
                                    

1 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 الشمالي البقاع في السوريين لالجئين خدمات تقدم التي والمنظمات المفوضية لدى  الساخنة الخطوط

 

 
 

 

 المفوضية 

 

 

 

 

 
 

 أسئلة عامة وإستشارة 

 
لتقديم شكوى أو اإلبالغ سرا عن قضايا االحتيال والفساد أو إساءة  

 .استخدام السلطة من قبل مقدمي الخدمات اإلنسانية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك

76611811 
81477248 
81477249 
81477250 

الجمعة،  -اإلثنين 

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

 المفوضية 
 

الجمعة،  -اإلثنين  08930468 .مع مفوضية شؤون الالجئين في البقاع تقديم طلب، تجديد أو اضافة

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

 .واألهليةلألسئلة حول النقد والغذاء والمساعدة في فصل الشتاء     األمم و الغذائية العالمية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك
 

 الجمعة، -االثنين  01594250
    5  -صباحا     8

 مساء  

 

 

 

 
 

الفرنسي البنك اللبناني   يمكنك االتصال في حال:  

أو الرقم   \ البالغ عن المشاكل المتعلقة بالبطاقة الحمراء و  •

 السري  
 بطاقتك الحمراء   في حال فقدان أو سرقة •
  (ATM)اذا تم ابتالع بطاقتك الحمراء بواسطة الصراف اآللي  •

 أو غيرو  من البنك اللبناني الفرنسي

01242477 
03242477 

24/7 
 

 الغذائية   اص بالمساعدات المالية ومركز االتصال الخ    األمم و الغذائية العالمية

 يمكنك االتصال في حال: 
 بطاقتك الحمراء  فقدان أو سرقة •
 اذا تم ابتالع البطاقة من قبل بنك غير البنك اللبناني الفرنسي   •

01594250 
 

 الجمعة، -اإلثنين 

  5  – صباحا   8 
  مساء  

 
 

  

 24/7 01504020 البقاع : منطقة نكستكير 

 

 عامة معلوماتاستشارة و

 

تقدم الخدمات االستشفائية لألشخاص الذين يعانون من حاالت طارئة تهدد حياتهم، باإلضافة إلى خدمة الوالدات ورعاية األطفال   :الصحة

 .الحديثي الوالدة

 

ين يتقرر أنهم في  يحصل الالجئون المسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الذ الموارد المحدودة،استنادا إلى  المساعدة األساسية:

 .ال يمكن تقديم طلب للحصول على المساعدةاألغذية العالمي.  برنامجأو مساعدة من \نقدية ومساعدة  أمس الحاجة على

 

 

 البقاع الشمالي     

 2021 آذار - 2020 تشرين الثاني   
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 ، طليا ،كفردان  ،حدث بعلبك  ،دورس  ،شعت  ،بعلبك  ،بريتال : منطقة ميرسي كوربس 
كفر  ،شمسطار ،طاريا ،الخضربعلبك ،يدحوش سن  ،حوش النبي ،مجدلون

 دبش

 عرسال : منطقة

81750100 

81750200 

81750300 

81750400 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   4 -  صباحا   9

 

جمعية العمل التطوعي  –وي وارلد 

 المدني جي في سي 

 

 ،اللبوة ،الهرمل  ،رون بعلبك ارمادير م ،الفاكهة  ،بجاجة  ،العين : منطقة

 زبود  ،راس بعلبك السهل  ،القاع  ،نبي عثمان ال
70863562 

 الجمعة، -االثنين 

  4:30  –صباحا   8 

 مساء  

لالجئين المجلس النرويجي   

 
 
 

 يحفوفا، بيت شاما  ، سرعين ،نبي شيت ال ،بدنايل : منطقة

78888975 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4 -  صباحا   9

 الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب  

 

 ،يونين ،مقنة  ،حوش الدهب  ، يمونةال ،ايعات  ،طيبة ال ،عرسال : منطقة

 24/7 79308459 شعت   ،بشوات  ،نحلة بعلبك 

 بوداي  ،السعيدة: منطقة أوكسفام 

 
81312582 

 الجمعة، -االثنين 
  – صباحا   8:30

 مساء   5:30

العمل ضد الجوع 

 

 الجمعة، -االثنين  81686849 عرسال منطقة: 
  4  -صباحا   8:30

 مساء  

العالمية  الرؤية حوش   ،حدث بعلبك ،دوريس ،شمصطار  ،بريتال ،بعلبك ،عددوس  منطقة: 

 ،كفردبش  ،حور تعلى  ،حوش بردا  ،حوش تال صفية ،حوش سنيد  ،النبي
 ،تمنين الفوقى  ،طاريا  ،طاليا ،قصرنبا ،مجدلون  ،خضر بعلبك ،كفردان
 جبعى

 

71515112 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4  –صباحا   8

 دولية للصليب األحمر ال لجنة ا

 

 عرسال   منطقة:
 الجمعة، -االثنين  08804290

  –صباحا    308:

 مساء   4:30

 

 

اللبناني الصليب األحمر   24/7 140 إسعافات أولية  

 24/7 125 اطفائية  الدفاع المدني اللبناني 

 

 

النظافة   لوازمعالج المياه، والصرف الصحي )بناء المرحاض(، وتوزيع  \اختبار \إمدادات  :المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 .جمع النفايات  و حاويات القمامةولوازم الطفل،  

 

 خدمات الطوارئ
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  ميدير
 
 

 ()باستثناء عرسال  البقاع الشمالي: منطقة

 
79109863

 

  

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   8 -صباحا    8 

 المجلس النرويجي لالجئين 

 
 

 
 

 برنامج ترميم المنازل  
 بعلبك ، عرسال: منطقة

 

 ترميم الخيم في حاالت الطوارء فقد  برنامج 
 عرسال : منطقة

76666954 

 

81868049

  

 الجمعة، -االثنين 

  4  -صباحا    8:30 

 مساء  

جمعية العمل التطوعي  –وي وارلد 

 المدني جي في سي 

 

 في حالة الطوارئ فقط  

 70863562    مشاريع القاع ،القاع  ،الهرمل : منطقة
 الجمعة، -االثنين 

  4:30  –صباحا   8 

 مساء  

 

 "برنامج الوصول إلى المدرسة" كاريتاس 
 

ينبغي على العائالت التي لديها أي استفسارات تتعلق بالمساعدات النقدية  

 االتصال بالخط الساخن لمزيد من المساعدة لبرنامج الوصول الى المدرسة 
 

 الجمعة، -االثنين  81313940

 مساء   4 -صباحا    8 

  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجنة اإلنقاذ الدولية 
 

 عرسال   ،مجدلون ،حوش بردا ،حوش الرافقة ،قصرنبا: منطقة

   

81666590 

 

76898373 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 -صباحا    8 

  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إنقاذ الطفل 
 

 حوش الرفقا  ، حوش سنيد ، حوش النبي ،بريتال منطقة: 

 

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 
  4   –صباحا   9  

 مساء  

األمية  برنامج متابعة لألطفال إلعدادهم للمدرسة العامة. دروس محو  الدعم البلجيكي 

   باللغتين العربية واإلنجليزية للشباب )األوالد والبنات(  وللنساء.
 

عرسال : منطقة  

 الجمعة، -االثنين  71634713
  5 –صباحا     9

 مساء  

العالمية  الرؤية  

 

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  

 عرسال منطقة : 
 الجمعة، -االثنين  71515112

 مساء  4 –صباحا     8

التعليم العالي )التعليم الجامعي(   .الواجبات المدرسية، والنقل المدرسيتسجيل األطفال والشباب في البرامج التعليمية، ودعم التعليم: 

 .للبالغين

 

تقييم األهلية وتوزيع مواد االيواء لتحسين ظروف الخيم / المباني، و تحسين ظروف الموقع وتوفير أجهزة إطفاء الحرائق / التدريب على  :مأوى

 .السالمة من الحرائق
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     SOSقرية

 

سنوات   8لتعليم اإللكتروني والتدريب المهني لدعم الفئات الشابة من عمر  ا

 يتضمن هذا المشروع تقديم نشاطات متنوعة: . سنة 24لغاية عمر 

 محو األمية  -

 تعليم برامج معلوماتية األساسية   -
 تنمية قدرات األطفال من خالل نشاطات دعم نفسي إجتماعي   -
 جلسات داعمة لألهل  -

 سنة يتضمن:  24سنة لغاية  13تدريب مهني من عمر 

 يكتصليح هواتف وكمبيوتر، زراعة، تصنيع مونة، صابون، موزا
 

  ، الخضر ، طليا ، بيت شاما ، حوش الرفقا ، تمنين ،قصرنبا   :منطقة

  العقيدية ، الحالنية ، بدنايل ، النبيحوش  ، ميسلون

 الجمعة، -االثنين  71987209
  4 –صباحا     8

 مساء  

جلسات توعية   ،للشباب  تدريب مهني،  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  المجلس النرويجي لالجئين 

 لألهل  

 

 عرسال : منطقة

 

 بعلبك :منطقة

 

 

76099799 

76946662 

 الجمعة، -االثنين 
  4  –صباحا    8:30
 مساء  

تعليم المهارات األساسية  ،التعليم المجتمعي في مرحلة الطفولة المبكرة   أرض االنسان إيطاليا

اإلبقاء على التعليم )دعم الواجبات   ،لإللمام بالقراءة والكتابة والحساب  

 المنزلية/ دورات الدعم المدرسي/ دورات اللغة األجنبية  

 

 عرسال، جديدة الفاكهة، مشاريع القاع، بعلبك منطقة:

03027051

 

03046093

 

03017059 

 الجمعة، -االثنين 
  5  –صباحا    8:30
 مساء  

 : والمنح الدراسية على موقع  المستوى الجامعييتم نشر المعلومات حول البرامج على  مستوى الجامعي 
https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-

opportunities  

 

 

 الشمالي   البقاع: منطقة لجنة اإلنقاذ الدولية 

 

الخط الساخن لالستفسار عن المعلومات العامة  

 تعنى بالحماية التي 

 الشمالي   البقاع: منطقة

76784164 

 

76757559 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 -صباحا    8 

  عرسال: منطقة المجلس النرويجي لالجئين 

  بعلبك: منطقة

 القاع و مشاريع البقاع الشمالي: منطقة

76171402 

76897789 

76000613 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4:30  –صباحا   8 

 24/7 70326651   البقاع الشمالي: منطقة كاريتاس 

الدنماركي  المجلس  التمثيل القانوني و  االستشارات القانونية 

بعلبك، الطيبة، تل االبيض، عدوس،  : منطقة

النبي شيت،  طريا، حدث بعلبك، شليفا، بتدعي،

 الجمعة، -االثنين  76437236

  مساء   5  –صباحا   8 

يل  تسجثال فيما يتعلق بطلبات الحماية، والمعلومات والخدمات القانونية )على سبيل المالمساعدة في مجال الحماية الفردية   :الحماية القانونية

 وحظر السفر(.  الوالدات / الزواج / الوفاة، الحضانة والطالق، اإلقامة القانونية

 

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities
https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities
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حمودية، طليا، حزين، دورس، بريتال، ايعات،  

 قصرنبا، شمسطار دير االحمر، 

 دولية للصليب األحمر ال لجنة ا

 

 أنشطة البحث عن المفقودين 

 

 الشمالي  البقاع  منطقة:

08804290 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4:30 –صباحا    308:

 شيلد 

 

تعمل في مجال االحتجاز في المخافر، قصور  

والسجون، تقتصؤ خدماتها على المساعدة  العدل 

االجتماعية، القانونية، النفسية والطبية  

لالشخاص المحتجزين في االماكن التي سبق  

 ذكرها.

 الشمالي  البقاع  منطقة:

70848074 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 –صباحا    308:

 

 

 عرسال : منطقة لجنة اإلنقاذ الدولية 

81600048 

24/7 

 

الدعم النفسي  ،الدعم النفسي واالجتماعي المرّكز  دعم نفسي وإجتماعي: أرض االنسان إيطاليا 

 مهارات األبوة واألمومة   ، االجتماعي المجتمعي

 عرسال، مشاريع القاع، الهرمل، القصر واللبوة  منطقة:
 

 إدارة حاالت 

 عرسال، مشاريع القاع، الهرمل، القصر واللبوة  :منطقة

76717379 

 

81641277 

 الجمعة، -االثنين 

  5  -صباحا    8:30 

 مساء  

 

24/7 

حماية    :  منطقة 

 بعلبك

 القاع

 عرسال 

 

79300419 

03117582 

79301125 

24/7 

الدنماركي  المجلس  ، طليا  ، الحمودية ،نبي شيت ال ،شليفا ، بتدعي ،حدث بعلبك ،طاريا  :منطقة 
 قصرنبا ،شمسطار   ،األحمر دير ،ايعات  ،بريتال  ،دورس  ،طيبة ال ، حزين

79100371 

 

 

76183291 

24/7 

 

 الجمعة، -االثنين 

  –صباحا    8:30 

 مساء   4:30

  إنقاذ الطفل 

 بريتال  منطقة: 

 

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 
   –صباحا   9  
 مساء   4  

 تقديم االستشارات واالستجابة للقضايا المتعلقة باألطفال )مثل اإليذاء واالستغالل واالنفصال وغير ذلك من المخاطر(.  حماية الطفل:
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 جمعية  سوى
 

 

 ،مقنة ، ايعات  ، حوش الرافقة ، نبي شيث ، بريتال ، دورس ، بعلبك منطقة:
 يونين ، االبيض تل
 81705355 24/7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بعلبك: منطقة لجنة اإلنقاذ الدولية 

 

 القاع ، الهرمل : منطقة

 

 عرسال : منطقة

 

 الخط الساخن لالستفسار عن المعلومات العامة التي تعنى بالحماية 

 الشمالي   البقاع: منطقة

76862444 

 

76849166  

 

76784978 

 

76757559 

24/7 

 

 

 24/7 71500808   البقاع الشمالي: منطقة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 

 

 بعلبك :منطقة أبعاد 

 بوة للا :منطقة

 عرسال : منطقة

 المأوى اآلمن 

70999545 

70999484 

70999646 

81788178 

24/7 

 

 03018019   البقاع الشمالي: منطقة كفى

 

24/7 

 

 ،حور تعال ،شليفا ،بتدعيي ،دير األحمر ،طليا ،بوداي  ،السعيدة : منطقة أوكسفام 

 ة حوش تل صفي  ،حوش بردى ،جبعا

 

 الجمعة، -االثنين  79111029

مساء   8 -صباحا    6   

الدنماركي المجلس نبي ال ، بتدعي  ،شليفا ، حدث بعلبك ، األبيض تل  ، طيبةال ، بعلبك  :منطقة  

 األحمر  دير ،بريتال  ،دورس  ، حزين ، طليا  ، الحمودية ،شيت 

 

نبي ال ، بتدعي  ،شليفا ، حدث بعلبك ، األبيض تل  ، طيبة ال ، بعلبك : :منطقة

 ،شمسطار ،األحمر دير ،بريتال  ،دورس  ، حزين ، طليا  ، الحمودية ،شيت 
 ايعات ،قصرنبا

79100371 

 

 

76437236 

24/7 
 
 

 
 الجمعة، -االثنين 

  –صباحا    8:30 

 مساء   4:30

توفير التواصل لالشخاص الذين تعرضوا، او يمكن ان  االستشارة السرية والدعم الالزم و تقديم :الحماية من العنف واإلساءة واالستغالل

   يتعرضوا لخطر العنف و االيذاء و االستغالل.
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 ميرسي كوربس 

 

 70999047   البقاع الشمالي: منطقة

 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4 -صباحا    8 

المنطقة العربية   -أكشن أيد  

 

   حماية مجتمعية –نشاطات ترفيهية -مساحة أمنة للنساء: دعم نفسي  

   البقاع الشمالي: منطقة

 الجمعة، -االثنين  71227059

 مساء   4 -صباحا    8 

 ماغنا 

 

 

 للخدمات الطبية: 

: فريق الطبي النقال هو جزء من وحدة الرعاية الصحية لحاالت  19كوفيد 

 في بعلبك, دورس, شعت ويونين 19الكوفيد 

 

   الدارة الحاالت وخدمة الصحة النفسية:

 خدمات طبية(  ،مكان آمن ،عالج نفسي ،)مداخلة نفسية ادارة حالة

 بعلبك ،يونين ،شعت: منطقة

81960340 

 

 

 

71159303 

 الجمعة، -االثنين 

 – صباحا    8:30 
 مساء   5 

  يونينمنطقة:  الهيئة الطبية الدولية 

 

 .العالج الطبي في حالة العنف الجسدي

03110378 24/7 

 

 أبعاد 

 

 مركز الرجال

خدمات دعم نفسي واجتماعي للشباب والرجال على الصعيد الفردي،  تقديم 

 على صعيد األزواج وعلى صعيد العائالت. 

 ( 2019أيلول  1)في بعلبك والبيسارية ابتداءاً من   بيروت  المنطقة: 

 الجمعة، -االثنين  71283820
  5  –صباحا   8 

 مساء  

 

إعادة التأهيل البدني والحركي ، مساعدة األسنان وتوفير األجهزة   آرك أن سيال 

 المساعدة ومستلزمات النظافة )على سبيل المثال حفاضات الكبار(. 

 

 الجمعة، -االثنين  08544881

  4  –صباحا   8 

 مساء  

)على سبيل المثال   امة لتحسين إمكانية الوصولأماكن اإلق إعادة تأهيل  ميدير 

 (. الدفعة من الدرابزين وأرضيات الرفع
 الجمعة، -االثنين  79109863

  3 –صباحا    10 

 مساء  

 الجمعة، -االثنين  08372224 .الحركيإعادة التأهيل البدني و اتحاد المقعدين اللبنانيين 

  3  –صباحا   8 

 مساء  

 الشمالي  البقاع  منطقة: دولية للصليب األحمر ال لجنة ا
 الجمعة، -االثنين  08804290

  –صباحا    308:

 مساء   4:30

 ذوي االعاقة و المسنين المعرضين للخطر.    دعم :األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 



                                    

8 
 

 

 

 

 

 lebanon.org/-https://www.refugees  :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

 

 

 

 

  

 

الدنماركي  المجلس  81312396 عرسال  : منطقة 
 

 الجمعة، -االثنين 
  –صباحا    8:30 

 مساء   4:30

العمل ضد الجوع 

 

    يونين و التوفيقيةمنطقة: 

81686849 
 الجمعة، -االثنين 
  4  -صباحا   8:30

 مساء  

للشباب )األوالد والبنات(  وللنساء: التدريب القائم على التمكين  صفوف  الدعم البلجيكي 

 . المهارات الحياتية وجلسات التوعية ،التسويق

 

عرسال منطقة:   

 الجمعة، -االثنين  71634713

  5 -صباحا    9

 مساء  

المنطقة العربية   -أكشن أيد  

 

 تدريبات و تعزيز مهارات للشباب و الفتيات 

   المجتمعية و سبل العيشتدريبات على الريادة 

 النساء و الشباب من كل الجنسيات  الفئات المستهدفة:

   البقاع الشمالي: منطقة

 الجمعة، -االثنين  71227059

  4 -صباحا    8 
 مساء  

من خالل اإلرشاد الوظيفي، إحالة الوظيفة، التدريب على أساس السوق، التلمذة الصناعية، التدريب على الحياة والمهارات   خدمات سبل العيش:

 ظروف العمل الالئق لمنطقة البقاع كلها الناعمة، دورة توعية 

https://www.refugees-lebanon.org/
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 األوسط البقاع في السوريين لالجئين خدمات تقدم التي والمنظمات المفوضية لدى  الساخنة الخطوط

 

 
 

 

 أسئلة عامة وإستشارة  المفوضية 

 
لتقديم شكوى أو اإلبالغ سرا عن قضايا االحتيال والفساد أو إساءة  

 .استخدام السلطة من قبل مقدمي الخدمات اإلنسانية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك

76611811 
81477248 
81477249 
81477250 

الجمعة،  -اإلثنين 

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

الجمعة،  -اإلثنين  08930468 .مع مفوضية شؤون الالجئين في البقاع تقديم طلب، تجديد أو اضافة  المفوضية

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

 .لألسئلة حول النقد والغذاء والمساعدة في فصل الشتاء واألهلية   األمم و الغذائية العالمية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك
 

 الجمعة، -االثنين  01594250
    5  -صباحا     8

 مساء  

 

 

 

 
 

الفرنسي البنك اللبناني   يمكنك االتصال في حال:  
أو الرقم   \ البالغ عن المشاكل المتعلقة بالبطاقة الحمراء و  •

 السري  

 بطاقتك الحمراء   ةفي حال فقدان أو سرق •
  (ATM)اذا تم ابتالع بطاقتك الحمراء بواسطة الصراف اآللي  •

 من البنك اللبناني الفرنسي أو غيرو 

01242477 
03242477 

24/7 
 

     الغذائية تصال الخاص بالمساعدات المالية و مركز اال   األمم و الغذائية العالمية
 يمكنك االتصال في حال: 

 بطاقتك الحمراء  ةفقدان أو سرق •
 اذا تم ابتالع البطاقة من قبل بنك غير البنك اللبناني الفرنسي   •

01594250 
 

 الجمعة، -اإلثنين 
  5  – صباحا   8 

  مساء  

 
 

  

 24/7 01504020 البقاع : منطقة نكستكير 

 معلومات عامةاستشارة و

 

تقدم الخدمات االستشفائية لألشخاص الذين يعانون من حاالت طارئة تهدد حياتهم، باإلضافة إلى خدمة الوالدات ورعاية األطفال   :الصحة

 .الحديثي الوالدة

cases. 

 

ين يتقرر أنهم في  يحصل الالجئون المسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الذ الموارد المحدودة،استنادا إلى  المساعدة األساسية:

 .ال يمكن تقديم طلب للحصول على المساعدةاألغذية العالمي.  برنامجأو مساعدة من \نقدية ومساعدة  أمس الحاجة على

 

 

 البقاع األوسط

 2021  آذار -2020 تشرين الثاني 
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 81750100 ي زحلة معلقة األراض: منطقة ميرسي كوربس 

81750200 

81750300 

81750400 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   4 -  صباحا   9

  زحلة  ، األمارة حوش  زحلة ، زحلة دلهمية  ، موسى( )حوش عنجر: منطقة سولدرتي 
زحلة    ، رعيت ، موش حوش ،تعنايل  ، زحلة تربل  ،أراضي  األمارة حوش

 معلقة األراضي 

70066589 

 

 الجمعة، -االثنين 
  1 -  صباحا   8

ضهرا    2  و  ضهرا  

 مساء   5 -

 نيحا  ، سعدنايل ، اصرية رزقن  ،فرزل ال ،أبلح منطقة:  المجلس النرويجي لالجئين 

 78888975 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4 -  صباحا   9

 دير الغزال  ، كفرزبد ، عين كفرزبد ،مجدل عنجر منطقة: جمعية  سوى

 
81203254 

79183595 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 -  صباحا   9

العالمية  الرؤية  

 

  حوش ، رياق ، زبدول ، زحلة مزرعة ،قب الياس  ، برالياس  : منطقة

علي  ، صيادي حوش ، جديتا ، مكسه ، الغنم حوش ، مندرة حوش ،قيصر

 تشفليق ادّه حوش   ، ماسا ، حوش حاال  ، النهري
 

71515112 
 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4 – صباحا   8

 

 

 ميدير 

 
 79109863 البقاع األوسط : منطقة

 

  

 الجمعة، -االثنين 

مساء   4 -صباحا    8   

 ،شبرقيت تابت   ،بوارج  ،برالياس  ،أبلح  ،عنجر  ،علي النهري : منطقة إنقاذ الطفل 

حوش    ،حوش السيادي  ،حوش الغنم   ،حوش العمارة  ،فرزل ال ،شتورا 

 ،  مكسة ،مجدل عنجر  ،كسارة  ،جديتا  ،حزرتا  ،حوش قيصر  ،مندرة 

 الجمعة، -االثنين  81700202

مساء   4 -صباحا    9    

 

 

األحمر اللبناني الصليب   24/7 140 إسعافات أولية  

 24/7 125 اطفائية  اللبناني  الدفاع المدني

 

 

 

النظافة   لوازمعالج المياه، والصرف الصحي )بناء المرحاض(، وتوزيع  \اختبار \إمدادات  :المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 .جمع النفايات  و حاويات القمامةولوازم الطفل،  

 

 خدمات الطوارئ

 

وتوزيع مواد االيواء لتحسين ظروف الخيم / المباني، و تحسين ظروف الموقع وتوفير أجهزة إطفاء الحرائق / التدريب على تقييم األهلية  :مأوى

 .السالمة من الحرائق
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 ، رياق  ،لياس قب ا ،قاع الريم  ،نيحا   ، اصرية رزقن  ،نبي أيال ال ،زحلة 

 ل  زبد  ،تل األخضر  ،تعنايل  ،تعلبايا 

 

 الجمعة، -االثنين  76757549 مجدل عنجر  ، سعدنايل ، تعلبايا ،برالياس  : منطقة المجلس النرويجي لالجئين 

مساء   4 -صباحا    8   

 ترميم البيوت الغير مكتملة ) االبنية والمالجئ الجماعية(  سولدرتي 

عنجر)حوش موسى(، مجدل عنجر، بر الياس، سعدنايل، زحلة، : منطقة

 تعنايل، تربل زحلة، دلهمية زحلة، فاعور، تعلبايا، رياق

70066589 

 

 الجمعة، -االثنين 
  1 -  صباحا   8

ضهرا    2  و  ضهرا  

 مساء   5 -

    

 

 "برنامج الوصول إلى المدرسة" كاريتاس 

 
استفسارات تتعلق بالمساعدات النقدية  ينبغي على العائالت التي لديها أي 

 .لبرنامج الوصول الى المدرسة االتصال بالخط الساخن لمزيد من المساعدة

 الجمعة، -االثنين  81313940

مساء   4 -صباحا    8   

  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إنقاذ الطفل 
 

 عمرية  ،فيضة ،علي النهري  ،دلهمية ،عنجر ،برالياس : منطقة

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   4  –صباحا   9

 صفوف دعم  لجنة اإلنقاذ الدولية 
 عين كفرزبد ،زحله المعلقة  ،رعيت :منطقة

 
  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

 

 رعيت ، حوش الغنم: منطقة

81666590 

 

76898373 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 -صباحا    8 

 :التعليم غير الرسمي مجموعة سنبلة للتعليم و التنمية 

 
 صفوف دعم 

 
ا مسجلين في المدارس العامة  13إلى  7من   عام 
ا ممن هم خارج المدرسة ولم يلتحقوا بالمدرسة من قبل 14إلى   10من   عام 
 خارج المدرسة  \من هم في   24إلى   15من 

 

  ،الخميس –االثنين  81787655

ا   9  مساء   5 -صباح 

 
ا   9  السبت:    -صباح 

 مساء   5

 تعليم الطفولة المبكرة    الرؤية العالمية 
 

  تعلبايا، زحلة، مجدل عنجر، قب الياس، برالياس، سعدنايل المنطقة: 
 

  محو االمية
 

  تعلبايا، قب الياس، برالياس :المنطقة

71515112 

 

 

 

 الجمعة، -االثنين 
  4  –صباحا   8 

 مساء  

SOS سنوات   8التعليم اإللكتروني والتدريب المهني لدعم الفئات الشابة من عمر     قرية

 سنة. يتضمن هذا المشروع تقديم نشاطات متنوعة:  24لغاية عمر 
 محو األمية  -

 تعليم برامج معلوماتية األساسية   -
 تنمية قدرات األطفال من خالل نشاطات دعم نفسي إجتماعي   -
 جلسات داعمة لألهل  -

 سنة يتضمن:  24سنة لغاية  13تدريب مهني من عمر 

 تصليح هواتف وكمبيوتر، زراعة، تصنيع مونة، صابون، موزايك
 

   ، مكسة   ، جديتا شتورة   ، قب إلياس ة:منطق

 الجمعة، -االثنين  71485720
  4 –صباحا     8

 مساء  

التعليم العالي )التعليم الجامعي(   .تسجيل األطفال والشباب في البرامج التعليمية، ودعم الواجبات المدرسية، والنقل المدرسيالتعليم: 

 .للبالغين
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جلسات توعية   ،للشباب  تدريب مهني،  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  المجلس النرويجي لالجئين 

 لألهل  

 

 برالياس : منطقة

 

 سعدنايل ، تعلبايا: منطقة

 

70815666 

78801301 

 الجمعة، -االثنين 
  4 –صباحا     8

 مساء  

ي مستوى الجامع  : والمنح الدراسية على موقع  البرامج على المستوى الجامعيات حول يتم نشر المعلوم 

 https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-

opportunities  

  

 

 الجمعة، -االثنين  70521542 البقاع األوسط : منطقة انترسوس 

مساء   5 -صباحا    8   

النرويجي لالجئين المجلس   العيادات القانونية  

 

 وضواحيها  رياق ، دلهمية  ، الفاعور ،برالياس : منطقة

 

 وضواحيها قب الياس ، جديتا ،شتورا  ،تعنايل  ،تعلبايا  ،سعدنايل : منطقة

 زحلة  :منطقة

 

76000614  

78801201 

70992563 

 الجمعة، -االثنين 

   -صباحا    8 

 مساء   4:30

 24/7 70326651 البقاع األوسط : منطقة كاريتاس 

الدنماركي  المجلس  

 

 التمثيل القانوني و  االستشارات القانونية

 رياق  ،مرج ،قب الياس   ،برالياس ،مجدل عنجر منطقة:

 الجمعة، -االثنين  76437236
  5  –صباحا   8 

  مساء  

 الجنة الدولية للصليب األحمر 

 

 المفقودين أنشطة البحث عن 

 البقاع األوسط   منطقة:
 الجمعة، -االثنين  08804290

  –صباحا    308:

 مساء   4:30

 شيلد 

 

تعمل في مجال االحتجاز في المخافر، قصور العدل والسجون، تقتصؤ  

خدماتها على المساعدة االجتماعية، القانونية، النفسية والطبية لالشخاص  

 ذكرها.المحتجزين في االماكن التي سبق 

 البقاع األوسط   منطقة:

 الجمعة، -االثنين  70848074
  5 –صباحا    308:

 مساء  

 

 

 

 

 

يل  تسجثال فيما يتعلق بطلبات الحماية، والمعلومات والخدمات القانونية )على سبيل المالمساعدة في مجال الحماية الفردية   :الحماية القانونية

 وحظر السفر(.  الوالدات / الزواج / الوفاة، الحضانة والطالق، اإلقامة القانونية

 

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities
https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities


                                    

5 
 

 

 

 

حماية    البقاع األوسط : منطقة 

71802883 

24/7 

الدنماركي  المجلس  رياق ، تعلبايا ،برالياس   ، قب الياس  ،مجدل عنجر   :منطقة 

79100371 

24/7 

 الرؤية العالمية 

 

 جلسات دعم نفسي اجتماعي لالهل و نشاطات يومية لالطفال  

 

 ، دلهمية  ، عنجر، مجدل عنجر، سعدنايل ، قب الياس برالياس :منطقة

71112281 

 الجمعة، -االثنين 

   –صباحا   8 

 مساء    4

  إنقاذ الطفل 

 عمرية  ،برالياس  ،عنجر منطقة:
 

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   4  –صباحا   9

 جمعية  سوى

 
 

 برالياس  ، تعنايل ،مجدل عنجر ، شتورة منطقة:
 

81705355 24/7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  البقاع األوسط: منطقة أبعاد 

 

 األماكن اآلمنة للنساء والفتيات 

76060602 

 

81788178 

24/7 

 

 03018019 البقاع األوسط : منطقة كفى

 

24/7 

 

 24/7 81736338 األوسط البقاع : منطقة انترسوس 

 

  البقاع األوسط: منطقة الهيئة الطبية الدولية 

 

 .العالج الطبي في حالة العنف الجسدي

03110378 24/7 

 

 تقديم االستشارات واالستجابة للقضايا المتعلقة باألطفال )مثل اإليذاء واالستغالل واالنفصال وغير ذلك من المخاطر(.  حماية الطفل:

 

توفير التواصل لالشخاص الذين تعرضوا، او يمكن ان  االستشارة السرية والدعم الالزم و تقديم :الحماية من العنف واإلساءة واالستغالل

   يتعرضوا لخطر العنف و االيذاء و االستغالل.
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الدنماركي المجلس  24/7 76437236 رياق ، تعلبايا ،برالياس   ، قب الياس  ،مجدل عنجر  :منطقة  

 أبعاد 

 

 مركز الرجال

واجتماعي للشباب والرجال على الصعيد الفردي،  تقديم خدمات دعم نفسي  

 على صعيد األزواج وعلى صعيد العائالت. 

 ( 2019أيلول  1)في بعلبك والبيسارية ابتداءاً من   بيروت  المنطقة: 

 الجمعة، -االثنين  71283820

  5  –صباحا   8 
 مساء  

 

 

إعادة التأهيل البدني والحركي ، مساعدة األسنان وتوفير األجهزة   آرك أن سيال 

 المساعدة ومستلزمات النظافة )على سبيل المثال حفاضات الكبار(. 

 

 الجمعة، -االثنين  08544881

  4  –صباحا   8 

 مساء  

)على سبيل المثال   امة لتحسين إمكانية الوصولأماكن اإلق إعادة تأهيل  ميدير 

 (. الدفعة من الدرابزين وأرضيات الرفع
 الجمعة، -االثنين  79109863

  3 –صباحا    10 

 مساء  

 الجمعة، -االثنين  08372224 .الحركيإعادة التأهيل البدني و  اتحاد المقعدين اللبنانيين

  3  –صباحا   8 

 مساء  

 الدولية للصليب األحمر الجنة 

 

 البقاع األوسط   منطقة:
 الجمعة، -االثنين  08804290

  –صباحا    308:

 مساء   4:30

 

 lebanon.org/-https://www.refugees  :المعلومات يرجى زيارة لمزيد من 

 

 

 

 الجمعة، -االثنين  81312396 البقاع األوسط : منطقة

  –صباحا    8:30 

 مساء   4:30

 برنامج النقد مقابل العمل    الرؤية العالمية 

 

 مجدل عنجر : منطقة
 

71515112 
 

 الجمعة، -االثنين 
   –صباحا   8 
 مساء   4

من خالل اإلرشاد الوظيفي، إحالة الوظيفة، التدريب على أساس السوق، التلمذة الصناعية، التدريب على الحياة والمهارات   :خدمات سبل العيش

 ظروف العمل الالئق لمنطقة البقاع كلها الناعمة، دورة توعية 

 ذوي االعاقة و المسنين المعرضين للخطر.    دعم :األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 

https://www.refugees-lebanon.org/
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 الغربي و راشيا البقاع في السوريين لالجئين خدمات تقدم التي والمنظمات المفوضية لدى  الساخنة الخطوط

 

 
 

 

 أسئلة عامة وإستشارة  المفوضية 

 
لتقديم شكوى أو اإلبالغ سرا عن قضايا االحتيال والفساد أو إساءة  

 .استخدام السلطة من قبل مقدمي الخدمات اإلنسانية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك

76611811 
81477248 
81477249 
81477250 

الجمعة،  -اإلثنين 

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

الجمعة،  -اإلثنين  08930468 .مع مفوضية شؤون الالجئين في البقاع تقديم طلب، تجديد أو اضافة  المفوضية

 –  صباحا    8:30

 مساء    4 

 .لألسئلة حول النقد والغذاء والمساعدة في فصل الشتاء واألهلية   األمم و الغذائية العالمية
 

 .لتحديث عنوانك ورقم هاتفك
 

 الجمعة، -االثنين  01594250
    5  - صباحا     8

 مساء  

 

 

 

استنادا إلى الموارد المحدودة، يحصل الالجئون المسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الذين يتقرر أنهم في   المساعدة األساسية:

مساعدة من برنامج األغذية العالمي. ال يمكن تقديم طلب للحصول على المساعدةأو \أمس الحاجة على مساعدة نقدية و . 
 

 

 يمكنك االتصال في حال:  البنك اللبناني الفرنسي 
أو الرقم   \ البالغ عن المشاكل المتعلقة بالبطاقة الحمراء و  •

 السري  

 بطاقتك الحمراء   ةفي حال فقدان أو سرق •
  (ATM)اذا تم ابتالع بطاقتك الحمراء بواسطة الصراف اآللي  •

 من البنك اللبناني الفرنسي أو غيرو 

01242477 
03242477 

24/7 
 

 الغذائية  مركز االتصال الخاص بالمساعدات المالية و    األمم و الغذائية العالمية
 يمكنك االتصال في حال: 

 بطاقتك الحمراء  ةفقدان أو سرق •
 اذا تم ابتالع البطاقة من قبل بنك غير البنك اللبناني الفرنسي   •

01594250 
 

 الجمعة، -اإلثنين 
  5  – صباحا   8 

  مساء  

 
 

  

 24/7 01504020 البقاع : منطقة نكستكير 

األطفال  تقدم الخدمات االستشفائية لألشخاص الذين يعانون من حاالت طارئة تهدد حياتهم، باإلضافة إلى خدمة الوالدات ورعاية  :الصحة

 .الحديثي الوالدة

 

 عامةاستشارة ومعلومات 

 

 

 راشيا  و البقاع الغربي

 2021 آذار  - 2020 تشرين الثاني  
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ظهر   ،بعلول ،عميق ،عين زبدة ،عانا،كامد اللوز ،جب جنين  ،غزة : منطقة العمل ضد الجوع 

  ،قرعون ،مجدل بلحيس ،خربة روحا ،كفريا ،كوكبة ،الجزيرة ،األحمر

  ،الوقف،تل ذنوب ،سلطان يعقوب  ،صويري ،صغبين ،روضة ،راشيا

 )لوسي(  سلطان يعقوب التحتا ،المنصورة

 الجمعة، -االثنين  81686849
  4  - صباحا   308:

 مساء  

 العتيقة خيارة  ، الخيارة: منطقة سولدرتي 

70066589 

 الجمعة، -االثنين 
  1 -صباحا    8

ضهرا    2ضهرا   و  

 مساء   5 -

 جمعية  سوى

 

 ، حريمة الصغرى ، حوش الحريمة ، دير عين الجوزة ، دكوه  :منطقة
 كوسايا  ، جزيرة

 

81203254 

79183595 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   5 -  صباحا   9

العالمية  الرؤية  المرج  :منطقة 

71515112 

 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   4  –صباحا   8

  

 

 ميدير 

 

 الجمعة، -االثنين  79109863  البقاع الغربي وراشيا: منطقة

مساء   4 -صباحا    8   

  إنقاذ الطفل 

 المرج  : منطقة
 

 

 الجمعة، -االثنين  81700202

مساء   4 -صباحا    9   

 

  
 

 24/7 140 إسعافات أولية  الصليب األحمر اللبناني 

اللبناني  الدفاع المدني  24/7 125 اطفائية  

 

 

النظافة   لوازمعالج المياه، والصرف الصحي )بناء المرحاض(، وتوزيع  \اختبار \إمدادات  :والنظافة الصحيةالمياه والصرف الصحي 

 .جمع النفايات  و حاويات القمامةولوازم الطفل،  

 

تقييم األهلية وتوزيع مواد االيواء لتحسين ظروف الخيم / المباني، و تحسين ظروف الموقع وتوفير أجهزة إطفاء الحرائق / التدريب على  :مأوى

 .السالمة من الحرائق

  

 خدمات الطوارئ
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 الجمعة، -االثنين  70894052  غزة :منطقة المجلس النرويجي لالجئين 

   –صباحا   8 

 مساء   4

 ترميم البيوت الغير مكتملة ) االبنية والمالجئ الجماعية(  سولدرتي 
 

 روضة، المرج،  الخيارة، غزة، حوش الحريمه، صويري  :منطقة
70066589 

 الجمعة، -االثنين 
  1 -صباحا    8

ضهرا    2ضهرا   و  

 مساء   5 -

 

 "برنامج الوصول إلى المدرسة" كاريتاس 

بالمساعدات النقدية ينبغي على العائالت التي لديها أي استفسارات تتعلق 

 .لبرنامج الوصول الى المدرسة االتصال بالخط الساخن لمزيد من المساعدة

 الجمعة، -االثنين  81313940

 مساء   4 -صباحا    8 

 صفوف دعم  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 

 كوكبا  ، الخيارة : منطقة

70479344 

 

 

 الجمعة، -االثنين 

 مساء   5 -صباحا    8 

  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إنقاذ الطفل 
 

 كفردينس  ،المنصورة ،الصويري  ،الخيارة ، المرج: منطقة
  

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 

   –صباحا   9 

 مساء   4

 :التعليم غير الرسمي مجموعة سنبلة للتعليم و التنمية 
 

 صفوف دعم 

 
ا مسجلين في المدارس  13إلى  7من   العامة عام 

ا ممن هم خارج المدرسة ولم يلتحقوا بالمدرسة من قبل 14إلى   10من   عام 
 خارج المدرسة  \من هم في   24إلى   15من 

 

الخميس،   –االثنين  81787655

ا   9  مساء   5 -صباح 
 

ا   9السبت:      -صباح 

 مساء   5

العالمية  الرؤية  تعليم الطفولة المبكرة   
  

القرعون : منطقة  
 

االمية محو   
  

غزة، جب جنين، مرج : منطقة  
 

71515112 

 

 الجمعة، -االثنين 

 – صباحا   8 
 مساء   4 

     SOSقرية

 

سنوات   8التعليم اإللكتروني والتدريب المهني لدعم الفئات الشابة من عمر  

 سنة. يتضمن هذا المشروع تقديم نشاطات متنوعة:  24لغاية عمر 
 محو األمية  -
 تعليم برامج معلوماتية األساسية   -
 تنمية قدرات األطفال من خالل نشاطات دعم نفسي إجتماعي   -
 جلسات داعمة لألهل  -

 سنة يتضمن:  24سنة لغاية  13تدريب مهني من عمر 

 تصليح هواتف وكمبيوتر، زراعة، تصنيع مونة، صابون، موزايك
 

 عميق ، تل األخضر، مرج  منطقة:

 الجمعة، -االثنين  71485720
  4 –صباحا     8

 مساء  

التعليم العالي )التعليم الجامعي(   .األطفال والشباب في البرامج التعليمية، ودعم الواجبات المدرسية، والنقل المدرسيتسجيل التعليم: 

 .للبالغين
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 : والمنح الدراسية على موقع  المستوى الجامعييتم نشر المعلومات حول البرامج على  مستوى الجامعي 

 https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-

opportunities  

 

 

 

 الجمعة، -االثنين  70521542 البقاع الغربي وراشيا : منطقة  انترسوس

مساء   5 -صباحا    8   

 الجمعة، -االثنين  76898121 البقاع الغربي وراشيا : منطقة  المجلس النرويجي لالجئين 

– صباحا   8   

مساء   4:30   

 24/7 70326651 البقاع الغربي وراشيا : منطقة  كاريتاس

الدنماركي  المجلس  

 

 التمثيل القانوني و  االستشارات القانونية

 المرج : منطقة

 الجمعة، -االثنين  76437236

  5  –صباحا   8 

  مساء  

 الجنة الدولية للصليب األحمر 

 

 أنشطة البحث عن المفقودين 

 

 البقاع الغربي وراشيا  منطقة:

 الجمعة، -االثنين  08804290

  – صباحا   308:

 مساء   4:30

 شيلد 

 

تعمل في مجال االحتجاز في المخافر، قصور العدل والسجون، تقتصؤ  

المساعدة االجتماعية، القانونية، النفسية والطبية لالشخاص  خدماتها على 

 المحتجزين في االماكن التي سبق ذكرها.

 البقاع الغربي وراشيا  منطقة:

 الجمعة، -االثنين  70848074
  5 –صباحا    308:

 مساء  

 

 

 

حماية    مجدل عنجر  ، المرج  ، راشيا ، غزةمنطقة:  

71802883 

24/7 

  إنقاذ الطفل 

 كفردينس  ،الصويري منطقة:

81700202 

01397509 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   4  –صباحا   9

يل  تسجثال فيما يتعلق بطلبات الحماية، والمعلومات والخدمات القانونية )على سبيل المالمساعدة في مجال الحماية الفردية   :الحماية القانونية

 وحظر السفر(.  الوالدات / الزواج / الوفاة، الحضانة والطالق، اإلقامة القانونية

 

 تقديم االستشارات واالستجابة للقضايا المتعلقة باألطفال )مثل اإليذاء واالستغالل واالنفصال وغير ذلك من المخاطر(.  حماية الطفل:

 

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities
https://www.refugees-lebanon.org/en/section/19/university-and-scholarship-opportunities
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 :منطقة عامل 

  

 اللوز  كامد

 

 مشغرة

 

08663086 

08651703 

 الجمعة، -االثنين 
 مساء   5  –صباحا   9

الدنماركي  المجلس  المرج   :منطقة 

 

79100371 24/7 

 جمعية  سوى
 

 

 المرج  منطقة:
 

81705355 24/7 

العالمية  الرؤية  نفسي اجتماعي لالهل و نشاطات يومية لالطفال جلسات دعم  ،  حماية الطفل  
  

 غزة، جب جنين، مرج  منطقة:

 

71515112 

 

 الجمعة، -االثنين 

 – صباحا   8 
 مساء   4 

  

  

 

  البقاع الغربي وراشيا: منطقة أبعاد 

 

 األماكن اآلمنة للنساء والفتيات. 

76060602 

 

81788178 

24/7 

 

 03018019 البقاع الغربي وراشيا : منطقة كفى

 

24/7 

 

 24/7 81736338 البقاع الغربي وراشيا : منطقة انترسوس 

 

  البقاع الغربي وراشيا: منطقة الهيئة الطبية الدولية 

 

 .العالج الطبي في حالة العنف الجسدي

03110378 24/7 

 

الدنماركي  المجلس  المرج   :منطقة 

 

76437236 24/7 

المنطقة العربية   -أكشن أيد

 

   حماية مجتمعية –نشاطات ترفيهية -مساحة أمنة للنساء: دعم نفسي  

  البقاع الغربي وراشيا: منطقة

 الجمعة، -االثنين  78934680
 مساء   4 -صباحا    8 

توفير التواصل لالشخاص الذين تعرضوا، او يمكن ان  االستشارة السرية والدعم الالزم و تقديم :الحماية من العنف واإلساءة واالستغالل

   يتعرضوا لخطر العنف و االيذاء و االستغالل.
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 أبعاد 

 

 مركز الرجال

تقديم خدمات دعم نفسي واجتماعي للشباب والرجال على الصعيد الفردي،  

 على صعيد األزواج وعلى صعيد العائالت. 

 ( 2019أيلول  1بعلبك والبيسارية ابتداءاً من )في   بيروت : منطقة

 الجمعة، -االثنين  71283820
  5  –صباحا   8 

 مساء  

 

 

إعادة التأهيل البدني والحركي ، مساعدة األسنان وتوفير األجهزة   آرك أن سيال 

 المساعدة ومستلزمات النظافة )على سبيل المثال حفاضات الكبار(. 
 الجمعة، -االثنين  08544881

  4  –صباحا   8 

 مساء  

)على سبيل المثال   امة لتحسين إمكانية الوصولإعادة تأهيل أماكن اإلق  ميدير 

 (. الدفعة من الدرابزين وأرضيات الرفع
 الجمعة، -االثنين  79109863

  3 –صباحا    10 

 مساء  

  اتحاد المقعدين اللبنانيين

 

 

 الجمعة، -االثنين  08372224 .الحركيإعادة التأهيل البدني و

  3  –صباحا   8 

 مساء  

 الجنة الدولية للصليب األحمر 

 

 البقاع الغربي وراشيا  منطقة:
 الجمعة، -االثنين  08804290

  –صباحا    308:

 مساء   4:30

 

 lebanon.org/-https://www.refugees  :المعلومات يرجى زيارة لمزيد من 

 

الدنماركي  المجلس  الجمعة، -االثنين  81312396 جبجنين ، روحا خربة ، المرج  : منطقة 
  –صباحا    8:30 

 مساء   4:30

العالمية  الرؤية  

 

 مهارات حياتية   و تدريب مهني 

 

71515112 

 

 الجمعة، -االثنين 

 – صباحا   8 
 مساء   4 

المنطقة العربية   - أكشن أيد  

 

تدريبات على الريادة   ،  تدريبات و تعزيز مهارات للشباب و الفتيات

   المجتمعية و سبل العيش

 النساء و الشباب من كل الجنسيات  الفئات المستهدفة:

  البقاع الغربي وراشيا: منطقة

78934680 

 

 الجمعة، -االثنين 
  4 -صباحا    8 

 مساء  

من خالل اإلرشاد الوظيفي، إحالة الوظيفة، التدريب على أساس السوق، التلمذة الصناعية، التدريب على الحياة والمهارات   خدمات سبل العيش:

 البقاع كلها الناعمة، دورة توعية ظروف العمل الالئق لمنطقة 

 ذوي االعاقة و المسنين المعرضين للخطر.    دعم :األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 

https://www.refugees-lebanon.org/
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