المنظمات االنسانية التي تقدم خدمات لالجئين السورين المسجلين مع المفوضية-الجنوب 2022

خدمات التنمية المجتمعية
شيلد منظمة

صور
النبطية
بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا

•

أنشطة التمكين المجتمعي في مراكز الشؤون االجتماعية:
صور ،النبطية ،كفرتبنيت ،مرجعيون ،شبعا و بنت جبيل
دورات التدريب المهني ،مهارات حياتية ،جلسات توعية ،و
انشطة دعم نفسي اجتماعي و تقديم االستشارات
الفئات المستهدفة :للنساء ،الرجال ،الشباب ،كبار السن،
األشخاص ذوي االحتاجات الخاصة واألطفال

•
•

أنشطة التمكين المجتمعي
دورات التدريب المهني ،مهارات حياتية ،جلسات توعية ،و
أنشطة دعم نفسي إجتماعي و تقديم االستشارات
الفئات المستهدفة :النساء ،الرجال ،الشباب ،كبار السن،
األشخاص ذوي االحتاجات الخاصة واألطفال
تقديم االستشارات الفردية لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة

لإلستفسارات
81-315 285

•
•
•

االثنين الى الجمعة
8:30 – 17:00
71432361
71542704
81006813

لالستشارات العامة
مساحات امنة لالطفال
خدمات الدعم النفسي الفردي وتقديم االستشارة في مراكز
انترسوس حول الخدمات المتاحة (للنساء ،األطفال
واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة)

•

خدمات الدعم النفسي والصحة النفسية

76-529 467
•
•

كاريتاس
صيدا
مركز الشؤون االجتماعية  -جزين

79-303 210
81- 566 816
70 -134 368

•
•

انترسوس

مؤسسة عامل

صور
النبطية
بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا
صيدا
البازورية
صور
الخيام

االثنين الى الجمعة
8:00 – 14:00

المساعدة الغذائية و المالية
العالمي
برنامج األغذية
ّ

كافة المناطق اللبنانية

من االثنين الى السبت من ال
 8:00صباحا حتى 5:00
مساء
1526

بنك اللبناني الفرنسي

كافة المناطق اللبنانية

24/7
01-242 477
03-242 477

نكستكير  -الخط
الساخن للرعاية
الصحية الثانوية

كل الجنوب

•

مركز االتصال الخاص بالمساعدات الماليّة والغذائيّة

•

لإلبالغ عن المشاكل المتعلقة بالبطاقة الحمراء و  /أو الرقم السري في
حال فقدانها /سرقة البطاقة و/أو الرقم السري

•

لإلبالغ عن المشاكل المتعلقة بالبطاقة الحمراء و  /أو الرقم السري في
حال فقدانها /سرقة البطاقة و/أو الرقم السري

المساعدة الصحية
01-504 020

•

استشفاء ،حاالت طارئة تهدد الحياة أو تؤدي إلى إعاقة دائمة  ،والدة

يرجى مراجعة كتيب الخدمات الطبية /الخدمات الطبية غير مجانية ولكنها مدعومة

التعليم
كاريتاس

كل الجنوب

المجلس النرويجي لالجئين

صيدا  -صور – النبطية

81-312 310
76-315 356
03-559 107
81-196 856
03-002 278

•

خدمات و نشاطات تعليمية

•

لالستفسار عن التعليم

•
•

خدمات و نشاطات تعليمية
دورات التدريب المهني للشباب ،جلسات توعية ،و انشطة دعم نفسي
اجتماعي

المنظمات االنسانية التي تقدم خدمات لالجئين السورين المسجلين مع المفوضية-الجنوب 2022

الخدمات السكنية
المجلس النروجي لالجئين

صيدا – صور – النبطية – بنت
جبيل

70-005 216

جمعية األغاثة األولية

صيدا – جزين -النبطية

76-442 383

انترسوس

صور -مرجعيون-حاصبيا-
صيدا-بنت جبيل

81-512 798
االثنين الى الجمعة
8:30 – 17:00

•
•
•
•

اعادة تأهيل الوحدات السكنية و حمايتها من العوامل المناخية
بدل اجار
اعمال ترميم بسيطة في الوحدات السكنية والغير سكنية
المساعدة للوقاية من اإلخالء -بدل اجار

•
•
•

تأهيل وتحديث وحدات السكنية والغير سكنية
بدل أجار
ً
وإستجابة
الوقاية من العوامل المناخية للخيم من خالل البرنامج السنوي الشتوي
ئ
لحاالت الطوار ً

الحماية\ المساعدة القانونية
كاريتاس
صيدا -صور – جزين
النبطية -حاصبيا –
مرجعيون – بنت جبيل

71-929 882
81-312 290
70-134 331
70-134 336
70-134 305

منطقة الجنوب
(جميع الجنسيات)

81-035 591

صيدا و جزين
النبطية – مرجعيون و
حاصبيا
صور – الزهراني – بنت
جبيل
للالجئين الفلسطينيين من
سوريا في منطقة الجنوب
منطقة الجنوب ( جميع
الالجئين الفلسطينيين ( في
لبنان ،من سوريا ،من
األردن ،عدم حاملي هوية)

76-888 573
70-888 265 /
78-885 883
70-951 978

في صيدا  -مكتب المساعدة القانونية
جمعية التنمية لالنسان و البيئة
المجلس
النروجي لالجئين

•
•

تسجيل الوالدات
تسجيل الوقوعات المدنية ،معلومات و استشارات قانونية ،مرافقة المستفيدين
أمام الهيئات اإلدارية والسلطات المحلية األخرى ،خدمات التمثيل القانوني
أمام القضاء

•

معلومات و استشارات قانونية ،مرافقة المستفيدين أمام الهيئات اإلدارية
والسلطات المحلية األخرى ،خدمات التمثيل القانوني أمام القضاء

•
•

تسجيل الوقوعات المدنية و االقامة القانونية
تسوية المنازعات بما في ذلك في سياق نزاع اإلسكان وعمليات اإلخالء
القسري
المساعدة القانونية وتمثيل الالجئين من خالل المحامين عبر
توفير المعلومات عن حقوق العمل واإلسكان واألراضي والممتلكات

•

71-577 795
70-962 221

•

استشارات قانونية لالمور المدنية و الجزائية ،خدمات التمثيل أمام القضاء
حول الشؤون المدنية ( قانون العائلة ،العمل ،االداري ،العقود ،تسجيل
المواليد المتأخر)

اتحاد الجمعيات االغاثية و
التنموية – أوردا

منطقة الجنوب (جميع
الجنسيات)

81-990 425

•

المشورة القانونية حول الوقوعات المدنية و حق العمل

انترسوس

محافظة النبطية (الالجئين
السوريين و اللبنانيين
األكثر حاجة)

81-512 573

•

الوقوعات المدنية ،االقامة القانونية ،التمثيل القانوني أمام القضاء لقضايا
العنف القائم على النوع االجتماعي وقضايا حماية الطفل عالية الخطورة

وكالة االمم المتحدة الغاثة
وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين – االونروا

أرقام للمراجعة
مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين

01-903 014

اللجنة الدولية للصليب االحمر(المفقودين
بسبب الحرب)

كل الجنوب

يونسيف

محافظتي الجنوب و النبطية

تعبئة طلبات بحث عن األشخاص المفقودين  -قسم إعادة الروابط العائلية
70-342 250
لإلستفسارات
07 -349 711
04-727 300

احذر :إن جميع الخدمات المقدمة هي خدمات مجانية

