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 24/7 140 إسعافات أولیة  الصلیب األحمر اللبناني 

 24/7 125 اطفائیة  اللبناني  الدفاع المدني

 
 
 

 
 

     الغذائیة مركز االتصال الخاص بالمساعدات المالیة و   مفوضیة الالجئین والغذائیة العالمیة 
 یمكنك االتصال في حال: 

 بطاقتك الحمراء  ة فقدان أو سرق •
 فقدان أو سرقة أو نسیان الرقم السري •
 ه غیرأو  اللبناني الفرنسيذا تم ابتالع البطاقة من قبل البنك إ •

مركز اتصال   
مفوضیة  
الالجئین  

01903014 
 
 

مركز اتصال  
المنظمة العالمیة  

 1526للغذاء    
 

 

 الجمعة، - اإلثنین 
 8:00   ً   – صباحا

 مساءً  5:00
 
 
 

 ،سبتال - اإلثنین 
 8:00   ً   – صباحا

   مساءً  7:00

 
 

  

 24/7 01504020 جمیع المناطق في بیروت وجبل لبنلن  نكستكیر 

 
 

 
 

 

الالجئین  مفوضیة  أسئلة عامة وإستشارة  • 
طلب الحمایة (إعتقال، طرد من المنزل، العنف القائم على النوع   •

 الجندري... 
تقدیم شكوى أو اإلبالغ سرا عن قضایا االحتیال والفساد أو إساءة   •

 استخدام السلطة من قبل مقدمي الخدمات اإلنسانیة
 تحدیث عنوانك ورقم ھاتفك •

الجمعة،  - اإلثنین  01903014
8:00   ً  –  صباحا

 مساءً   5:00 

ین یتقرر أنھم في  یحصل الالجئون المسجلون لدى مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین الذ الموارد المحدودة،استنادا إلى  المساعدة األساسیة:
 ال یمكن تقدیم طلب للحصول على المساعدةاألغذیة العالمي.  برنامجأو مساعدة من \نقدیة ومساعدة  أمس الحاجة على

 

 

 دلیل الخدمات في بیروت وجبل لبنان
 2022  كانون الثاني

 

 خدمات الطوارئ 

 

یعانون من حاالت طارئة تھدد حیاتھم، باإلضافة إلى خدمة الوالدات ورعایة األطفال  تقدم الخدمات االستشفائیة لألشخاص الذین  :الصحة
 الحدیثي الوالدة 

 

 

 معلومات عامةاستشارة و
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 إنترسوس 

 

 لجمیع التجمعات السكنیة في بیروت وجبل لبنان
81315214 

 

 الجمعة،  -االثنین 
  – صباحاً  9:00
 مساءً  4:00

 

 لجمیع التجمعات السكنیة في بیروت وجبل لبنان

76597363 
 الجمعة،  -االثنین 

  –صباحاً  9:00
 مساءً  4:00

 

 

 إنترسوس 

 

 81315214 جمیع المناطق في بیروت وجبل لبنلن

 
  

 الجمعة، - االثنین 
9:00  ً   – صباحا
 مساءً  4:00

    

 

 كاریتاس 
 

 

 : بیروت وجبل لبنانمنطقة التغطیة 
 
 لقراءة والكتابة والحساب ل التعلّم األساسي •
 لقراءة والكتابة والحساب لدى الشباب ل التعلّم األساسي •
 المجتمعي لألطفال المسجلین في التعلیم الرسميدعم ال •
 الوصول جلسات توعیة بدعم من متطوعي  •
 رسمّیة التعلیم داخل المدارس ال  لجانالدعم والمتابعة مع جمیع  •
دعم األطفال الذین یعانون من ضعف السمع للتسجیل في مؤسسة   •

 متخصصة 

01271813 الجمعة،  - االثنین  
  –صباحاً   8:00
 مساءً  4:00

ي مستوى الجامع  والمنح الدراسیة على موقع:   ات حول البرامج على المستوى الجامعيیتم نشر المعلوم 

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

 

  

الالجئین مفوضیة تجدید أو إضافة مع مفوضیة شؤون الالجئین في بیروت وجبل  تقدیم طلب،   
 لبنان 

الجمعة،  - اإلثنین  01903014
8:00   ً    -  صباحا

 مساءً   5:00 

 

النظافة   لوازمعالج المیاه، والصرف الصحي (بناء المرحاض)، وتوزیع  \اختبار \إمدادات  :والنظافة الصحیةالمیاه والصرف الصحي 
 جمع النفایات   و حاویات القمامةولوازم الطفل،  

 

الحرائق / التدریب على تقییم األھلیة وتوزیع مواد االیواء لتحسین ظروف الخیم / المباني، و تحسین ظروف الموقع وتوفیر أجھزة إطفاء  :مأوى
 السالمة من الحرائق 

  

التعلیم العالي (التعلیم الجامعي)   .الواجبات المدرسیة، والنقل المدرسيتسجیل األطفال والشباب في البرامج التعلیمیة، ودعم التعلیم:  
 للبالغین 

 

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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 كاریتاس لبنان 

 
 

 إستثناء مناطق تغطیة مخزومي)ب ( جبل لبنانكل مناطق  : منطقة التغطیة 
 لحمایة الطفل إدارة الحالة  •
 تنمیة القدرات •
 االجتماعي لألطفال وذویھم - أنشطة الدعم النفسي  •
 
 

 :سن الفیل 
81 328946 / 
81 330 984 

 یجة: المر
81330963 / 

81328563 
  الرمیلة: 

81328 312 / 
81328589 
 نھر إبراھیم: 
81328443 

 سد البوشریة:   

 81 330897 

 

الجمعة،  - االثنین 
8:00  
  –صباحاً 

مساءً  5:00  

 مخزومي 

 
 
 
 

بیروت ونطقة الضاحیة الجنوبّیة (الجناح، برج البراجنة، : منطقة التغطیة 
المدینة الریاضیة، مخیم صبرا، مخیم شاتیال، األوزاعي، طریق  

 المطار) 
 

 برنامج حمایة الطفل: 
 إدارة الحالة لحمایة الطفل  •
 االجتماعي لألطفال وذویھم - النفسي أنشطة الدعم  •
 

 : برنامج أطفال الشوارع واألطفال العاملین فیھا
 إدارة الحالة لحمایة الطفل  •
 االجتماعي لألطفال وذویھم - أنشطة الدعم النفسي  •
 باص المرح •

 

برنامج حمایة   
الطفل:  

78985546 

 

برنامج أطفال  
الشوارع  

األطفال  و
  : العاملین فیھا
76074941 

 

24/7 

 

  

 

 

  

 

 (بإستثناء مناطق تغطیة مخزومي) جبل لبنانكل مناطق   منطقة التغطیة:  أبعاد 

 إدارة حاالت العنف الجنسي والجنساني •
 االجتماعي  - أنشطة الدعم النفسي  •
 جلسات توعیة  •

 بیروت وجبل لبنان منطقة التغطیة: 

الجنسي  السكن اآلمن في حاالت الطوارئ للناجین من العنف  •
 ت والجنساني للنساء والفتیا

81788178 24/7 

 

 مخزومي 

 

بیروت والمخیمات الفلسطینیة في الضاحیة الجنوبیة/ بعبدا  :التغطیة  منطقة
(بئر حسن، جناح، السان سیمون، األوزاعي، طریق المطار، برج البراجنة،  

 المدینة الریاضیة ومخیم شاتیال) 

 دارة حاالت العنف الجنسي والجنسانيإ •
 االجتماعي الفردیة والجماعیة - أنشطة الدعم النفسي  •
 ة ی جلسات توع •
 التدریب المھني •

81742414 24/7 

توفیر التواصل لالشخاص الذین تعرضوا، او یمكن ان  االستشارة السریة والدعم الالزم و تقدیم :الحمایة من العنف واإلساءة واالستغالل
 خطر العنف و االیذاء و االستغاللیتعرضوا ل

 

 غالل واالنفصال والمخاطر األخرى)تقدیم المشورة واالستجابة للقضایا المتعلقة باألطفال (مثل االعتداء واالست حمایة الطفل:
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 حلم

 

 بیروت وجبل لبنان منطقة التغطیة: 

 حالة األفراد من مجتمع المیم دارة إ •
 االجتماعي  - أنشطة الدعم النفسي  •
 ة ی جلسات توع •
 المساعدة والمشورة القانونیة  •

71916146 24/7 

 

 

ل آرك أن سیا   إعادة التأھیل البدني والحركي • 
 الخاصة باألسنانمساعدة ال •
 ساعدة توفیر األجھزة المُ  •
 (على سبیل المثال حفاضات الكبار) مستلزمات النظافة   •

 الجمعة، - االثنین  01565655
  –صباحاً   8:00 

 مساءً  4:00

 

 ) جبل لبنانالشوف ( بیروت و التغطیة: منطقة 

في  وإعادة التأھیل لألطفال ذوي اإلعاقات الذھنیة    مناصرةخدمات ال •
 عداد" إ" ھممركز

 التدریب التعلیمي والمھني  •
 عالجیة   جاسات  •
بھدف تعزیز االستقالل الذاتي   والترفیھیة األنشطة الریاضیة والفنیة   •

 الكاملنحو االندماج االجتماعي لألطفال 
 سنة   16و  6األعمار بین  •
 

05601663 

 

 الجمعة، - االثنین 
  –صباحاً   8:00 

 ظھًرا   2:00

 

 الشوف وعالیھ  منطقة التغطیة: 

 ة وإعادة التأھیل لألطفال ذوي اإلعاقات الذھنی   مناصرةخدمات ال •
 التدریب التعلیمي والمھني  •
 عالجیة   جاسات  •
بھدف تعزیز االستقالل الذاتي   والترفیھیة األنشطة الریاضیة والفنیة   •

 نحو االندماج االجتماعي الكامللألطفال 
 سنة   16و  6األعمار بین  •
 

 الجمعة، - االثنین  05500717
  –صباحاً   8:30 

 ظھًرا   1:30

 سیسوبل 

 

 خدمة استقبال األسرة  •
(أخصائیو العالج الطبیعي ، تقییم إعادة التأھیل من قبل المتخصصین  •

، المعالجون  حركیونالمعالجون ال خصائیو العالج الطبیعي التنفسي،أ
 ، باإلضافة إلى األطباء النفسیین)المھنیون، معالجو النطق واللغة

لألطفال من أجل   برامج تربویة لتنمیة المھارات الحیاتیة المختلفة •
عائلي واالجتماعي (بین ھم واستقاللیتھم واندماجھم الوً المساھمة في نم

 عاًما)  20شھًرا و   18
وارد الخارجیة ومراكز  تعاون مع المبالبرنامج الطب وإعادة التأھیل:  •

، وكذلك مع العدید من األطباء (أطباء األعصاب وأطباء  المستشفیات
ألطفال ، جراحي العظام ، أطباء  لصاب األطفال ، األطباء النفسیین أع

 ذن والحنجرة ، إلخ.) العیون ، أطباء األنف واأل

یمكنك حظة: مال
 كاریتاساالتصال بـ

وفقًا لمنطقتك  
وسیوجھونك إلى  

إن   سیسوبلخدمات 
 أمكن

 سد البوشریة
70168203 

 مریجة
70157789 

 سن الفیل 
03-310471 

 نھر ابراھیم
70191182 

 برج حمود 
76412088 

 رمیلة 
70251290 

 

 ذوي االعاقة والمسنین المعرضین للخطر  دعم :األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة
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 كاریتاس 

 

سد البوشریة، برج حمود، میرجة، رمیلة، نھر ابراھیم، منطقة التغطیة: 
 مركز وزارة الشؤون االجتماعیة، عالیھ، عین الجدیدة وبیصور

 
 االستشارات القانونیة والتمثیل والمساعدة •
 التوعیة •

الخط الساخن  
للمساعدین 
القانونیین: 

70326651 

الخط الساخن  
 للمحامین:

 71801282 

 الخط الساخن 
المتطوعي  
الوصول:ة  

71080553 

24/7 

  

 lebanon.org/-https://www.refugees  :لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 

یل  تسجثال فیما یتعلق بطلبات الحمایة، مجال الحمایة الفردیة والمعلومات والخدمات القانونیة (على سبیل المالمساعدة في  :الحمایة القانونیة
 وحظر السفر)  الوالدات / الزواج / الوفاة، الحضانة والطالق، اإلقامة القانونیة

 

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

