عب االتصال باالرقام التالية:
يمكنك التواصل مع أخصائية اجتماعية ر
أماكن التغطية
المنظمات
محافظة
الغرب\
\
البقاع \
البقاع
الشمال
البقاع
اط
ر
الديمق
النساب
التجمع
بعلبك
ر
البقاع األوسط
اللبناب
Bekaa/Balbek
الغرب
البقاع الشمال\ البقاع
لجنة االنقاذ الدولية
ر
عرسال
لجنة االنقاذ الدولية
الهرمل\ مشاري ع القاع
لجنة االنقاذ الدولية
البقاع الشمال
أطباء العالم (دعم نفس
اجتماع)
البقاع
االونروا
البقاع الشمال
ماغنا
زحلة \ يوني (مساحة امنة)
مرس كوربس
البقاع األوسط\ يوني
الهيئة الطبية الدولية (قسم
العنف الجنس و الجنساب)
حماية (لألطفال الناجي من
البقاع األوسط
األذى الجنس)
لبقاع الغرب
بعلبك
القاع
عرسال
البقاع الشمال
المجلس الدنمرك لالجئي

رقم الهاتف
71500808
81666571\76862444
76784978
76849166
76182616
81995585
71159303
76847473
3110378
71802883

79300419
3117582
79301125
79100371

جمعية نبض للتنمية

الغرب\
البقاع الشمال\ البقاع
ر
البقاع األوسط
البقاع الشمال/األوسط/
الغرب
ر

81788178

كف عنف و استغالل

البقاع

03018019 \ 76090910

أبعاد

طرابلس :زغرتا ,جبل محسن,
التبانة ,المنكوبي ,وادي النحلة.
عكار :ببني
جبل عكار/حرار

: 81790600طرابلس
: 81790300عكار

أبعاد

طرابلس ،االقضية الخمسة
و عكار
T5 and Akkar

شبكة عكار للتنمية

منظمة كونسبن الدولية

الهيئة اللبنانية لمناهضة
العنف ضد المرأة
المجلس الدنمرك لالجئي

الهيئة الطبية الدولية (قسم
العنف الجنس و الجنساب)

حلبا و جوارها
سهل عكار
المنية و حلبا ,عكار العتيقة,بينو,
بزبينا ,رحبة,الببة ,عيدمون ,تليل ,
حوشب ,خربة شار ,خربة داوود,
ر
الكواشة ,الدوسة.
طرابلس ,المنية زوق بحني,
القلمون ,سب,عاصون ,ددة  ,أنفة ,
شكا
ر
الضنية,بشي ,الكورة,
المنية
ر
الببون ,الهري و ضواحيها ,زغرتا,
الشوك ,المنية ,الميناء,الزاهرية,
باب الرمل
وادي خالد
وادي الجاموس ،برقايل
المحمرة
بيت حوش عيون الغزالن صفينة
القايطة سيسوك حمبة عكار خلود
البقية سعدين مجدل مار توما
نهر الكبب كفرتون اكروم المونسة
محافظة طرابلس
وادي النحلة العبونية الفوار
عكار
العبودية ،عريضة الشيخ زناد ،برشا،
الشيخ عياش ،شب حمبين ،الشيخ
زناد ،حكر الضاهري ،حكر ر
ايت،
كنيسة عكار ،القليعات ،السماكية،
تل الببة ،تل حمبة ،تل كندي ،تل
معيان ,السمونية.

79111647

76409267
79300819
70261635 \ 70261573
70304869
81832405

\79133636\ 81267787
70518291
70178555

70567598

70158461 \ 03110378

كف عنف و استغالل

وادي خالد :خط ر
الببول ،بت
ر
ر
مشت حمود،
صخر،مشت حسن،
مكايبلة ،خربة حياة ،خلسة عواد،
راما ،جرمناي ،رجم خلف ،رجم
عيس ،كلخا ،هيشة
محافظة طرابلس

03018019 \76090910

المواساة
أبعاد

صيدا
بنت جبيل \ البيسارية

71090910
81-788178

كف عنف و استغالل
االونروا UNRWA
االونروا UNRWA
مرس كوربس
جمعية أرض ر
البش لوزان

جنوب النبطية
صيدا
صور
نبطية و مرجعيون
صور  ،صيدا ،عباسية ،عي بعال،
عي أبو عبد هللا ،برج الشمال،
شهابية ،باريش ،بتولية ،بيسارية،
غازية ،صيدا ،رصفند ،حارة صيدا،
درب السيم

03018019 \ 76090910
81998407
81998631
71090910
76847473

الهيئة الطبية الدولية (قسم
العنف الجنس و الجناب)
النجدة

صور ،صيدا مركو المواساه

03 110378

لجنة االنقاذ الدولية

جنوب لبنان
South Lebanon

ر
انبسوس
حماية (لألطفال الناجي من
األذى الجنس)
شبكة (مجموعات شبابية)
عامل

داخل المخيمات الفلسطينيه ف صيدا
وصور

صور ،بنت جبيل ،مرجعيون،
حاصبيا ،النبطية
صيدا ،مرجعيون
مساحة امنة ثابتة و جوالة نبطية و
مرجعيون
البورية ،الخيام
صور  ،ر

76777837

 70968275صيدا
صور 70895677

81616637
81314116
76450753

71474638
ببوت و جبل لبنان
Beirut and Mount
Lebanon

التجمع النساب الديمقراط
اللبناب
االونروا
 Careكب
أبعاد

ببوت و جبل لبنان

71500808

ببوت
برج حمود ،عالية المختارة ،الغببي
مصيطبة
سن الفيل ،برج حمود ،غزير ،نهر
ابراهيم ،جبيل ،غبيري ،عين الرمانة،

81995585

س ّد البوشرية ،الرميلة ،مركز المريجة

76524380

76524380
81788178

محافظة ببوت و جبل لبنان
مركز دعم الرجال فرن الشباك

كف عنف و استغالل
منظمة أبعاد

ببوت و جبل لبنان
البقاع الشمال/األوسط/
الغرب
ر

جمعية أرض ر
البش لوزان
دوركاس طابيثا

صبا مار الياس
الباجنة شاتيال ر
برج ر
عاليه
ببوت
رببون
ببوت و جبل لبنان
جبيل كشوان

دار األمل
الهيئة الطبية الدولية (قسم
العنف الجنس و الجنساب)
موزاييك
حلم
مرس
مخزوم

 ACTEDاكتد
اتحاد الجمعيات اإلغاثية ف
لبنان( )URDA

LAW
القانوية

,

جميع المحافظات
جميع المحافظات
ببوت
صبا
الباجنة ر
ببوت بعبدا برج ر
شاتيال بب حسن جناح األوزاع
طريق المطار الغببي
بيروت و جبل لبنان
بيروت و جبل لبنان

للخدمات

ببوت

71283820
03018019 \ 76090910
81788178
76674949
 81930078عاليه
 76500308ببوت
 70169265رببون
76138128

03/110378
81608040
76945445
71916146
01/380515
81742414

71912345
71133792
81315001

,

ﻓﻲ ﺣال الﺤاجة إلﻰ أي ﺧﺪمات الﺼﺤة الﻨﻔﺴﻴة او الﺪعﻢ الﻨﻔﺴﻲ االجتماعس ,يﻤﻜﻨﻚ
اﻟﺴاﺧﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠصﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  -ﺧﻂ اﻟﺤﻴاة ﻣﻦEMBRACE

االتصال ﺑاﻟﺨﻂ

1564

