
 )حزیران /2220( في جمیع أنحاء البالد شؤون الالجئین التي تدعمھا مفوضیةالخدمات اإلنمائیة  مراكزمراكز التنمیة المجتمعیة و

 

 المحافظة  المراكز  كة االشر نوع  العنوان  صل واالت  معلومات  البرنامج االحداثیات 
34°.31'08.8 

 
35°.59'16.9  

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:30حتى   صباحا
 الظھر 

 الالجئینمجلس 
  :الدنمركي

81478293 
  :الحداثة

78873159 

 مركز التنمیة المجتمعیة وادي الجاموس 
تدیرھا منظمة غیر حكومیة وطنیة  

 دولیة تحت مظلة منظمة غیر حكومیة 

 الالجئین/مفوضیة شؤون 
مع  بالتعاون لالجئین /المجلس الدنماركي

 منظمة الحداثة 

 

 عكار 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من سیتم تحدیده
8:00  ً   بعد 5:00حتى   صباحا
 الظھر 

 الرباط 
 03376186 

 
 

  الذي المحلیة  المجتمعیةالتنمیة  مركز   سیتم تحدیده
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

 الالجئین شؤون   مفوضیة
بالتعاون مع  لالجئین /المجلس الدنماركي

  جمعیة الرباط اإلنمائیة
 

 ) 2طرابلس (
 
 

 

  الذي المحلیة  المجتمعیةالتنمیة  مركز المنیة 03596076  
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

الالجئین مجلس/الالجئین شؤون  مفوضیة 
 الحداثة /الدانمركي 

33°.51'14.57  
 
35°.30'15.41  

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
9:00  ً   بعد 8:00حتى   صباحا
 الظھر 

01541252 
71163495 
01278675 

  مطعم مقابل حریك  حارة
          خلیفة

  الذي المحلیة  المجتمعیةالتنمیة  مركز
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

 الالجئین شؤون   مفوضیة
 حریك  حارة عاملو

 ) 9(  لبنان  جبل

33°.869492  
 
35°.517141 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:30حتى   صباحا
 الظھر 

 : عامل
 01383214 

  :أبعاد
70006984 

  كنیسة  قرب الرمانة عین
 لورد  ألسینت

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

 الالجئین شؤون   مفوضیة
           الرمانة  عین وأبعاد عامل

 

33°53'34.6 
 
35°32'28.4 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:30حتى   صباحا
 الظھر 

 :كاریتاس
 76412088 
 79303204 

 :أبعاد
 70006247 

بالقرب من   حمود  برج
 البلدیة

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

  وأبعاد وكاریتاس  الالجئین شؤون   مفوضیة
 حمود  برج

 



33°36’0.98 
 
35°23’23.12 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  :كاریتاس
70251290 
79303205 

 :أبعاد
70006247 

  قرب  البحري  الطریق  رمیلة
 نجم  الوقود  محطة

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

  وأبعاد  كاریتاس و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 رمیلة

 

33°53’12.49   
 
35°33’32.22 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  :كاریتاس
70168203 

 03506238 
 :أبعاد

70006984 

 تقال مار    -  ألبوشریة سد

     2  الطابق سنتر  فریحة 

 

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

  وأبعاد  كاریتاس و  الالجئین شؤون   مفوضیة
  البوشریة سد

 

33°49’54.1 
 
35°30’56.1 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

 :كاریتاس
70157789 
79303203   

 :أبعاد
70006247 

  الجامعة قرب  مریجھ
حضانة    مقابل اللبنانیة
 متى بنایة -  الصادق 

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

  وأبعاد  كاریتاس و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 مریجة 

   

 

34° 4’4.67 
 
35°38’36.45 

 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  كاریتاس
70191182 
79303206 

 
  أبعاد

70006984 

  إبراھیم، نھر اوتوستراد
  الطابق ، مطعم شم ودوق

 3و2

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
  وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا

  وأبعاد  كاریتاس و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 ابراھیم  نھر

 

33.867691 

35.539033 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

79311190 

 

- حرش تابت-كاریتاس لبنان
شارع الدكتور یوسف  

-  ۰٤-  ۱۳الحجار # 
  درسة سیدة المعونة الدائمةم

 . االرضي  الطابق 

  

  الذي المحلیة  التنمیة المجتمعیة مركز
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

  سن  كاریتاس و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 الفیل

 



33°.53'03.53  
 
35°.30'17.63  

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:30حتى   صباحا
 الظھر 

   : السبت الظھر بعد
8:00  ً   12:30حتى   صباحا
 ظھراً 

شارع عمر بن  - رأس النبع  01643523
مبنى وحدة   -الخطاب  

 اإلغاثة والخدمات اإلنسانیة 

  الذي المحلیة  المجتمعیةالتنمیة  مركز
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

  مؤسسة و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 المخزومي 

 

33.758138 
35.912320 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

81315235 
 ext 433 

مبنى   العام  الطریق برالیاس
الطابق  المعرض الصیني 

 الثاني 

 الذي المحلیة المجتمعیةالتنمیة  مركز
 وطنیة  حكومیة غیر منظمة تدیرھا
 ودولیة 

 س وإنترس منظمة  و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 نبض و

 ) 6(  لبقاعا

33.788562 
35.824756 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  الفرو مجمع-  إلیاس قب  79303509
 الخضار  سوق  خلف السكني

  الذي المحلیة  التنمیة المجتمعیة مركز
 دولیة  حكومیة غیر منظمات تدیرھا

          و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 س و إنترس منظمة  

 

33.709865 
35.909198 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  المدرسة  قرب   عنجر مجدل 79303508
نادي الحدود   - الرسمیة
  للشباب

 

  الذي المحلیة التنمیة المجتمعیة مركز
 حكومیة   غیر دولیة منظمة تدیرھا

          و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 س و إنترس منظمة  

 

33.671516 
35.827285 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  الذي المحلیة التنمیة المجتمعیة مركز البلدیة  حدیقة  غزة، 79303507
 حكومیة   غیر دولیة منظمة تدیرھا

          و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 س و إنترس منظمة  

 

34.178184 
36.415805 

  :الجمعة  إلى اإلثنین من
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

70263525 
70263192 
76020972 

  قرب  وادي عطى   عرسال
 مدرسة النور الخاصة 

  الذي المحلیة التنمیة المجتمعیة مركز
 حكومیة   غیر دولیة منظمة تدیرھا

 الالجئین شؤون   مفوضیة
 /لجنة اإلنقاذ الدولیة 

 

33.830726 
35.905990 

  :الجمعة إلى اإلثنین من 
8:00  ً   بعد 4:00حتى   صباحا
 الظھر 

  غیت،  ستار شارع  زحلة،  79311192
 قرب جسر فایدا

  الذي المحلیة لمجتمعیة تنمیة مركز
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

            و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 كاریتاس

 

 

33°33'49.1   
35°22'31.7   

  :الجمعة إلى اإلثنین من 
8:00  ً   بعد 5:00حتى   صباحا
 الظھر 

 
 
 

79303210 
81566816 
70134368 

  الذي المحلیة لمجتمعیة تنمیة مركز النجمة  ساحة  صیدا
 وطنیة   حكومیة غیر منظمات تدیرھا

            و  الالجئین شؤون   مفوضیة
 كاریتاس

 

    )7(  الجنوب



33.267257 
35.217121 

 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً  ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
 11:00حتى   باحاً ص 8:00

   :لسبتا
8:00  ً  ظھراً  1:00حتى   صباحا

 

07345281 
76529467 

 

  مواجھ  الرمل  شارع  صور،
 االصال  ستودیو

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز
 وطنیة حكومیة غیر منظمات

 الالجئین شؤون   مفوضیة
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

       شیلد  

 

33°22'52.5  
 
35°29'01.6  

 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً  ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
8:00  ً  11:00حتى   صباحا

   :لسبتا
8:00  ً  ظھراً  1:00حتى   صباحا

 

07761997 
76529467 

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز السراي  خلف نبطیھ
  وطنیة حكومیة غیر منظمة

 الالجئین شؤون   مفوضیة
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

       شیلد  

 

33°07'23.6  
 
35°25'51.2  

 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً  ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
8:00  ً  11:00حتى   صباحا

   :لسبتا
8:00  ً  ظھراً  1:00حتى   صباحا

 

07450571 
76529467 

  بنت مدرسة  قرب   جبیل بنت
 الرسمیة  جبیل

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز
  وطنیة حكومیة غیر منظمة

 الالجئین شؤون   مفوضیة
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

       شیلد  

 

33.350449 
 
35.749957  

 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً  ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
8:00  ً  11:00حتى   صباحا

   :لسبتا
8:00  ً     ظھراً  1:00حتى   صباحا

07565120 
 07565100 
76529467 

 

  مجمع  مقابل  المنطرة شبعا
  فوق  الكویت حرایر

 حمدان  سوبرماركت 

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز
  وطنیة حكومیة غیر منظمة

 الالجئین شؤون   مفوضیة
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

       شیلد  

 

33.3588300 
 
35.5115460 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً  ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
8:00  ً  11:00حتى   صباحا

   :لسبتا
8:00  ً  ظھراً  1:00حتى   صباحا

07767661 
 

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز البلدیة  قرب كفرتبنیت
  وطنیة حكومیة غیر منظمة

 الالجئین شؤون مفوضیة  
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

       شیلد  

 



33.360323 
 
35.592731 

  : الخمیس إلى اإلثنین من
8:00  ً    ظھراً  2:00حتى   صباحا

   :لجمعةا
8:00  ً  11:00حتى   صباحا

   :لسبتا
8:00  ً    ظھراً  1:00حتى   صباحا

07830028 
 

 تدیرھا اإلنمائیة الخدمات مركز مرجعیون  ساحة مرجعیون،
  وطنیة حكومیة غیر منظمة

 الالجئین شؤون   مفوضیة
    و  اإلجتماعیة الشؤون وزارة

      شیلد  

 

 


