
کفالت

کفالت

تغذیه

حمایت از خانواده

آموزش

پوشاک و سرگرمی

بهداشت و درمان



ت  مـــــــا خـــــــد
مـــــوزشـــی آ
یکـــــپارچــــــــه

بــه افزایــش و گســترش  بــا توجــه 
پوشــش،  تحــت  افــراد  نیازهــای 
مؤسسات زنجیرٔه خدمات آموزشی 
یکپارچه را در چهار دورٔه اصلی پیش

و  ابتدایــی  دبســتان،   دبســتانی، 
راهنمایــی تدارک دید. آموزش بچه ها 
در مقاطع دبیرستان و دانشگاه نیز در 
مراکز آموزشــی منطقه و با هزینه و 

نظارت مؤسسات انجام می گیرد.

همچنین دختران عالقه مند به تحصیل در دوره های فنی و حرفه ای می توانند در رشته
 های مختلف از جمله مدرسٔه پرسابقٔه پرستاری و دوره های فشرده ی فنی و حرفه ای و  
رشتٔه تازه تأسیس تربیت مددکار اجتماعی ثبت نام کنند. همٔه این بخش ها مطابق با 
برنامه های رسمی آموزش و پرورش کشور هستند. مؤسسات هنگام تعریف رشته ها نیاز 

بازار را نیز بررسی می کند.

فنی و حرفه ای

(BT & TS) مجموع فارغ التحصیالن مدرسٔه پرستاری



برنامه های تخصصی
مرکز تقویت توان انسانی «طاقات» برای بهره گیری از تجربٔه متراکم در زمینه های 
آموزش و مدیریت تأسیس شد و هدف آن انتقال این تجربه به عالقمندان در قالب فعالیت

 های آموزشی و گفت وگویی متنوع است. جامعٔه هدف این مرکز، فعاالن در شهرداری ها، 
سازمان های مردم نهاد، مدارس و انجمن ها هستند.

مرکز تقویت توان
انسانی «طاقات»

بیروت  در  «اسیل»  زودهنگام  مداخلٔه  مرکز 
در  ویژه  نیازهای  با  کودکان  به  کمک  برای 
نخستین سال های عمرشان تأسیس شد. در این 
مرکز همچنین به خانوادٔه این کودکان مشاوره، 
اطالعات و آموزش داده می شود. این مرکز با 
کیفیت  و  شده  مواجه  خانواده ها  استقبال 
زندگی آنان و زندگی آیندٔه فرزندانشان را بهبود 

بخشیده است.

عکاسی  رشتٔه  از  هنرجو  دوره  چند  کنون  تا 
مرکز توسعٔه آفاق فارغ التحصیل شده اند. این 
رشته را مدیریت آموزش فنی و حرفه ای در لبنان 

تعریف کرده و به آن مجوز داده است.



به تازگی مرکز تخصصی مراقبت از بیماران دارای ضایعٔه نخاعی در درمانگاه دردغیا 
افتتاح شده است. این مرکز امروز پذیرای بیماران ضایعٔه نخاعی از مناطق مختلف لبنان 

است و موجب تغییر کیفیت زندگی خودشان و خانواده هایشان شده.

ارائــٔه بیــش از 80300 خدمــت ســالمت بــه 40 هــزار 
مراجعه کنندٔه درمانگاه های مؤسسات در سال 2019 

افزوده شده است.  امام صدر  به همٔه درمانگاه های مؤسسات  بخش سالمت روان 
دستیابی به این هدف، پس از فارغ التحصیلی سه دوره روان شناس آمادٔه ارائٔه کمک در 

زمینٔه سالمت روان از مؤسسات، امکان پذیر شد.

خدمــات
ســالمت
ن ا و ر



طبق چشم انداز 2020 برای ایجاد فرصت های شغلی جدید برای بانوان، مؤسسات برنامٔه 
اشتغال زایی امیدبخشی را آغاز کرد. در مرحلٔه آزمایشی این برنامه، چهار مرکز برای 
کارگاه  و   ROZANA قالی بافی  کارگاه  شد.  ایجاد  زنان  توانمندسازی  و  اشتغال 
بازیافت PAPYRUS برای بازیافت و تولید کاغذ و کارگاه ساخت صابون ارگانیک 

ELLISSAR و کارگاه نقره سازی

ROZANA کارگاه قالی بافیPAPYRUS کارگاه بازیافت

کارگاه ساخت صابون ارگانیک 
ELISSAR

كارگاه نقره سازى



تأمین مالی
هویداست.  مالی اش  منابع  نقشٔه  در  هم افزایی  و  همکاری  برای  مؤسسات  فلسفٔه 
نیکوکارانی از داخل و خارج لبنان با تأمین بیش از %65 هزینه های مؤسسات از طریق 
این  ادامٔه فعالیت  برنامه های تکفل، افطارها و کمک های نقدی و غیر نقدی ضامن 

مجموعه هستند.

تکفل ایتام
افطارهای رمضانی
کمک های شخصی
درآمدهای مدارس

ودرمانگاه ها

درآمد طرح های تولیدی
مشارکت با دولت لبنان
کمک های بین المللی

متفرقه



کرامت انسان

نفی هرگونه
تبعیض

کیفیت  و تمایز

هم کاری
و هم افزایی

تسامح

انجمن
فارغ التحصیالن مرکز مداخالت زودهنگام

انجمن زنان لبنانی  مؤسسٔه مطالعات و تحقیقات
امام موسی صدر - لبنان

خــدمـــات
پـــــــایــــــٔه
سـالمـــت

درمانگاه های
سیار

درمانگاه های
روستایی

(مراقبت از مادر و کودک)

(پوشش کامل سالمت)

(شاخص های جهانی بهداشت)

(مراقبت های اولیه)

(بیماری های مزمن)

(توسعٔه اجتماعی)

(طناب نخاعی)

(بازیافت)

پرستاری

مددکاری
اجتماعی

فنی و
حرفه ای

توانمندسازی
بانوان

مراقبت از کودکان
و نوجوان

کفالت
ایتام

مهد کودک
مادران شاغل

مدارس

از مراقبت 
خانواده ها

سالمت
تحصیلی

مهدکودک

دبستان
دبیرستان

2020

آموزش
استثنایی

مـــــرکــــز
تقــــویت
تـــــــــوان
انســانی

مهارت های
ویژٔه کودکان

کارگاه قالی بافی
و صنایع دستی

کارگاه صابونکارگاه بازیافت کاغذ
دست ساز

شبکٔه خدمات
شبکٔه خدمات مؤسسات امام صدر را می توان در قالب این شجرٔه مبارکه مشاهده کرد:

بوستان فردا - عرمون
2022



مشارکت ها
مؤسسات امام صدر با وزارت خانه های مرتبِط دولت از جمله وزارت شئون اجتماعی، 
وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت محیط زیست، قراردادهای متعددی 
دارد. همچنین نقشی فعال در همٔه کمیسیون ها و هیئت های مربوطه از جمله 
هیئت ملی مسائل بانوان، شورای بانوان لبنان، شورای ملی خدمات اجتماعی، کمیسیون 

کودک و… ایفا می کند.

سازمان های توسعه گرا و بین المللی پلی میان فرهنگ ها و ملت ها و یکی از طرف های 
اصلی روند توسعه و همچنین مرجع دانش و تجربه به شمار می آیند. به همین منظور میزان 
ارتباط مؤسسات امام صدر با سازمان های بین المللی با سه معیار اعتبار، اعتماد متقابل 

و کارایی تعیین می شود.

داوطلبان و دوستان مؤسسات چند تشکل و جمعیت تشکیل داده اند از جمله: انجمن زنان 
لبنانی، هیئت های دوستان، انجمن فارغ التحصیالن، مؤسسه های امام صدر در امریکا و 

ایران و… 

مؤسسات عضو شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ECOSOC و عضو مؤسس 
شبکٔه عربی سازمان های مردم نهاد و شورای عربی توسعه و کودکان و غیره است.

مؤسســـات امـــام موسی صــدر دارای 
اجـــــازٔه دریـــــافت حقـــوق شـــرعی از  
خامنه ای،  علی  سید  عظام  آیات 
سید علی سیستانی، حسین وحید 
خراسانی، سید موسی شبیری و 

سید سعید حکیم است.



مسیرهای تماس:
88494162 21 98+تهــــــــران:

imamsadrfoundation.org.lb
@SadrFoundation_fa

«برای انسان گرد آمده ایم».

مسیرهای مشارکت:
شماره کارت اختصاصی: 6037-9972-3981-1871

IR610170000000107879972000  :شماره شبای اختصاصی
نزد بانک ملی به نام حورا صدر


