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الرسمي  القطاعين  لتكامل  الوطني  اإلطار  هو  للطفولة  األعلى  »المجلس 
وخصوصا  الدولية  واالتفاقيات  يتوافق  بما  الطفولة  وانماء  لرعاية  واألهلي 

اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
الطفل  لحقوق  العامة  المبادئ  تطبيق  إلى  للطفولة  األعلى  المجلس  يسعى 
من أجل تحسين أوضاع االطفال في لبنان والحفاظ على حقهم في البقاء والنماء 

والحماية«. 
 ،94/  29 رقم  الوزراء  مجلس  عن  صادر  بقرار   1994 عام  في  المجلس  أنشىء 
برئاسة وزير الشؤون االجتماعية والمدير العام للوزارة نائباً للرئيس وعضوية 
المختصة  الدولية  والمنظمات  األهلية  والجمعيات  الوزارات  ممثلي عدد من 

في مجال الطفولة.
يقوم فريق عمل متعّدد اإلختصاصات يضّم األمين العام بتنسيق خطط العمل 

واإلستراتيجيات الوطنية وتنفيذها.

 »المجلس األعلى للطفولة«  التابع لوزارة الشؤون اإلجتماعية

مؤسسة »أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين«

أبعاد هي مؤسسة مدنية، غير طائفية وغير ربحية تهدف إلى إحقاق مساواة 
في  المستدامة  واالجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  لتعزيز  االجتماعي  النوع 
بين  المساواة  تعزيز  إلى  أبعاد  تسعى  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
المرأة والرجل وتفعيل مشاركة النساء من خالل تطوير السياسات، واإلصالح 
هذه  في  الرجال  إشراك  وتعزيز  اإلجتماعي،  النوع  مفهوم  وإدماج  القانوني، 
العملية، وإلغاء التمييز وتمكين النساء وتعزيز قدراتهن للمشاركة بفعالية 
المجتمع  منظمات  ودعم  التعاون  إلى  أبعاد  تسعى  كما  مجتمعاتهن.  في 

المدني المعنّية ببرامج المساواة بين الجنسين وحمالت المناصرة.

+961 (1) 388 107

+961 (1) 381 436

hcclebanon@gmail.com

mousawat.ngo@gmail.com

+961 (70) 283 820

+961 (1) 283 820

+961 (1) 283 821

abaad@abaadmena.org
www.abaadmena.org

www.facebook.com/abaadmena

www.youtube.com/user/ABAADMENA

لمحة عن...
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مؤسسة »الرؤيا العالمية«

الرؤية العالمية هي مؤسسة إنسانية مسيحية تعمل على إحداث تغيير 
دائم في حياة األطفال وأسرهم والمجتمعات الفقيرة التي يعيشون 

فيها. نحن نكّرس أنفسنا للعمل مع أضعف الناس، إنطالقاً من قيمنا 
المسيحية. وكذلك نخدم الناس من دون أي إعتبار لدينهم أو عرقهم أو 

جنسهم. 
تأسست الرؤية العالمية سنة 1954 وهي تعمل في لبنان منذ العام 1975. 

تعّزز الرؤية العالمية رفاه الطفل ومجتمعه في لبنان من خالل مشاريع 
اإلغاثة وتنمية المجتمع ومبادرات المناصرة. 

ومن خالل مشاريعها التنموية، تمّكنت الرؤية العالمية من تحسين 
المدارس، واالهتمام بصّحة األطفال، ودعم المزارعين، وحماية البيئة، 

وخلق فرص عمل جديدة، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لالجئين. 

رؤيتنا للبنان
á«ŸÉ©dG ájDhô∏d áµjöT á«©ªL

رؤيتنا للبنان
á«ŸÉ©dG ájDhô∏d áµjöT á«©ªL

Vision Lebanon
 A partner of world vision 

+961 (4) 40 19 82
info@worldvision.org.lb

+961 (4) 401 980
+961 (4) 401 981
+961 (4) 401 983

الطفل من أجل حقوق األطفال. نحن نساهم في  إنقاذ  تناضل جمعية 
تحسين حياة األطفال بشكل سريع ودائم في جميع أنحاء العالم.الرؤيا 
التي وضعناها نصب عيننا تتمثل بعالٍم حيث يتم النهوض بجميع حقوق 

األطفال. تعمل جمعية إنقاذ الطفل من أجل:
- عالم يحترم ويقّدر كل طفل

- عالم يصغي الى األطفال ويتعلم منهم
- عالم حيث يشعر جميع األطفال باألمل وحيث تتوفر لهم الفرص

»جمعية إنقاذ الطفل«

+961 (1) 739 023

lebanon.info@savethechildren.org

+961 (1) 738 654-5

www.savethechildren.net

إن المجلس األعلى للطفولة وجمعية إنقاذ الطفل ومؤسسة الرؤية العالمية ومؤسسة أبعاد غير مسؤولين عن المعلومات التي تم توفيرها
من قبل الجمعّيات وعن جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات والمؤسسات المختلفة الوارد ذكرها في هذا الدليل. 

تصميم: كريم الدحداح 

© جميع حقوق الطبع محفوظة للشركاء، 2012-2013
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الجمهورية اللبنانية 
وزارة الشؤون االجتماعية 
المجلس األعلى للطفولة 

ضمن مهام المجلس األعلى للطفولة التنسيقية بين القطاعين الرسمي واألهلي 
وفي ظل عدم وجود دليل خاص يشمل كافة الجمعيات األهلية العاملة في مجال 
الفئات  كافة  متناول  في  للطفولة  األعلى  المجلس  عمل  فريق  يضع  الطفولة، 
العاملة  الجمعيات االهلية  اولياً يشتمل على  العاملة مع األطفال دلياًل  المهنية 
مجاالت  تطال  وأنشطة  برامج  تدعم  أو  تنّفذ  التي  لبنان  في  الطفولة  مجال  في 

الطفولة.

الجهات  بمختلف  واإلحاطة  الشمولية  تّدعي  ال  الدليل  من  األولى  النسخة  هذه 
العاملة وال هي نتيجة دراسة مسحية شاملة، والمعلومات التي تم االعتماد عليها 
المنتسبة  الجمعيات  من خالل  للمجلس  توافرت  متعددة  من مصادر  مستقاة 

إليه ومن خالل جمعيات اشتركت بالعمل معه في لجان تنسيقية متخصصة.
الذي  عملها  ومجال  الجمعية  اختصاص  على  الدليل  هذا  تبويب  في  اعُتمد  لقد 
وقد  غيره  مع  أو  المجلس  مع  وبرامج  نشاطات  في  فيه  شاركت  أو  ساهمت 
صادفت فريق العمل مشكلة تنّوع اختصاصات الجمعية الواحدة وهذا ما ُيفّسر 
واإلضافات على  المالحظات  إن  اختصاص.  أكثر من  في  الواحدة  الجمعية  وجود 
فترة  كل  الدليل  هذا  تقويم  يتم  وسوف  دائماً  بها  مرحب  األولى  النسخة  هذه 
بحيث يتم تحديث أو تعديل المعلومات المتضمنة فيه لإلقتراب أكثر من صورة 

الواقع.

بين  والتنسيق والتشبيك  للحوار  تواصل وتسهيل  أداة  األولى هي  النسخة  هذه 
كافة الفرقاء المؤثرين في تحسين وتطوير أوضاع االطفال وهي خطوة أولى على 
مسار تمكين وتطوير قدرات الجمعيات األهلية من خالل بناء ائتالفات وشبكات 
على مستوى االختصاص وعلى المستوى الجغرافي تتفاعل فيما بينها ومع باقي 
األهل  الخاص،  القطاع  المحلية،  السلطات  الرسمية،  المؤسسات  الفرقاء: 
واألطفال لتأمين بنية مؤسساتية مالئمة لتنفيذ مبادئ وأحكام االتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل.
        

           
وزير الشؤون االجتماعية     

رئيس المجلس األعلى للطفولة
وائل أبو فاعور
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لبنان              في  الطفولة  قضايا  على  العاملة  الحكومّية  غير  الجمعيات  »دليل  يشّكل 
المصلحة  تحقيق  ضمان  بإتجاه  العمل  سياق  في  ريادياً  مورداً   »2013-2012
الدولية  اإلتفاقية  بحسب  حقوقهم/هن  وتكريس  لبنان  في  لألطفال  الفضلى 
والمتوّفرة  المختّصة  الخدمات  إلى  األطفال  الطفل، كونه يسّهل وصول  لحقوق 
الموجودة  البرامج والخدمات  الحاجات ونوعية  المحافظات وبحسب  في مختلف 
والتي تقدمها الجمعيات والهيئات األهلية والمدنية المختصة في مجال الطفولة 

وحقوق الطفل. 

مختلف                       بين  الجهود  وتنسيق  التواصل  تعزيز  إلى  المورد  هذا  يرمي 
الفاعلين/ات والناشطين/ات في مجال حقوق األطفال كونه يوّفر معلومات حول 
أماكن تواجدهم/هن جغرافياً ونوعية البرامج والخدمات المقّدمة، بغية تطوير 
نظام إحالة ممنهج يخدم األطفال وحاجاتهم المختلفة. ويسعى إلى رصد أكبر عدد 
لبنان، وتالياً  العاملة في هذا المجال في  ممكن من الجمعيات والهيئات األهلية 
وشؤونهم  األطفال  بحقوق  معنياً  أو  مختصاً  ومركزاً  جمعية   223 يشمل  فهو 
ضاماً بذلك الجمعيات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس األعلى للطفولة 
ال  ذلك،  ومع  نشاطات عدة.  في  المجلس  التي شاركت  الجمعيات  وغيرها من 
لذا  الهيئات والجمعيات؛  أداًة شاملة وجامعة تضم كل  المورد كونه  يّدعي هذا 

فهو متاح اللية تحديث وتعديل مستمر من قبل مستخدميه. 

الجنسين«  بين  للمساواة  الموارد  مركز   – أبعاد  »مؤسسة  من  كل  جهود  تأتي 
و«مؤسسة الرؤيا العالمية« و »جمعية إنقاذ الطفل« وبالشراكة مع وزارة الشؤون 
االجتماعية /المجلس األعلى للطفولة في تطوير هذا المورد إنما لتعكس إلتزاماً 
أساسياً وحقيقياً تجاه حماية األطفال في لبنان ووقايتهم من جميع أشكال العنف 
األطفال  مع  والعامالت  العاملين  جميع  بخدمة  ليوّظف  أُعّد  كونه  واإلستغالل، 
في  والعاملين/ات  التربوية  والمؤسسات  األهل  عن  فضاًل  القطاعات  جميع  من 

الصفوف األمامية في توفير خدمات الرعاية والوقاية لألطفال. 

نتطّلع إلى مقترحاتكم ومالحظاتكم وإضافتكم إلغناء هذا المورد!

تمهيد

رؤيتنا للبنان
á«ŸÉ©dG ájDhô∏d áµjöT á«©ªL

رؤيتنا للبنان
á«ŸÉ©dG ájDhô∏d áµjöT á«©ªL

Vision Lebanon
 A partner of world vision 
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اإلجتماعية،  الشؤون  لوزارة  التابع  للطفولة  األعلى  المجلس  من  كل  عمل 
جمعية إنقاذ الطفل، مؤسة الرؤيا العالمية، ومؤسسة أبعاد-مركز الموارد 
عناوين  على  يحوي  الذي  الدليل  هذا  إعداد  على  الجنسين  بين  للمساواة 
األطفال  رعاية  بمشاريعها وخدماتها  تستهدف  التي  الحكومّية  غير  الجمعّيات 

في لبنان. 
العمل  مجال  في  والناشطين/ات  لإلختصاصيين/ات  الدليل  هذا  يسمح 
اإلجتماعي والتربوي والنفسي والصحي بربط األطفال بالخدمات التي توّفرها 
الجمعّيات المختلفة بحسب حاجاتهم مما يعّزز عمليات التشبيك واإلحالة بين 
مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال ويعّزز جودة الخدمات 

المتوّفرة لألطفال في لبنان. 

تقسيم  تّم  بحيث  اإلستخدام  سهلة  أداًة  ليكون  الدليل  هذا  ُصّمم  وقد 
الجمعّيات بحسب موقعها الجغرافي في كل من المحافظات الخمس )جبل 
لبنان، بيروت، الشمال، الجنوب والبقاع(. كما وتّم تصنيف الجمعّيات _ضمن 
كل محافطة_ بحسب نوعية الخدمة التي توّفرها لألطفال ومجال إختصاصها 
على الشكل التالي: الصحة، التعليم، اإلعاقة، الثقافة، المشاركة، المناصرة 

وكسب التأييد، الحماية، رعاية مؤسساتية ورعاية بديلة. 

كما وخّصص جدول لكل جمعّية يوجز فيه وسائل اإلتصال )العنوان، الهاتف/
الفئة  تحديد  إلى  إضافًة  اإللكتروني(  الموقع  اإللكتروني،  البريد  الفاكس، 
المستفيدة من خدمات المؤسسة ونوع الخدمات التي توّفرها الجمعّية مما 

يسّهل عمل مستخدمي هذا الدليل. 

ومن الجدير ذكره بأن المعلومات المتعّلقة بكل من الجمعّيات الوارد ذكرها 
في هذا الدليل مصدرها الجمعّيات نفسها.

	  لتسهيل وصول األطفال إلى الخدمات المختصة المتوّفرة  في المحافظات 
المختلفة

المدني  المجتمع  مؤسسات  بين  واإلحالة  التشبيك  عمليات  	 لتعزيز 
الخصوص  وجه  على  الطفولة  حماية  مجال  في  والناشطة  عامة  بصورٍة 
وبناء االئتالفات والتحالفات التي تساهم في حشد الموارد وتعبئة الجهود 
	 لبناء قاعدة بيانات حديثة حول الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال 

حقوق األطفال في لبنان.

مقّدمة

لم هذه الدليل؟
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حقوق  مجال  في  المتخصصة  وغير  المتخصصة  األهلية  	 الجمعيات 
الطفل 

على  هم  الذين  المدني  المجتمع  ومؤسات  األهلية  الجمعيات  	 سائر 
تماس مع قضايا الطفولة مثل الجامعات، النقابات والروابط المهنية، 

وسائل االعالم، المؤسسات التربوية وغيرها
	 الجمعيات الدولية ووكاالت األمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية 

	 مراكز ومؤسسات البحوث والتوثيق
	 المهنيون العاملون مع أو من أجل األطفال )أطباء، ممرضات،مساعدات 
الخدمات  منشطو  محامون/ات،  قضاة،  معلمون/ات،  إجتماعية، 

الترفيهية والتثقيفية وغيرهم...(
	 مشغلو خطوط المساندة والدعم واإلرشاد

	 الخط الوطني لنجدة الطفل 
	 األهل والمربون والمسؤولون عن رعاية الطفل 

	 األطفال أنفسهم

تم تحضير قائمة بالجمعيات ليتم التوّجه إليها من خالل تجميع كافة اللوائح 
المعتمدة في المجلس األعلى للطفولة:

	 الجمعيات المنتسبة الى المجلس األعلى للطفولة
	 الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 الجمعيات التي تعمل ضمن اللجان التنسيقية 
	 أعضاء اإلتحادات الثالث العضوة في المجلس األعلى للطفولة 

العالمية  الرؤيا  ومؤسسة  الطفل  إنقاذ  جمعية  من  كل  	 شركاء 
ومؤسسة أبعاد

ثم قام الشركاء بتطوير إستمارة تتضمن معلومات عن الجمعية أو المؤسسة 
)اإلسم، العنوان، الرسالة، الفئات المستهدفة، مجاالت العمل...( أرسلت 

إلى مختلف الجمعيات الواردة في القائمة الُمّعدة مكتبياً. 

ثم قام الفريق بمتابعة عملية إستيفاء المعلومات من خالل إجتماعات عمل 
اإلستمارة  آلية ملء  تم خاللها شرح  إتصاالت هاتفية مباشرة  أو من خالل 
للتدقيق  إعادتها  أو المسؤول قبل  المدير  وضرورة الحصول على موافقة 

والتبويب وإدخال وفرز البيانات.

من يستفيد من هذا الدليل؟

كيف تم تطوير الدليل؟ )المنهجية( 
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ا
	 )مؤسسة( األب أندويخ لألصماء 

	 )مؤسسة( األب روبرتس لألحداث الصم
	 )مؤسسة( األب عفيف عسيران - »بيت العناية«

	 )جمعية( أبناء مروحين
	 إتحاد كشاف لبنان 

	 اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
	 )جمعية( األخوة للعمل الثقافي اإلجتماعي

	 )جمعية( إدراك
	 )جمعية( اإلرشاد اإلجتماعية

	 )جمعية( أرض الطفولة   
	 أزهر البقاع

	 )جمعية( أصدقاء العائلة الخيرية  
	 )جمعية( أصدقاء عند الحاجة

	 )جمعية( أصدقاء المعاقين
	 )جمعية( إضحك

	 )جمعية( أطفالنا )طفولة مبكرة، التعليم، إعاقة، حماية، مشاركة األطفال، رعاية مؤسساتية(
	 )جمعية( إغاثة الطفل اليتيم واللقطاء:

- دار الرياض
- ميتم الشعراني

	 »ألف« - تحّرك من أجل حقوق اإلنسان 
	 )جمعية( األمان اإلجتماعي   
	 )مؤسسة( األمل للمعوقين

	 اإلنسان والمستقبل
	  )جمعية( إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان

	 أيادينا
	 مدرسة إنسان

ب  
	 )جمعية( البر واإلحسان

	 )جمعية( بيت األرزة
	 بيت الزكاة والخيرات 

	 بيت سيدة العطايا للطفل السعيد
	 بيت الطفل

	 )جمعية( بيت المرأة الجنوبي
	 )جمعية( التدريب على السمع والنطق        

	 )جمعية( التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية

الئحة أبجدية بأسماء المنّظمات غير الحكومّية
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	 )جمعية( تضامن وتنمية  
	 )جمعية( التعاضد الخيرية       

	 )جمعية( التكافل لرعاية الطفولة
	 )جمعية( تمكين للعيش بإستقاللية  

	 تمّنى      
	 )جمعية( التنمية الثقافية واإلجتماعية

باء األنطونيين )مؤسسة( التوجيه اإلجتماعي الآ	 

ج
	 )جمعية( »جماعة مريم ومرتا«

	 جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية
	 الجمعية اإلنجيلية الحرة

	 الجمعية الخيرية اإلسالمية وإسعاف المحتاجين 
	 الجمعية الخيرية الثقافية

	 الجمعية الخيرية لألرمن كاثوليك   
	 جمعية الشابات المسلمات 

	 جمعية الشبان المسيحية
	 جمعية العناية زغرتا

	 جمعية العناية الصحية    
	 الجمعية اللبنانية لألوتزم - التوحد  

	 الجمعية اللبنانية لحماية الطفولة
	 الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين

	 الجمعية اللبنانية لشؤون المرأة
	 الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية

	 الجمعية اللبنانية للتربية الفنية
	 الجمعية اللبنانية للتربية المختصة 

	 الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية واإلجتماعية
	 الجمعية اللبنانية للرعاية والتدريب
	 الجمعية اللبنانية للضرير واألصم   

	 الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتّية  
	 الجمعية المسيحية للشابات 

ح            
	 الحركة اإلجتماعية 

	 حركة التوعية اإلجتماعية
	 الحركة الرسولّية العالمّية لألوالد

	 )جمعية( الحنان           

الئحة أبجدية بأسماء المنّظمات غير الحكومّية
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	 )جمعية( الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية في الشمال
	 الخدمة اإلجتماعية لسالمة الطفولة في لبنان، سيزوبيل 

	 خدمة الولد في العيلة  
	 )جمعية( خيال للتربية والفنون

د
	 دار اإلفتاء الجعفري  

	 دار األمل   
	 دار األيتام اإلسالمية: 

- بوابة األوزاعي الخيرية 
- الحضانة العمرية 

- مبرة محمد رمضان 
- المجاد للعمل اإلجتماعي

- مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية
- مجمع إنماء القدرات اإلنسانية

- مجمع الضنية للرعاية والتنمية  
- مجمع عكار للرعاية والتنمية 

- مجمع القبة للرعاية والتنمية 
- مجمع النبراس للرعاية والتنمية   

- مركز بعلبك للرعاية والتنمية
- مركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية 

- مركز رأس النبع
- مركز المعين للدعم والتمكين 

- مركز وادي الزينة للرعاية والتنمية 
- مؤسسة بيروت المهنية

- مؤسسة شمالن اإلجتماعية
	 دار طرابلس للرعاية اإلجتماعية

	 دار الطفل اللبناني
	 دار الكاردينال اغاجانيان

	 دار مار يوسف لأليتام
	 دون بوسكو

	 )جمعية( دون بوسكو تكنيك
ر	 دير راهبات أم الله

خ
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	 رابطة أهالي راس النبع اإلجتماعية 
	 الرابطة الثقافية اإلجتماعية ألبناء بنت جبيل  

	 رابطة سيدات دير األحمر
	 الراهبات الباسيليات الحلبيات

	 راهبات الراعي الصالح                
	 راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح            

	 )جمعية( راهبات سيدة المعونة
	 راهبات القديسة تريزيا حدشيت 

	 راهبات المحبة دار النور            
	 )جمعية( الرسالة لإلسعاف الصحي:  

	 مستوصف اإلمام الصدر -حومين التحتا
	 مستوصف عيتيت

	 )جمعية( الرسالة الزرقاء
	 )جمعية( رعاية األطفال

	 رعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة
	 )جمعية( رعاية الطفل في راشيا

	 )جمعية( رعاية الطفولة واألمومة
	 رعاية اليتيم في صيدا 

	 )مؤسسة( رعاية اليتيم الدرزي
	 )جمعية( الرعاية للمعاقين والمرضى »البيت السعيد«  

	 روضة الشهيد معروف سعد

ز              
	 الزورق

س
	 السبيل أصدقاء المكتبات العامة

	 السفينة – بيت ام النور  
	 )جمعية( سيدات راس المتن         

	 )جمعية( السيدة
	 سيدة الوردية للراهبات األنطونيات

ر
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	 )جمعية( شعاع األمل
	 )جمعية( الشعلة       

	 )مؤسسة( الصفدي
	 صندوق التعاضد للتكافل اإلجتماعي 

	 صوت الطفل

	 )مؤسسة( عامل 
	 )مؤسسة( العرفان التوحيدية

	 )جمعية( العطاء الخيرية
	 عمل تنموي بال حدود/ نبع 

	  )جمعية( العمل الصحي اإلجتماعي  
	 )جمعية( العناية              

	 )جمعية( العناية بأطفال الحرب
	 )جمعية( العناية بالطفل واألم

	 )جمعية( عناية ورعاية شؤون الطفولة   

	 )جمعية( فرح العطاء
	 )جمعية( فيستا

	 القديس شارل لراهبات المحبة
قرى األطفال sos	  لبنان

	 كاريتاس لبنان
	 كريش سان فانسان

	 )جمعية( كشافة الرسالة االسالمية - إتحاد كشاف لبنان
	 كفى عنف واستغالل

ش

ص

ع

ف

ق

ك
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	 لقاء الخيار اللبناني   
	 لنا المستقبل     

	 )جمعية( مار زكريا البار 
	 مار شربل

	 ماي سكول بالس 
	 )جمعية( المبرات الخيرية

- مبرة اإلمام الرضا 
- مبرة اإلمام زين العابدين  

- مبرة اإلمام علي للتربية التكاملية
- مبرة الخير

- مبرة السيدة خديجة 
- مبرة السيدة مريم 

- مبرة النبي إبراهيم  
- مبرة النبي يوسف 

- مدرسة مبرة اإلمام الخوئي الثانوية للتربية المختصة  »صعوبات تعلمية داخلي ونصف داخلي«
- معهد علي األكبر المهني التقني

- الهرمل – حي المعالي     
- مؤسسة اإلمام الخوئي للرعاية المتكاملة

- مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل
	 المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 

- مستوصف أركي
- مستوصف باتوليه

- مستوصف الجميجمة
- مستوصف شحور

- مستوصف كفركال
- مستوصف  كوثرية الرز 

- مستوصف الهرمل
- مستوصف اليمونة

	 )جمعية( المحبة الخيرية 
	 مدرسة راهبات الصليب

	 مدرسة مار يوحنا المعمدان
	 )جمعية( مرسالت سيدة المعونة الدائمة - واحة إم النور 

	 )جمعية( مرسالت المحبة في لبنان
	 المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة

ل

م
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	 مركز اإلمام الحسين الطبي
	 مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل    

	 مركز إنماء بيروت
	 مركز التعلم للصم            

	 مركز حراجل الصحي           
	 مركز الحياة

	 مركز الديمقراطية المستدامة
	 مركز رأس النبع للصعوبات التعلمية    

	 مركز الرحمة لخدمة المجتمع                 
	 مركز زواتنوتس للدعامة العقلية

	 )جمعية( مركز سرطان األطفال في لبنان 
	 المركز الصحي – اإلجتماعي

	 المركز الصحي اإلجتماعي التابع لجمعّية رعاية الطفل اللبناني
	 المركز الوطني للتنمية والتأهيل

	 مركز الينبوع  
	 مستوصف مار أنطونيوس لراهبات الراعي الصالح   

	 )جمعية( مكتبة أطفال صيدا الشعبية
	 )جمعية( معاً للتربية المختصة / مركز بيت األطفال   

	 )جمعية( معاً للتربية المختصة / مركز الطفل السعيد    
	 منتدى المعاقين في لبنان الشمالي

	 مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
	 مؤسسات اإلمام الصدر
	 مؤسسات أمل التربوية

	 مؤسسة بسمة الصحية        
	 مؤسسة بيت الحصاد الخيرية

	 مؤسسة رينيه معوض 
	 مؤسسة العرفان التوحيدية

	 مؤسسة فتاة لبنان اإلجتماعية
	 مؤسسة مار مخايل اإلجتماعية

	 المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والتأهيل المهني
	 ميتم جبولة

	 )جمعية( الميثاق

	 )جمعية( نادر

ن
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	 )جمعية( الهدى 
	 هيئة اإلعاقة الفلسطينية     
	 الهيئة اللبنانية لكتب األوالد  

	 الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

	 واحة الفرح للعناية بالمتخلفين عقلياً     
	 )جمعية( الوعي والمواساة الخيرية 

  
     

	 )جمعية( يد بيد لخير اإلنسان
	 يوحنا لودفيك شلنرمحافظة بيروت

ه

و

ي
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صحة
طفولة مبكرة

تعليم
إعاقة
حماية

مشاركة األطفال
رعاية بديلة

رعاية مؤّسساتية
مناصرة وكسب تأييد

محافظة بيروت
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مركز إنماء بيروت
هاتف: 574157 /01  
فاكس: 574157 /01

www.conseilcentralmaronite.org
cem@conseilmaronite.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها: بيروت الكرنتينا   

	 رسالتها: مساعدة المواطنين المحتاجين من الناحية الصحية واالجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية إجتماعية

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

خارجي  مهني  تدريب  داخلية،  إجتماعية  وحاالت  أيتام  رضع،  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
وداخلي.

خدمات  مبكر(،  )كشف  وقائية  صحية  خدمات  الطفل،  نماء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
عالجية، برنامج الصحة الفمية ومعالجة األسنان، تحصين، فحوصات مخبرية، إستشفاء، برنامج إرشاد 

صحي وقائي، تطبيق برنامج اإلعتالل الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية. 
 

   محافظة بيروت    صحة
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

khadija@mabarrat.org
 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

والحاالت  األيتام  رعاية  بهدف  حضاري  إنساني  كمشروع  الرعائية  المؤسسة  إنطلقت  	 رسالتها: 
اإلجتماعية الصعبة وذوي اإلحتياجات الخاصة على مستوى الوطن تعمل المؤسسة على تقديم رعاية 
سليمة شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من 
خالل إعداد “البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس 
وتنمية القدرات والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار 

والنقد البّناء واإلبداع والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، خدمات صحية وقائية )كشف مبكر(،  خدمات 
عالجية، برنامج الصحة الفمية ومعالجة األسنان، تحصين، فحوصات مخبرية، إستشفاء، برنامج 

إرشاد صحي وقائي، تطبيق برنامج اإلعتالل الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي يوسف
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

alialakbar@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: بيروت، خلدة، الدوحة، مفرق الكسارات     

والحاالت  األيتام  رعاية  بهدف  حضاري  إنساني  كمشروع  الرعائية  المؤسسة  إنطلقت  	 رسالتها: 
اإلجتماعية الصعبة وذوي اإلحتياجات الخاصة على مستوى الوطن تعمل المؤسسة على تقديم رعاية 
سليمة شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من 
خالل إعداد “البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس 
وتنمية القدرات والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار 

والنقد البّناء واإلبداع والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية أولية، تدريب إسعافات أولية، توعية حول مضار 

التدخين والمخدرات.

صحة   محافظة بيروت
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اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585
  فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

)ضعاف  بصرياً  وصم(،  سمع  )ضعاف  سمعياً  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
والحاالت  األيتام  الى  إضافة  دماغي  شلل  تعلمية،  صعوبات  )توحد/تأخر(،  عقلياً  ومكفوفين(،  نظر 

اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات وقائية: محاضرات توعية، منشورات، حمالت وقائية   
تأمين  وجلد،  أسنان  حنجرة،  أذن  أنف  طب  عيون،  طب  عامة،  صحة  األصعدة:  كافة  على  وعالجية 
المعينات السمعية والبصرية للفئات المستهدفة: نظارات مكبرات، سماعات، خدمات استشفاء لمن 

لهم حاجة، تطبيق برنامج اإلعتالل الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية، برنامج حماية الجسد. 

جمعية  العناية بالطفل واألم
هاتف: 01/788768-9 

فاكس: 01/790221
info@alinaya.org
 www.alinaya.org

تأّسست: 1944	 
	 عنوانها: تلة الخياط، شارع حسانة فتح الله داعوق 

	 رسالتها: العناية الشاملة لالسرة من الطفولة حتى الشيخوخة، رفع مستوى االسرى اللبنانية للرعاية 
الصحية االجتماعية والتربوية واالنمائية.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال، عائالت

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية إجتماعية

   محافظة بيروت    صحة
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مؤسسة عامل
هاتف:01/317293 01/304910

فاكس: 01/317293
    support@amel.org.lb

www.amel.org.lb
 

تأّسست: 1979	 
	 عنوانها: المصيطبة    

	 رسالتها: تنمية القدرات البشرية، تعزيز ثقافة الحقوق والمواطنة، بناء دولة مدنية ديمقراطية
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لإلستخدام(

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الرعاية الصحية األولية، خدمات صحية.

جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 01/307647   

   itanylina@hotmail.com
 www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: برج أبو حيدر، بناية سيدي حسن.      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل

جمعية التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية  
هاتف: 01/301548

associationsolidarity@hotmail.com
 

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها: بيروت، ساحة ابو شاكر، بناية قرقوطي، الطابق األول    

الثقافية  التعليمية،  اإلجتماعية،  األوضاع  وتطوير  والطفل  المرأة  حقوق  ثقافة  ترويج  	 رسالتها: 
واإلقتصادية للنساء واألطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الصحة اإلنجابية

صحة   محافظة بيروت
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الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1 /01    

فاكس: 374033 / 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج    

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم.

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 

الدماغي، تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية، كفيف، التوحد. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، األطفال المصابون بااللغام، رعاية صحية، خدمات 

صحية، تحصين، رعاية األم.

الجمعية الخيرية الثقافية
هاتف: 01/272501   
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb
   

تأّسست: 1966	 
	 عنوانها: الغبيري   

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائّية سليمة
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076  01/859092  
فاكس: 01/859071   03/233073

     niscvt@socialcare.org
www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني     

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

   محافظة بيروت    صحة
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية، عيادات األسنان، رعاية صحية، رعاية األم.

جمعية مركز سرطان األطفال في لبنان
هاتف:01/859076، 01/859092        

فاكس: 01/859071
cccl@cccl.org.lb
www.cccl.org.lb

تأّسست: 2000	 
، شارع كليمنصو    عنوانها: مستشفى الجامعة األميركية، بناية 56	 

	 رسالتها: تأمين العالج لألطفال المصابين بمرض السرطان من دون أية كلفة على األهل
المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال من عمر يوم ولغاية 19	  سنة

رعاية  بالسرطان،  المصابين  لألطفال  العالج   تكاليف  تعمل عليها: تغطية  التي  األساسية  	 المواضيع 
صحية، خدمات صحية.

جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، أمراض، رعاية صحية، خدمات صحية.

مؤسسة رينيه معوض
هاتف: 01/613367-8-9   

فاكس: 01/613370
rmf@rmf.org.lb
www.rmf.org.lb

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها: األشرفية   

	 رسالتها: تشجيع التنمية البشرية واإلجتماعية واإلقتصادية والريفية في لبنان، والمساهمة في بناء 
مجتمع مدني مسؤول يعّزز الوحدة الوطنية، القيم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خخدمات صحية، رعاية صحية، صحة عامة

صحة   محافظة بيروت
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جمعية أطفالنا - جنة الحياة 
هاتف: 01/307647   

   itanylina@hotmail.com
 www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
عنوانها: برج ابو حيدر ، بناية سيدي حسن،  ط 9	    

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة 
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، حضانة 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - الحضانة العمرية
هاتف: 01/657878   
فاكس: 01/657979

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع عمر بن الخطاب   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط او نشاط سياسي. 
خدمة أطفال األمهات العامالت

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال من عمر يوم الى أربع سنوات
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، نماء الطفل، أطفال تحت السن الخامس، 

رعاية مؤسساتية.

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

طفولة مبكرة محافظة بيروت
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام وحاالت إجتماعية دون الخمس سنوات. 
المرضية،  الحاالت  معالجة  صحي،  كشف  تحصين،  تغذية،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

تعليم، خدمات حياتية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة 

تأّسست: 1996
عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

هاتف: 01/452362 03/337537  
فاكس: 01/459595

khadija@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

	 رسالة المؤسسة: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت 
اإلجتماعية الصعبة وذوي اإلحتياجات الخاصة على مستوى الوطن تعمل المؤسسة على تقديم رعاية 
من  وأخالقياً  عاطفياً،  إجتماعياً، جسدياً،  فكرياً،  المتوازنة  التنشئة  تؤّمن  سليمة شاملة ومستمرة 
بالنفس  الثقة  بناء  اكتساب مهارات  األبناء على  تساعد وتشجع  التي  التربوية”  “البرامج  إعداد  خالل 
الحوار  أسس  وتنمية  األخالقية  المسؤوليات  وإدراك  والمستقبل  بالحياة  والتفاؤل  القدرات  وتنمية 

والنقد البّناء واإلبداع والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

تحصين،  المرضية،  الحاالت  معالجة  صحي،  كشف  تغذية،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
استشفاء، خدمات حياتية.  

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 01/374100-1      

فاكس: 01/374033
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج  

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم.

وزارة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  العامة،  الصحة  وزارة  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  	 متعاقدة مع: 
العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األم والطفل. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، رعاية األم، رضاعة الطفل، نماء الطفل، 

تحصين.

محافظة بيروتطفولة مبكرة



25

مبرة السيدة زينب "ع" / الجمعية الخيرية الثقافية 
هاتف: 01/272501    
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb

تأّسست: 1966	 
	 عنوانها: بيروت الغبيري   

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائية سليمة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األوالد من عمر سنة وحّتى الخامسة عشر من الجنسيات اللبنانية، 
السورية والعراقية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم،  رعاية األم، رضاعة الطفل.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092      

فاكس: 01/859071
     niscvt@socialcare.org

www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، بناية طيبي، مقابل تعاونية بيروت، الطابق الثاني    

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، رعاية األم، رضاعة الطفل، نماء الطفل.

جمعية التكافل لرعاية الطفولة
هاتف: 01/770080                         

فاكس: 01/770081            
 info@takafulweb.org - info@atofula.net
 www.takafulweb.org - www.atofula.net

      
تأّسست: 2004	 

	 عنوانها:  بيروت، فردان، شارع حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول   
متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 

ومشاريع متميزة.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون،  

إستخدام األطفال االمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية،  صحة،  تعليم، نماء الطفل.

طفولة مبكرة محافظة بيروت
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رابطة أهالي راس النبع اإلجتماعية
هاتف: 01/662813  01/315227   

فاكس: 01/701738
nsouli@t-net.com.lb

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: برج ابي حيدر، شارع المأمون، بناية كنعان   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 رسالتها: إنسانية، إجتماعية، تنموية، ثقافية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دار حضانة.

تعليم   محافظة بيروت

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الخوئي

هاتف: 05/800570، 03/249499   
فاكس: 05/800571

alkhouie@mabarrat .org.lb
 www. mabarrat .org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت، خلدة، الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
رعاية سليمة  تقديم  المؤسسة على  الوطن. تعمل  الخاصة على مستوى  اإلحتياجات  الصعبة وذوي 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها. 
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية   

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األيتام والحاالت اإلجتماعية   
الثانويًة،  المرحلة  الحضانة وحتى  أكاديمي من مرحلة  التي تعمل عليها: تعليم  	 المواضيع األساسية 

إرشاد مهني، تعليم مهني، تأهيل مهني، دمج تربوي، منح جامعية.

محافظة بيروت   طفولة مبكرة
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة
هاتف: 01/452362 ،03/337537   

فاكس: 01/459595
khadija@mabarrat.org

 www. mabarrat .org.lb

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
رعاية سليمة  تقديم  المؤسسة على  الوطن. تعمل  الخاصة على مستوى  اإلحتياجات  الصعبة وذوي 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية 

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األيتام والحاالت اإلجتماعية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم أكاديمي من مرحلة: الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، 
مدرسي،  واستلحاق  تقوية  مدرسي،  تسرب  أمية،  محو  مهني،  تأهيل  مهني،  تعليم  مهني،  إرشاد 

استلحاق مهني، دمج تربوي ، منح جامعية.

جمعية المبرات الخيرية/ معهد علي األكبر المهني التقني
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

alialakbar@mabarrat.org.lb
 www. mabarrat.org.lb

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها: خلدة، الدوحة، مفرق الكسارات   

الفنية  المعاهد  من  المعهد  وجعل  البشرية  التنمية  عملية  في  المساهمة  إلى  تهدف  	 رسالتها: 
مهارات  تنمي  وحديثة  نوعية  مهني  وتدريب  تعليم  برامج  تقديم  عبر  لبنان  في  األولى  واإلجتماعية 
المتعلمين وتلّبي حاجات سوق العمل كما تمّكن من متابعة التحصيل الفني العالي، إضافة إلى توفير 

تربية أخالقية وسلوكية شـاملة تنمـي مهارات الحياة والتفاعل اإلجتماعي بنجاح وإيجابية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام وحاالت إجتماعية   
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم مهني، تأهيل مهني، محو أمية،  دمج تربوي. 

 
  

الصحة
تعليم محافظة بيروت
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اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل

هاتف: 01/458585      
فاكس: 01/457575

    alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi .org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام، إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.  
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية  

نظر  )ضعاف   ً بصريا  وصم(،  سمع  )ضعاف   ً سمعيا  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
ومكفوفين(، عقلياً )توحد /تأخر(، صعوبات تعلمية، شلل دماغي إضافة الى األيتام والحاالت اإلجتماعية 

ضمن هذه الفئات.
الثانوية،  المرحلة  الحضانة وحتى  أكاديمي من مرحلة  التي تعمل عليها: تعليم  	 المواضيع األساسية 
إرشاد مهني، منح جامعية، مواكبة الطالب في الجامعات، تقديم خدمات مساندة، عالج لغوي، حسي 
حركي، إنشغالي، فيزيائي ونفسي، تعليم مهني: بيع وعالقات، تجميل داخلي، إدارة وتسويق، فندقية، 

فنون وإعالن، خياطة، تأهيل مهني: مشاغل مهنية، تقشيش، حياكة، وأشغال يدوية. 

جمعية الشابات المسلمات
هاتف: 01/852016    
فاكس: 01/853049

wma.beirut@hotmail.com

تأّسست: 1956	 
	 عنوانها: األوزاعي  

	 رسالتها: جمعية خيرية تؤسس مدارس ومعاهد لتعليم العلوم والفنون والمهن وتكافح األمية
	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال في المدارس 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، ابتدائي، مهني.

الصحة
تعليم محافظة بيروت محافظة بيروت تعليم
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كريش سان فانسان
هاتف: 01/320407         

فاكس: 01/320407
crechestvb@yahoo.fr

تأّسست: 1848	 
	 عنوانها: األشرفية   

رسالتها: تحسين أوضاع األطفال المتروكين
متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية 

المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، تعليم وحماية

مؤسسة عامل
هاتف: 01/304910، 01/317293                           

فاكس: 01/317293
    support@amel.org.lb

www.amel.org.lb
 

تأّسست: 1979	 
	 عنوانها: ببيروت الكبرى     

	 رسالتها: تنمية القدرات البشرية، تعزيز ثقافة الحقوق والمواطنة، بناء دولة مدنية ديمقراطية.
	 متعاقدة مع:وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لالستخدام(.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت 
حقوق  على  توعية  مدرسي،  دعم  وإجتماعي،  نفسي  دعم  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الطفل.

جمعية إدراك
هاتف:  01/583583                            

فاكس: 01/562373
   idraac@idraac.org, egkaram@idraac.org

www.idraac.org

تأّسست: 1997	 
عنوانها:  مستشفى سان جرجس الجامعي، الطابق الثاني، غرفة 209،208	    

	 رسالتها: العمل على زيادة الوعي حول الصحة النفسية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  تالميذ ذكور وإناث.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ابتدائي، تكميلي.

الصحة
تعليم محافظة بيروت محافظة بيروت تعليم
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جمعية أطفالنا - جنة الحياة
هاتف:  01/307647                              

itanylina@hotmail.com
  www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها:  بيروت   

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:   أطفال وعائالت
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، دمج تربوي.

جمعية التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية   
هاتف: 01/301548    

فاكس: 01/301548
associationsolidarity@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها: بيروت، ساحة أبو شاكر، بناية قرقوطي، الطابق األول  

الثقافية  التعليمية،  اإلجتماعية،  األوضاع  وتطوير  والطفل  المرأة  حقوق  ثقافة  ترويج  	 رسالتها: 
واإلقتصادية للنساء واألطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:   أطفال وعائالت  
أمية،  محو  تكميلي،  ابتدائي،  عالجي،  تعليم  دراسي،  دعم  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي، دمج تربوي.

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1/ 01    

فاكس: 01/374033
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج  

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم

وزارة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  العامة،  الصحة  وزارة  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  	 متعاقدة مع: 
العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية،  إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
الدماغي، تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية، كفيف، التوحد. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، االبتدائي، محو أمية، تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق 
مدرسي، دمج تربوي، مهني، تربية مختصة، تسرب مدرسي، تدريب مهني معجل.

الصحة
تعليم محافظة بيروت محافظة بيروت تعليم
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السبيل أصدقاء المكتبات العامة
هاتف: 664647/ 01    

فاكس: 01/653004
    assabiloffice@gmail.com

www.assabil.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع محمد الحوت، بناية الناعورة، الطابق األول  
	 رسالتها: إنشاء وتشجيع المكتبات العامة المجانية والمفتوحة للجميع

وزارة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  العامة،  الصحة  وزارة  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  	 متعاقدة مع: 
العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ورشات تدريبية للمعلمين والمكتبيين.

الجمعية الخيرية الثقافية   
هاتف: 01/272501     
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb

تأّسست: 1966	 
عنوانها: بيروت الغبيري ص.ب315/25	    

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائية سليمة.
	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تربية وتعليم.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092       

فاكس: 01/8590713
niscvt@socialcare.org

www.socialcare.org

تأّسست: /1976	      
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني.   

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً وتربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، محو أمية ، تسرب مدرسي، تقوية و استلحاق مدرسي،  
دمج  تربوي، مهني.

الصحة
تعليم محافظة بيروت محافظة بيروت تعليم
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جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام
تقوية واستلحاق  ثانوي، تسرب مدرسي،  تكميلي،  ابتدائي،  تعمل عليها:  التي  األساسية  	 المواضيع 

مدرسي.

مؤسسة رينيه معوض
هاتف: 01/613367-8-9   

فاكس: 01/613370
rmf@rmf.org.lb
www.rmf.org.lb

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها: األشرفية   

	 رسالتها: تشجيع التنمية البشرية واإلجتماعية واإلقتصادية والريفية في لبنان، والمساهمة في بناء 
مجتمع مدني مسؤول يعّزز الوحدة الوطنية، القيم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال، أطفال عاملون
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، تدريب مهني.

 إعاقة   محافظة بيروت

الجمعية اللبنانية للتربية المختصة
هاتف: 01/651943،01/653427   
فاكس: 01/651943،01/653427

lamhc@cyberia.net.lb

تأّسست: 1965	 
عنوانها: بيروت، البسطة التحتا، 6	  شارع عبدالله خالد، خلف ثانوية إبن سينا   

	 رسالتها: رعاية األوالد ذوي اإلحتياجات الخاصة وتنمية استقالليتهم وقدراتهم وإرشاد األهل وتوعيتهم
المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األوالد من عمر 4 سنوات ولغاية 16	  سنة، إعاقة جسدية، إعاقة 

محافظة بيروت تعليم
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نفسية، الشلل الدماغي، تثلث الصبغي .21
)تقويم  متاخمة  مهني، خدمات  تدريب  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

نطق(، رعاية نفسية، عالج نفسي- حركي، تربية تقويمية.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مركز رأس النبع
هاتف: 01/661967   
فاكس: 01/661967

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع عمر بن الخطاب   

بما  المعيشية  ظروفهم  تهيئة  المجتمع  في  ودمجهم  المعوقين  األشخاص  وتعليم  تأهيل  	 رسالتها: 
المجتمع  تنمية  اإلنتاجية إلشراكهم في  المعوقين في  العاديين، دعم قدرات  يقربهم ويساويهم من 

تثقيف المجتمع وتوعيته بحقوق األشخاص المعوقين تشجيع تدابير الوقاية من العجز واإلعاقة.
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية 

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  صعوبات تعلمية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم،  تأهيل وإعادة تأهيل،  دمج،  رعاية صحية، عالج نفسي

دار األيتام اإلسالمية
هاتف: 01/654654   
فاكس: 01/656252

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1933	 
	 عنوانها: بيروت، طريق الجديدة   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 

الدماغي، تثلث صبغي 21، صعوبات تعلمية، كفيق، توحد.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 

رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

إعاقة محافظة بيروت
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية  – مركز المعين للدعم والتمكين
هاتف: 01/844878   
فاكس: 01/844878

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2011	 
	 عنوانها: طريق الجديدة، مقابل المحكمة الشرعية   

التي  والقدرات  للمهارات  تأهيل  وإعادة  وتأهيل  وعالج  تشخيص  من  المعوق  الطفل  	 رسالتها: خدمة 
تساعد على التكيف الوظيفي والسلوكي لألشخاص.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: المعوقون األطفال.
وإعادة  الجسدي  للتأهيل  الفيزيائي  العالج  المبكر،  التدخل  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
الحركي،  النفسي  العالج  النفسي،  العالج  اإلنشغالي،  العالج  والنطق،  اللغة  تقويم  عالج  التأهيل، 

اإلستشارات التربوية والنفسية.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - المجاد للعمل االجتماعي
هاتف: 01/854046   
فاكس: 01/841409

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1944	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن   

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية 

صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية 

اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة   / الخيرية  المبرات  جميعة 
والتواصل

هاتف: 01/458585   
فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi .org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: طريق المطار، خلف مطعم الساحة   

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
وينطل  بإنسانيته  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  يسعى  مكان  والبصرية  السمعية 

محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت
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إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 
المجتمع.

	   متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية
نظر  )ضعاف  بصرياً  وصم(،  سمع  )ضعاف  سمعياً  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
ومكفوفين(، عقلياً )توحد /تأخر(، صعوبات تعلمية، شلل دماغي إضافة الى األيتام والحاالت اإلجتماعية 

ضمن هذة الفئات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المؤسسة معنية بالمعوقين وهذا هو عملها األساسي لجهة 
اإلجتماعي عالج  اإلنخراط  على  تساعدهم  التي  المساندة  والتأهيلية  العالجية  و  التربوية  كافة  تقديم 

نفس، حركي، عالج لغوي، عالج إنشغالي، عالج فيزيائي، تربية تقويمية، مهارات اإلستقاللية . 

جمعية العاملين اإلجتماعيين للطائفة األرمنية اللبنانية
هاتف: 01/446442   

فاكس: 01/562373
zvartnotz@hotmail.com

تأّسست: 1987	 
عنوانها: مدور، شارع خليل البدوي، بناية الكنيسة اإلنجيلية األخوية األرمنية  - ص ب 348-80	    

	 رسالتها: تحسين أوضاع األطفال ذوو اإلحتياجات الخاصة 
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية

المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال من الجنسيات اللبنانية، السورية والفلسطينية من عمر 3	  
سنوات الى 45 سنة، خارجي، الشلل الدماغي، تثلث الصبغي 21، التوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج 
نفسي، تربية تقويمية. 

الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية
هاتف: 01/738059   
فاكس: 01/738059

hoda.bibi@gmail.com
www.taaheel.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: بيروت، لبنان، الظريف، توفيق طبارة سنتر   

	 رسالتها: إرشاد وإعادة تأهيل األوالد لتطوير قدراتهم بهدف تحقيق النجاح في مدرستهم وحياتهم.
	 متعاقدة مع وزارة:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

المستفيدون/الفئات المستهدفة:  من الجنسيات اللبنانية وغير اللبنانية، األطفال من عمر 4	  سنوات 
الى 14 سنة، خارجي، إعاقة نفسية، صعوبات تعلمية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، رعاية نفسية، عالج نفسي، 
تربية تقويمية.

 	

محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت
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مركز رأس النبع للصعوبات التعلمية
هاتف: 01/661967   
فاكس: 01/661967

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: راس النبع، بشارة الخوري، مفرق إستراحة صقر، شارع مركز محمد الحوت.   

	 رسالتها: خدمة الصالح العام، توجه الخدمة لألكثر حاجة.
	 متعاقدة مع وزارة:  وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة:  من الجنسيات اللبنانية وغير اللبنانية، األطفال من عمر 7	  سنوات 
الى 13 سنة، خارجي، صعوبات تعلمية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صعوبات تعلمية. 

 الجمعية الخيرية الثقافية 
هاتف: 01/544900   

فاكس: 272194
 Iti.acclebanon@gmail.com

تأّسست: 1966	 
	 عنوانها: مجمع اإلمام شمس الدين الثقافي التربوي، مستديرة شاتيال، بيروت.   

	 رسالتها: نشر الثقافة، التوعية والتربية والرعاية، األطفال المحتاجين واأليتام. 
	 متعاقدة مع وزارة:  وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  التوحد.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، رعاية نفسية، عالج نفسي.

 مركز زواتنوتس للدعامة العقلية
هاتف: 01/446442   

فاكس: 01/562373
  zwartnotz@hotmail.com

تأّسست: 1987	 
	 عنوانها: خليل بدوي النهر، بيروت    

	 رسالتها: تأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت
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جمعية إدراك
هاتف:  01/583583                            

فاكس: 01/562373
   idraac@idraac.org, egkaram@idraac.org

www.idraac.org

تأّسست: 1997	 
عنوانها:  مستشفى سان جرجس الجامعي، الطابق الثاني، غرفة 208،208	    

	 رسالتها: العمل على زيادة الوعي حول الصحة النفسية.
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة نفسية.
تربية  نفسي،  عالج  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

تقويمية.

جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 01/307647

itanylina@hotmail.com
www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: بيروت      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية، إعاقة نفسية 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، تعليم.

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1 / 01    

فاكس: 374033 / 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج    

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 

الدماغي، تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية، كفيف، التوحد. 
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت



39

محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092  
فاكس: 01/859071   03/233073

     niscvt@socialcare.org
www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني     

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة نفسية، صعوبات تعلمية، التوحد.

خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية. 

جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، كفيف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ، دمج، رعاية نفسية. 

جمعية الشبيبة للمكفوفين
هاتف: 01/364259                           

فاكس: 01/368221
   yab@cyberia.net.lb

www.yablb.org

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، كركول الدروز، شارع تدمر، بناية الزاهرة، الطابق األول.        

	 رسالتها: جمعية الشبيبة للمكفوفين هي جمعية غير حكومية ال تبتغي الربح. تعمل على مستوى وطني 
وليس لها أي ارتباط طائفي أو حزبي. نحن من المكفوفين وضعاف البصر والمبصرين ومن الجنسين 
نؤمن بالمشاركة وتكافؤ الفرص في عملنا المشترك للوصول إلى مجتمع دامج لألشخاص المعوقين 
النموذجية  البرامج،  وتقديم  المطلبي،  العمل  نعتمد  والتمييز.  العزل  أشكال  كل  رافضين  بصرياً 
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الصحة
محافظة بيروت إعاقةإعاقة محافظة بيروت

والتشارك مع منظمات أصحاب القضية وكل األطراف المعنية للوصول إلى الحقوق والخدمات من أجل 
مجتمع دامج للجميع.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة بصرية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، دمج.

الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتّية
هاتف: 01/340010                           

فاكس: 01/340010

تأّسست: 2009	 
	 عنوانها: مركز توفيق طبارة.        

	 رسالتها: المناصرة الذاتّية لألشخاص ذوي اإلعاقة والدمج
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األشخاص ذوي اإلعاقة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المناصرة الذاتية وتوعية المجتمع على حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة واإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

الجمعية اللبنانية لألوتزم - التوحد                
هاتف: 01/449988 – 01/443366                                                                 

فاكس: 01/449988 – 01/443366 
              las@autismlebanon.org

www.autismlebanon.org

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: مدرسة القلب األقدس، الجميزة.        

	 رسالتها: دمج األوالد المتوّحدين في مدارس عادية، ومن ثم في المجتمع.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  التوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل،  دمج،  تدريب مهني، رعاية نفسية، 
عالج نفسي، تربية تقويمية.
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الجمعية اللبنانية لشؤون المرأة
هاتف: 543754 /01  
فاكس: 01/543753

l.w.a.a.@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها: بيروت.     

	 رسالتها: رفع مستوى الثقافي واإلجتماعي عند المرأة ورعاية األيتام وتحسين أوضاعهم وتأهيلهم على 
كافة األصعدة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الحماية والتوعية على المخدرات. 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مبرة محمد رمضان
هاتف: 01/859326                           

فاكس: 01/844330
marafel@daralytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها: األوزاعي، خلف مقام اإلمام األوزاعي.        

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، دمج، عالج نفسي، رعاية نفسية، تربية 

تقويمية، تدريب مهني. 

دار األيتام اإلسالمية
هاتف: 01/654654   
فاكس: 01/656252

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1933	 
	 عنوانها: بيروت، طريق الجديدة   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال الالجئون، أطفال مكتومي القيد.

قانوني، عالج  تدريب مهني، دعم  تأهيل، دمج،  إعادة  التي تعمل عليها: وقاية،  	 المواضيع األساسية 
نفسي، رعاية نفسية، تربية تقويمية.

محافظة بيروت حمايةحماية محافظة بيروت
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جمعية المبرات الخيرية / مؤسسة اإلمام الخوئي للرعاية المتكاملة
هاتف: 05/800570   
فاكس: 05/800571

alkhouie@mabarrat.org.lb
 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	  المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، تدريب مهني، عالج نفسي، تربية تقويمية، 

تطبيق سياسة حماية الطفل .

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - المجاد للعمل اإلجتماعي
هاتف: 01/854046   
فاكس: 01/854049

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1944	 
	 عنوانها: بيروت، طريق الجديدة   

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال الالجئون، أطفال مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر 
اإلنحراف.

تأهيل، دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، رعاية  إعادة  التي تعمل عليها: وقاية،  	 المواضيع األساسية 
نفسية، تربية تقويمية.

محافظة بيروت حمايةحماية محافظة بيروت
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - بوابة األوزاعي الخيرية
هاتف: 844550 /01  
فاكس: 01/844330

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: األوزاعي     

نشاط  او  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال الالجؤون، أطفال مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر 

اإلنحراف.
تأهيل، دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، رعاية  إعادة  التي تعمل عليها: وقاية،  	 المواضيع األساسية 

نفسية، تربية تقويمية. 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مؤسسة بيروت المهنية
هاتف: 01/653705                           

فاكس: 01/647445
marafel@daralytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها: بيروت طريق الجديدة.        

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
قانوني، عالج  تدريب مهني، دعم  تأهيل، دمج،  إعادة  التي تعمل عليها: وقاية،  	 المواضيع األساسية 

نفسي، تربية تقويمية. 

اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585   
فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www.alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: طريق المطار، خلف مطعم الساحة.  

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
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بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

نظر  )ضعاف  بصرياًً  وصم(،  سمع  )ضعاف  سمعياً  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
ومكفوفين (، عقلياً )توحد/تأخر(، صعوبات تعلمية، شلل دماغي إضافة الى األيتام والحاالت اإلجتماعية 

ضمن هذه الفئات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها المؤسسة: برنامج المدافعة والحماية من اإلستغالل الجنسي 
لكافة المراحل العمرية من مرحلة الروضات وحتى المرحلة الثانوية والمهنية. إعداد سياسة حماية 

الطفل.   

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
هاتف: 01/427973   03/784265   

فاكس: 01/427973
info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل،  بيروت   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.

تأمين الحماية   ، القانون 422	  التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان:  المواضيع األساسية 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.
 

جمعية إدراك
هاتف:  01/583583                            

فاكس: 01/562373
   idraac@idraac.org, egkaram@idraac.org

www.idraac.org

تأّسست: 1997	 
عنوانها:  مستشفى سان جرجس الجامعي، الطابق الثاني، غرفة 209،208	    

	 رسالتها: العمل على زيادة الوعي حول الصحة النفسية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

معرضون  أطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  مراهقون،  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية نفسية، عالج نفسي.
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جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 01/307647

itanylina@hotmail.com
www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: بيروت      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال الشوارع، أطفال معرضون لسوء المعاملة. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، رعاية نفسية.

جمعية التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية  
هاتف: 01/301548

الفاكس: 01/301548
associationsolidarity@hotmail.com

 
تأّسست: 2005	 

	 عنوانها: بيروت، ساحة ابو شاكر، بناية قرقوطي، الطابق األول    
الثقافية  التعليمية،  اإلجتماعية،  األوضاع  وتطوير  والطفل  المرأة  حقوق  ثقافة  ترويج  	 رسالتها: 

واإلقتصادية للنساء واألطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
أطفال  الفلسطينية،  المخيمات  في  أطفال  متسربون،  عاملون  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 
القيد،  أطفال مكتومي  الالجؤون،  األطفال  القانون،  نزاع مع  في  األطفال  المعاملة،  معرضون لسوء 

استغالل جنسي لألطفال، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف. 
تدريب مهني، عالج  وقاية، دمج،   العاملين،  األطفال  عليها: حماية  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

نفسي.

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1 / 01    

فاكس: 374033 / 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج    

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال،  أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون، 

أطفال الشوارع، أطفال مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، دمج ، تدريب مهني، عالج نفسي، رعاية 
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نفسية، عالج نفسي،  تربية تقويمية.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092  
فاكس: 01/859071   03/233073

     niscvt@socialcare.org
www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني     

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة نفسية، صعوبات تعلمية، التوحد

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، دمج، عالج نفسي، رعاية نفسية، تربية 
تقويمية.

جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة ، األطفال الالجؤون،  
إستخدام األطفال االمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، عالج نفسي.

جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: بيروت، مار مخايل، شارع نقوال الترك، بناية البستاني.        

	 رسالتها: اإلهتمام باألطفال والعائالت ضحايا الحرب.
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحّرش الجنسي.
سوء  ضحايا  لألطفال  النفسية  والمتابعة  اإلختبارات  إجراء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

المعاملة والتحرش الجنسي.

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
هاتف: 01/662899

الفاكس: 01/662899
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr
 

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: ببيروت، رأس النبع، شارع توفيق سالم، بناية سالم، الطابق الثالث.    

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة، استغالل جنسي لألطفال، أطفال 
معرضون لخطر اإلنحراف. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مركز اإلستماع واإلرشاد لألطفال ضحايا العنف، حمالت توعية 
حول التحرش الجنسي بالمراهقين والمراهقات.

 مشاركة األطفال   محافظة بيروت

مركز الديمقراطية المستدامة
هاتف: 01/219486

الفاكس: 01/219486
info@sdclebanon.org

nayla@sdclebanon.org
 

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: األشرفية، تباريس، شارع شحادة، بناية دقدوق، الطابق الثاني.    

( هو منظمة مستقلة غير حكومية تأسست في أيلول   	SDC( رسالتها: مركز الديمقراطية المستدامة
2002  وتهدف الى رفع مستوى الوعي حول مفاهيم الديمقراطية، المواطنة وحقوق اإلنسان لتحفيز 
التنمية البشرية.ويهدف المركز إلى تثقيف وتمكين المواطنين إلحقاق التعايش المنسجم و السلمي، 

بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والسياسية والجغرافية.
الحكومية  غير  والمؤسسات  األمور  أولياء  والشباب  األطفال،  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 

والمجتمع.
لألطفال،  مجلس  طفل،  الى  طفل  من  نهج  شبابية،  نوادي  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

إنتساب للجمعيات.

محافظة بيروت حماية
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دار األيتام اإلسالمية
هاتف: 01/654654

الفاكس: 01/656252
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org
 

تأّسست: 1933	 
	 عنوانها: بيروت طريق الجديدة.    

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام ، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ننهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس لألطفال.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - المجاد للعمل االجتماعي
هاتف: 01/854046   
فاكس: 01/841409

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1944	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن   

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين
	 متعاقدة مع وزارة: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس 

األطفال.
 	

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - بوابة األوزاعي الخيرية
هاتف: 844550 /01  
فاكس: 01/844330

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: األوزاعي     

نشاط  او  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام، حاالت إجتماعية.

مشاركة األطفال محافظة بيروت
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس األطفال.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مؤسسة بيروت المهنية
هاتف: 653705 /01  
فاكس: 01/647445

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: األوزاعي     

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المؤسسة.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس األطفال.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مبرة محمد رمضان
هاتف: 01/859326  
فاكس: 01/844330

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: األوزاعي خلف مقام اإلمام األوزاعي.     

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المركز.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس لألطفال.

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

مشاركة األطفال   محافظة بيروت
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والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

خارجي  مهني  تدريب  داخلية،  إجتماعية  وحاالت  أيتام  رضع،  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
وداخلي.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: أندية رياضية متنوعة ، أندية فنية ، كشاف ، رحالت ، مسابقات، 
البرنامج التربوي. 

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة 

تأّسست: 1996
عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

هاتف: 01/452362 03/337537  
فاكس: 01/459595

khadija@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

	 رسالة المؤسسة: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت 
اإلجتماعية الصعبة وذوي اإلحتياجات الخاصة على مستوى الوطن تعمل المؤسسة على تقديم رعاية 
من  وأخالقياً  عاطفياً،  إجتماعياً، جسدياً،  فكرياً،  المتوازنة  التنشئة  تؤّمن  سليمة شاملة ومستمرة 
بالنفس  الثقة  بناء  اكتساب مهارات  األبناء على  تساعد وتشجع  التي  التربوية”  “البرامج  إعداد  خالل 
الحوار  أسس  وتنمية  األخالقية  المسؤوليات  وإدراك  والمستقبل  بالحياة  والتفاؤل  القدرات  وتنمية 

والنقد البّناء واإلبداع والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية رياضية، فنية، مهارات حياتية، رحالت، مسابقات، 
البرنامج التربوي  برنامج ستات بيوت.

اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585
  فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
)ضعاف  بصرياً  وصم(،  سمع  )ضعاف  سمعياً  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
والحاالت  األيتام  الى  إضافة  دماغي  شلل  تعلمية،  صعوبات  )توحد/تأخر(،  عقلياً  ومكفوفين(،  نظر 

اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: أندية رياضية، أندية فنية، كشاف، المشاركة مع المؤسسات 
بيئياً، مسابقات،  وفنيا،  )رياضياً  األصعدة  كافة  المشتركة على  األنشطة  العديد من  وتنفيذ  األخرى 

رحالت ومخيمات(، نادي الخدمة اإلجتماعية. 

جمعية إدراك
هاتف:  01/583583                            

فاكس: 01/562373
 idraac@idraac.org, egkaram@idraac.org

www.idraac.org

تأّسست: 1997	 
عنوانها:  مستشفى سان جرجس الجامعي، الطابق الثاني، غرفة 209،208	    

	 رسالتها: العمل على زيادة الوعي حول الصحة النفسية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  تالميذ ذكور وإناث.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل الى طفل، مهارات حياتية.

جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 03/607015
فاكس: 01/317293

itanylina@hotmail.com
www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: برج أبو حيدر، بناية سيدي حسن      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل الى طفل

الجمعية الخيرية الثقافية
هاتف: 01/272501   
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb
   

تأّسست: 1966	 
	 عنوانها: الغبيري   

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائّية سليمة
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: ذكور وإناث، من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية، من عمر 

سنة الى 15 سنة.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مهارات حياتية.

 	
الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين

هاتف: 374100-1 / 01    
فاكس: 374033 / 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج  

  
	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 

زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم
	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي رياضية، مخيمات، رحالت ترفيهية، مهارات حياتية.

 	

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076  01/859092  
فاكس: 01/859071  03/233073

     niscvt@socialcare.org
www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني     

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، مهارات حياتية،  إنتساب للجمعيات.
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جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون،  
إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل الى طفل.

جمعية مساواة
هاتف:  01/818815                            

فاكس: 01/702581
mousawat.ngo@gmail.com

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها:  أونيسكو، تمثال أبو شهال، مقابل محطة فينيسيا، الطابق األرضي   

	 رسالتها: تقديم خدمات لالشخاص ذووي االعاقة بمنطق حقوقي ومساعدتهم على تحقيق االستقاللية 
والمطالبة بحقوقهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال معوقين.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مخيمات.

هيئة اإلعاقة الفلسطينية
هاتف:  01/818815                            

فاكس: 01/702581
pdf.lebanon@gmail.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها:  بيروت، مخيم مار الياس   

	 رسالتها: تنسيق عمل الجمعيات المحلية والدولية العاملة في مجال االعاقة في الوسط الفلسطيني.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال الالجؤون.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مخيمات.
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - المجاد للعمل اإلجتماعي
هاتف:  01/854046                            

فاكس: 01/841409
marafel@daralaytam.org

تأّسست: 1944	 
	 عنوانها:  بيروت بئر حسن   

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال.
مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مطالعة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - بوابة األوزاعي الخيرية
هاتف:  01/844550                            

فاكس: 01/844330
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  األوزاعي.   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األطفال.
مسرح،  مكتبات،  فنون،  مسابقات،  مؤتمرات،  موسيقى،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مطالعة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مؤسسة بيروت المهنية
هاتف:  01/653705                            

فاكس: 01/647445
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها: بيروت طريق الجديدة.  

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المؤسسة.
مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

ندوات، مطالعة، أنشطة خارجية.
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دار األيتام اإلسالمية
هاتف:  01/654654                            

فاكس: 01/656252
mousawat.ngo@gmail.com

تأّسست: 1933	 
	 عنوانها:  بيروت طريق الجديدة  

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المؤسسة.

مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مطالعة.

 	
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مبرة محمد رمضان

هاتف:  01/859326                            
فاكس: 01/844330

marafel@daralytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها:  األوزاعي، خلف مقام اإلمام األوزاعي.   

	 رسالتها: تنمية المجتمع والعمل مع أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المركز.
مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مطالعة.

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 
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والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

خارجي  مهني  تدريب  داخلية،  إجتماعية  وحاالت  أيتام  رضع،  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
وداخلي.

أنشطة  برنامج  مطالعة،  التي تعمل عليها: مكتبة، مسرح، موسيقى، فنون،  	 المواضيع األساسية 
ثقافية، مسابقات، برنامج تربوي.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة 

تأّسست: 1996
عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

هاتف: 01/452362 03/337537  
فاكس: 01/459595

khadija@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

	 رسالة المؤسسة: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت 
اإلجتماعية الصعبة وذوي اإلحتياجات الخاصة على مستوى الوطن تعمل المؤسسة على تقديم رعاية 
سليمة شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل 
إعداد “البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية 
القدرات والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء 

واإلبداع والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة، مسرح ، موسيقى، فنون،  برنامج  مطالعة، انشطة 
ثقافية، مسابقات، برنامج تربوي. 

 
جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي يوسف

هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

alialakbar@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: بيروت، خلدة، الدوحة، مفرق الكسارات     

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية أولية، تدريب إسعافات أولية، توعية حول مضار 
التدخين والمخدرات.

اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585
  فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
وينطلق  بإنسانيته  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  يسعى  مكان  والبصرية  السمعية 
إليه من شرائح  وما تصل  وعاملين  أهل ومعلمين  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

)ضعاف  بصرياً  وصم(،  سمع  )ضعاف  سمعياً  المعوقين  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
والحاالت  األيتام  الى  إضافة  دماغي  شلل  تعلمية،  صعوبات  )توحد/تأخر(،  عقلياً  ومكفوفين(،  نظر 

اإلجتماعية.
مع  مسابقات  مطالعة،  أنشطة  مكتبة،  وقائية:  خدمات  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مؤسسات خارجية، التوأمة مع مدارس من خارج لبنان، مسرح، موسيقى . 

جمعية كشافة الرسالة االسالمية - إتحاد كشاف لبنان
هاتف:  03/272245                            

فاكس: 01/544061
irsa_lb@hotmail.com
www.visalaskout.org

تأّسست: 1977	 
	 عنوانها:  روضة الشهيدين، بيروت.   

	 رسالتها: نشر العمل الكشفي، إعداد الفتية والفتيات وبناء جيل رسالة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: عمل كشفي، نشاطات ثقافية، توعية.

مشاركة األطفالمشاركة األطفال   محافظة بيروت محافظة بيروت
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جمعية خيال للتربية والفنون
هاتف:  01/391290                            

فاكس: 01/391290
info@khayal.org
www.khayal.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها:  مركز دوار الشمس الثقافي، مستديرة الطيونة، بولفار سامي الصلح، بيروت.   

	 رسالتها: تعمل على ابراز أهمية الفنون اإلدائية كلغة للتواصل بين األفراد والمجتمعات.
المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال من 4 سنوات حتى 12	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات، مسرح.

جمعية فرح العطاء
هاتف:  01/429300                            

فاكس: 01/429300
offrejoie@iconnect.com

www.offrejoie.com

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها:  أونيسكو، تمثال أبو شهال، مقابل محطة فينيسيا، الطابق األرضي   

	 رسالتها: جمع شمل العائلة اللبنانية.
لخطر  معرضون  أطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 

اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المخيمات الصيفية لألطفال من كافة المناطق اللبنانية، حمالت 
للمطالبة بالسالم ورفض العنف والطائفية، تنشيط وورشات عمل لتشييد مدارس أو تأهيلها، تقوية 

المدرسين.

جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 01/307647

itanylina@hotmail.com
www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: برج أبو حيدر، بناية سيدي حسن      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مؤتمرات، مسرح

مشاركة األطفالمشاركة األطفال   محافظة بيروت محافظة بيروت
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جمعية التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية  
هاتف: 01/301548

فاكس: 01/301548
associationsolidarity@hotmail.com

 
تأّسست: 2005	 

	 عنوانها: بيروت، ساحة ابو شاكر، بناية قرقوطي، الطابق األول    
الثقافية  التعليمية،  اإلجتماعية،  األوضاع  وتطوير  والطفل  المرأة  حقوق  ثقافة  ترويج  	 رسالتها: 

واإلقتصادية للنساء واألطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  طالب. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات، مسرح، موسيقى، فنون، مسابقات، مطالعة.

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1 / 01    

فاكس: 374033 / 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج    

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال. 

مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مطالعة.

السبيل أصدقاء المكتبات العامة
هاتف: 664647/ 01    

فاكس: 01/653004
    assabiloffice@gmail.com

www.assabil.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع محمد الحوت، بناية الناعورة، الطابق األول  
	 رسالتها: إنشاء وتشجيع المكتبات العامة المجانية والمفتوحة للجميع

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ساعات القصص، ورش الكتابة، ورش فنية وحرفية، المشاركة 
في المعارض الثقافية وإقامة النشاطات الثقافية ضمنها.

مشاركة األطفالمشاركة األطفال   محافظة بيروت محافظة بيروت
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الجمعية الخيرية الثقافية
هاتف: 01/272501   
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb
   

تأّسست: 1966	 
عنوانها: الغبيري ص.ب 315\25	    

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائّية سليمة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

اللبنانية والسورية والعراقية، من  	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  ذكور وإناث ، من الجنسيات 
عمر سنة الى 15 سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات،  مسرح ، موسيقى، فنون.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092      

فاكس: 01/859071
     niscvt@socialcare.org

www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، بناية طيبي، مقابل تعاونية بيروت، الطابق الثاني    

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات، مسرح، موسيقى، فنون،  مسابقات.

جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون،  
إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: موسيقى،  فنون، مؤتمرات.

مشاركة األطفالمشاركة األطفال   محافظة بيروت محافظة بيروت
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رابطة أهالي راس النبع اإلجتماعية
هاتف: 01/662813  01/315227   

فاكس: 01/701738
nsouli@t-net.com.lb

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: برج ابي حيدر، شارع المأمون، بناية كنعان   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 رسالتها: إنسانية، إجتماعية، تنموية، ثقافية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نادي لألطفال.

رعاية بديلة   محافظة بيروت

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

خارجي  مهني  تدريب  داخلية،  إجتماعية  وحاالت  أيتام  رضع،  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
وداخلي.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة. 

مشاركة األطفال   محافظة بيروت
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

khadija@mabarrat.org
 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي يوسف
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

alialakbar@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: بيروت، خلدة، الدوحة، مفرق الكسارات     

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  األيتام والحاالت اإلجتماعية في القسم المهني.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة.

رعاية بديلة محافظة بيروت
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اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585
  فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية المصنفين ضمن هذه الفئات : المعوقين 
سمعياً )ضعاف سمع وصم(، بصرياً )ضعاف نظر ومكفوفين(، عقلياً )توحد/تأخر(، صعوبات تعلمية، 

شلل دماغي.
يتم فتح  المهمة للمؤسسة حيث  الموارد  التكفل من  التي تعمل عليها: يعتبر  	 المواضيع األساسية 

المجال للخيرين لتكفل األبناء عبر دفعة شهرية أو سنوية وتكافل الجامعيين.

صوت الطفل
هاتف:  03/260572   01/291022                           

فاكس: 01/291222

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها:  فرن الشباك.  

	 رسالتها: مساعدة المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مساعدات مادية.

تمّنى
هاتف:  01/998995                            

فاكس: 01/998995
info@tamannalebanon.org

nadinetamanna@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  بيروت، شارع أروغواي، بناية الكورا .   

	 رسالتها: “تمنى” تحقق أحالم األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة لمنحهم القوة واألمل والفرح.

     رعاية بديلة   محافظة بيروت
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المستفيدون/الفئات المستهدفة:  كل طفل يتراوح عمره بين 3 و ۱8	  سنة، يعاني من مرض مزمن أو 
مستعصي، و يتلقى عالجه في لبنان، هو مؤهل إلختيار أمنية تحققها له “تمنى”.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تحقق أحالم األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة لمنحهم 
القوة واألمل والفرح.

جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية
هاتف:  01/818815                            

فاكس: 01/702581
mousawat.ngo@gmail.com

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها:  لبنان، بيروت، حارة حريك، تقاطع شارعي دكاش والمقداد، بناية الربيع، الطابق الثاني.   

الحياتية،  بيئتها  فقراً، ضمن  واألكثر  لها،  معيل  ال  التي  للعوائل  المتنوعة  الخدمات  تقديم  	 رسالتها: 
بمختلف المناطق اللبنانية، التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية الوطينة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة اليتيم.

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
هاتف: 374100-1/ 01    

فاكس: 374033/ 01
    lwah@lwah.org.lb

www. lwah.org.lb

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها: زقاق البالط، شارع البطركية، بناية األريج    

	 رسالتها: تعزيز حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم على 
زيادة إنتاجيتهم واستقالليتهم

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية، أطفال مكتومي القيد. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم 
قانوني.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092      

فاكس: 01/859071
     niscvt@socialcare.org

www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، بناية طيبي، مقابل تعاونية بيروت.    

رعاية بديلة محافظة بيروت
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األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، كفالة، 
تبني.

جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، عالج نفسي، كفالة.

رعاية مؤّسساتية   محافظة بيروت

جمعية المبرات الخيرية / مبرة اإلمام الخوئي
هاتف:05/800570، 03/249499  

فاكس: 05/800571
alkhouie@mabarrat.org.lb

 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1977 - 1978	 
	 عنوانها: بيروت - خلدة / الدوحة   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: رضع،أيتام وحاالت إجتماعية داخلية، تدريب مهني خارجي وداخلي.

     رعاية بديلة   محافظة بيروت
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تأهيل،  إعادة  تعليم مهني،   أكاديمي،  منح جامعية،  تعليم  تعمل عليها:  التي  األساسية  	 المواضيع 
دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، تقويم نطق، كفالة، رعاية شاملة “صحية، حياتية،  نفسية و تربوية 
حياتية، منامة، إرشاد صحي وإجتماعي وبيئي، برنامج تقدير الذات، برنامج الصحة اإلنجابية، أنشطة 
متنوعة رياضية  فنية ترفيهية، رحالت، تطبيق سياسة حماية الطفل، برامج إرشادية لألهل والعاملين 

في المؤسسة. 
 

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة خديجة
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

khadija@mabarrat.org
 www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: بيروت، بئر حسن، بالقرب من دار الصاق للتربية والتعليم.    

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
تأهيل،  إعادة  تعليم مهني،   أكاديمي،  منح جامعية،  تعليم  تعمل عليها:  التي  األساسية  	 المواضيع 
دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، تقويم نطق، كفالة، رعاية شاملة “صحية، حياتية،  نفسية و تربوية 
حياتية، منامة، إرشاد صحي وإجتماعي وبيئي، برنامج تقدير الذات، برنامج الصحة اإلنجابية، أنشطة 
متنوعة رياضية  فنية ترفيهية، رحالت، تطبيق سياسة حماية الطفل، برامج إرشادية لألهل والعاملين 

في المؤسسة.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي يوسف
هاتف: 05/801660  
فاكس: 05/801658

alialakbar@mabarrat.org
www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: بيروت، خلدة، الدوحة، مفرق الكسارات     

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 

رعاية مؤّسساتيةمحافظة بيروت
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والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 
والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها:  تعليم مهني، رعاية صحية، تربوية، غذائية، ترفيهية، منامة، 
كفالة، برنامج تربوي، برامج إرشادية للطالب، برامج ثقافية، أندية.

اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  الهادي  مؤسسة  الخيرية/  المبرات  جمعية 
والتواصل 

هاتف: 01/458585
  فاكس: 01/457575

alhadi@mabarrat.org.lb
www. alhadi.org.lb

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بيروت، طريق المطار، خلف مطعم الساحة    

	 رسالتها: التعليم والتأهيل والتربية للمعوقين بكرامة ومساواة واحترام. إن مؤسسة الهادي لإلعاقة 
بإنسانيته وينطلق  فيها  ليشعر  للمعوق  الشاملة  القدرات  لتنمية  والبصرية مكان يسعى  السمعية 
إليه من شرائح  أهل ومعلمين وعاملين وما تصل  وفاعاًل مع  بناًء صادقاً  رسالياً  إنساناً  المجتمع  في 

المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

)ضعاف  سمعياً  المعوقين  من  بيروت  خارج  المقيمين  للتالمذة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
تعلمية، شلل دماغي  /تأخر(، صعوبات  )توحد  )ضعاف نظر ومكفوفين(، عقلياً  سمع وصم( بصرياً 

إضافة الى األيتام والحاالت اإلجتماعية ضمن هذه الفئات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات وقائية:  تعليم أكاديمي، تعليم مهني،  منح جامعية، 
رعاية صحية، تربوية، غذائية، أنشطة، رحالت، برامج تربوية، برنامج تقدير الذات، برنامج التكيف، 
تربية  فيزيائي،  عالج  لغوي،  عالج  حركي،  حسي  نفسي  عالج  إجتماعي،  صحي  إرشاد  كفالة،  منامة، 
تقويمية، مهارات اإلستقاللية، برنامج تنمية المهارات الحياتية، إعداد سياسة حماية الطفل، برامج 

إرشادية لألهل والعاملين في المؤسسة. 
 

القديس شارل لراهبات المحبة
هاتف:  01/201812                            

فاكس: 01/201812
scsdlc@yahoo.fr

تأّسست: 1900	 
	 عنوانها:  األشرفية.   

	 رسالتها: رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال إناث.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية.

رعاية مؤّسساتية   محافظة بيروت
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مؤسسات أمل التربوية
هاتف:  01/458787                            

فاكس: 01/458787
amal-institutions@hotmail.com

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  بيروت.   

	 رسالتها: االهتمام بالحاالت االجتخماعية ورعايتهم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم  وإيواء.

جمعية أطفالنا - جنة الحياة  
هاتف: 01/307647   

   itanylina@hotmail.com
 www.atfalona.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: برج أبو حيدر، بناية سيدي حسن      

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  حاالت إجتماعية، أيتام. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، تعليم.

الجمعية الخيرية الثقافية
هاتف: 01/272501   
فاكس: 07/510530

ib.shmaseddine@sodetel.net.lb
   

تأّسست: 1966	 
عنوانها: الغبيري ص.ب 315\25	    

	 رسالتها: صيانة شخصية الفرد بكل أبعادها في المجتمع من خالل بيئة رعائّية سليمة
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.

من  والعراقية،  والسورية  اللبنانية  الجنسيات  من  وإناث،  ذكور  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 
عمر سنة الى 15 سنة.   

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج ،تعليم، عالج نفسي، كفالة.
 	
 	

رعاية مؤّسساتيةمحافظة بيروت
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جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: بيروت، مار مخايل، شارع نقوال الترك، بناية البستاني.        

	 رسالتها: اإلهتمام باألطفال والعائالت ضحايا الحرب.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحّرش الجنسي.

ضحايا  والراشدين  لألطفال  العالجية  النفسية  المتابعة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
الحرب.

 	

مناصرة وكسب تأييد   محافظة بيروت

 Sustainable Democracy Center - مركز الديمقراطية المستدامة
هاتف:  01/219486                            

فاكس: 01/219486
info@sdclebanon.org

nayla@sdclebanon.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  األشرفية، تباريس، شارع شحادة، بناية دقدوق، الطابق الثاني.   

( هو منظمة مستقلة غير حكومية تأسست في أيلول   	SDC( رسالتها: مركز الديمقراطية المستدامة
2002  وتهدف الى رفع مستوى الوعي حول مفاهيم الديمقراطية، المواطنة وحقوق اإلنسان لتحفيز 
التنمية البشرية. ويهدف المركز إلى تثقيف وتمكين المواطنين إلحقاق التعايش المنسجم والسلمي 

، بغض النظر عن إنتمائاتهم الدينية والسياسية والجغرافية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

الحكومية  غير  والمؤسسات  األمور  أولياء  والشباب،  األطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
والمجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مناصرة لتفعيل مشاركة األطفال والشباب في صنع السياسات 
العامة وبناء السالم.

رعاية مؤّسساتية   محافظة بيروت
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جمعية التضامن للتنمية اإلجتماعية والثقافية  
هاتف: 01/301548

فاكس: 01/301548
associationsolidarity@hotmail.com

 
تأّسست: 2005	 

	 عنوانها: بيروت، ساحة ابو شاكر، بناية قرقوطي، الطابق األول    
الثقافية  التعليمية،  اإلجتماعية،  األوضاع  وتطوير  والطفل  المرأة  حقوق  ثقافة  ترويج  	 رسالتها: 

واإلقتصادية للنساء واألطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال، أهل، مدرسين، أرباب عمل، فاعلين إجتماعيين. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، أطفال الجؤون، أطفال معَنّفون.

السبيل أصدقاء المكتبات العامة
هاتف: 664647/ 01    

فاكس: 01/653004
    assabiloffice@gmail.com

www.assabil.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع محمد الحوت، بناية الناعورة، الطابق األول  
	 رسالتها: إنشاء وتشجيع المكتبات العامة المجانية والمفتوحة للجميع

وزارة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  العامة،  الصحة  وزارة  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  	 متعاقدة مع: 
العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تطوير أدوات عمل عن حقوق اإلنسان ألمناء المكتبات، تعّلم 

المواطنة: إستخدام المكتبات المتنقلة لعبور الحدود المكانية واإلجتماعية.

المؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والـتأهيل المهني
هاتف: 01/859076   01/859092  
فاكس: 01/859071   03/233073

     niscvt@socialcare.org
www.socialcare.org

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: بيروت، شارع الدنا، مقابل تعاونية بيروت، بناية طيبي، الطابق الثاني     

األبوين  أحد  فقدوا  الذين  األيتام  باألطفال  باإلهتمام  تعنى  حكومية  غير  إجتماعية  مؤسسة  	 رسالتها: 
أو كالهما أو الحاالت اإلجتماعية الصعبة، وتعنى باإلهتمام بتحسين وضع األطفال علمياً، إجتماعياً، 

صحياً، نفسياً، تربوياً، ومتابعة حاالتهم اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم.

مناصرة وكسب تأييد محافظة بيروت
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جمعية التكافل لرعاية الطفولة  
هاتف: 01/770080                           

فاكس: 01/770081
        info@takafulweb.org, info@atofula.net

www.atofula.net, www.takafulweb.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: فردان، حبيب سرور، بناية برغوت، الطابق األول        

متخصصة  برامج  على  مرتكزة  ألطفالنا،  أفضل  خدمات  وتقديم  الحياة،  مستوى  تحسين  	 رسالتها: 
ومشاريع متميزة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون، 
إستخدام األطفال االمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: برنامج الرعاية التعليمية والحقوقية، تغذية، صحة، الجئون.

(A.D.I.L) جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان
هاتف:  01/399531                            

فاكس: 01/7399534
rghaoui@gmail.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها:  بيروت، بدارو.   

	 رسالتها: القيام بنشاطات مختلفة في مجال التثقيف القانوني والمعلوماتية القانونية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  الجمعيات األهلية .

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: التثقيف القانوني والمعلوماتية القانونية.

مناصرة وكسب تأييد   محافظة بيروت
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صحة
طفولة مبكرة

تعليم
إعاقة
حماية

مشاركة األطفال
رعاية بديلة

رعاية مؤّسساتية
مناصرة وكسب تأييد

محافظة البقاع
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جمعية األمان اإلجتماعي 
هاتف:  08/900636                            

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها:  البقاع، مفرق تنين التحتا.   

	 رسالتها: مساعدة االطفال والعائالت المحتاجة من الناحية الطبية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  اطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.

مؤسسات الرعاية االجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع النبراس للرعاية والتنمية
هاتف:  08/562566                            

فاكس: 08/562567
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  البقاع، خراج خربة روحا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، رعاية صحية، خدمات صحية، تحصين.

الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية واإلجتماعية
هاتف:  08/635656                            

فاكس: 08/635656

تأّسست: 1990	 
	 عنوانها:  سحمر، البقاع الغربي.   

	 رسالتها: خدمة الناس.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.

محافظة البقاع    صحة  
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المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف الهرمل
هاتف:  08/201910                            

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها:  الهرمل، الطريق العام، حي السبيل.   

	 رسالتها: مساعدة االطفال من الناحية الطبية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف اليمونة
هاتف:  08/456701-2-3                            

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها:  اليمونة.   

	 رسالتها: مساعدة االطفال من الناحية الطبية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.

جمعية اإلرشاد اإلجتماعية
هاتف:  08/240544   03/239981

فاكس: 08/240544
                            

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:  عرسال، حي الشمالي.   
	 رسالتها: تقديم الخدمات الصحية.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.

جمعية الميثاق
هاتف:  08/330777   

                         
تأّسست: 1982	 

	 عنوانها:  شمسطار، عين حمدة.   
	 رسالتها: مساعدة االطفال من الناحية الصحية.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم.

صحة   محافظة البقاع
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المركز الصحي - اإلجتماعي
هاتف:  08/821099                            

فاكس: 08/821099
diswadiaraych@hotmail.com

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها:  زحلة، وادي العرائش.   

	 رسالتها: المحافظة على صحة االم والطفل والعجزة وإعانة المحتاج.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مستوصف.

مؤسسة عامل
هاتف:01/317293 01/304910

فاكس: 01/317293
    support@amel.org.lb

www.amel.org.lb
 

تأّسست: 1979	 
	 عنوانها: المصيطبة    

	 رسالتها: تنمية القدرات البشرية، تعزيز ثقافة الحقوق والمواطنة، بناء دولة مدنية ديمقراطية
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لإلستخدام(

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية.

جمعية المبرات الخيرية
هاتف:  08/508484                            

فاكس: 08/508480
 kamal.dirani@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:  جالال البقاع.   

	 رسالتها: يسعى مركز اإلمام الحسين )ع( الطبي إلى توفير الرعاية الصحية األولية الوقائية ذات الجودة 
إنتماءاتهم  عن  النظر  بغض  )المرضى(  المستفيدين  جميع  الى  العالمية  المعايير  حسب  العالية 
السياسية، الدينية، المنطقة والوضع االقتصادي، ويسعى الى احترام كرامة الفرد وذاته. ولتحقيق 
هذا الهدف يلتزم المركز بكامل فريقه من إدارة، أطباء، ممرضين، ممرضات وعمال بالعمل ضمن 

فريق متعاون يلتزم بجودة التحسين المستمر.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت.

محافظة البقاع    صحة
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الفم  إنجابية، طب عام، صحة  األولية، صحة  الصحية  الرعاية  التي تعمل عليها:  األساسية  	 المواضيع 
واألسنان، تثقيف صحي.

جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الرعاية الصحية.

طفولة مبكرة   محافظة البقاع

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مركز بعلبك للرعاية والتنمية
هاتف: 08/377780                            

فاكس: 08/377780
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: بعلبك، شارع بشارة الخوري.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: رضع، أطفال تحت سن الخامسة.

اطفال تحت  الطفل،  نماء  االم،  رعاية  تعليم،  تغذية، صحة،  التي تعمل عليها:  األساسية  	 المواضيع 
السن الخامسة، تحصين.

صحة   محافظة البقاع
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جمعية المبرات الخيرية - مبرة اإلمام زين العابدين
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، خدمات صحية وقائية وعالجية، تحصين، تعليم.

              محافظة البقاع   تعليم        

جمعية المبرات الخيرية - مبرة اإلمام زين العابدين
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، مهني،  منح جامعية، دمج 

تربوي، محو أمية.

محافظة البقاع  طفولة مبكرة
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 تعليم   محافظة البقاع

جمعية مرسالت سيدة المعونة الدائمة  - واحة إم النور
هاتف:  08/805709                            

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها:  أونيسكو، تمثال أبو شهال، مقابل محطة فينيسيا، الطابق األرضي.   

	 رسالتها: حضانة االطفال اخوة يسوع الفقراء.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  من عمر األربعة أشهر إلى ثالث سنوات ونصف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة.

جمعية الشعلة
هاتف:  08/925790                            

الفاكس:  08/925790

تأّسست: 1949	 
	 عنوانها:  عين كفر زبد، منطقة الشرقي، قضاء زحلة.   

	 رسالتها: تنمية المجتمعات الريفية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة.

المركز الصحي - اإلجتماعي
هاتف:  08/821099                            

الفاكس:  08/821099
diswadiaraych@hotmail.com

تأّسست: 1968	 
	 عنوانها:  زحلة، وادي العرائش.   

	 رسالتها: المحافظة على صحة االم والطفل والعجزة وإعانة المحتاج.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة.
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جمعية راهبات سيدة المعونة
هاتف:  08/805709                            

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها:  زحلة الراسية.   

	 رسالتها: حضانة االطفال اخوة يسوع الفقراء.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة.

الجمعية اللبنانية للرعاية والتدريب
هاتف:  763858 /70    764944 /76                            

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:  بعلبك الرتيسي.   

	 رسالتها: تمكين اطفال ذووي االحتياجات الخاصة لتخطي الصعوبات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تنمية قدرات الطالب التعليمية.

جمعية رعاية الطفل في راشيا
هاتف: 561159 /08    170926 /03                            

فاكس: 08/592001
 cwar_rachaya@hotmail.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها:  راشيا الوادي.   

	 رسالتها: رعاية االطفال وفتح المراكز الخاصة فيهم من مراكز حضانة ومركز صحي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة.

محافظة البقاع   تعليم
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جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج تربوي، سبعة أوالد من ذوي االحتياجات الخاصة نتابعهم 

في المدارس العادية.

جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: النبطية        

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أساتذة في المدارس الرسمية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تنظيم دورات في اإلطار التثقيفي النفسي للعاملين في المجال 

التربوي والمدرسي.

مؤسسات الرعاية االجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع النبراس للرعاية والتنمية
هاتف: 08/562566                           

فاكس: 08/562567
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: البقاع، خراج خربة روحا.        

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 محو أمية، تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي، تدريب مهني. 

  تعليم   محافظة البقاع
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مؤسسات الرعاية االجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع النبراس للرعاية والتنمية
هاتف:  08/562566                            

فاكس: 08/562567
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  البقاع، خراج خربة روحا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
. المستفيدون/الفئات المستهدفة: صعوبات تعلمية، إعاقة عقلية، تثلث الصبغي 21	 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، تربية تقويمية.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مركز بعلبك للرعاية والتنمية
هاتف: 08/377780                            

فاكس: 08/377780
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2010	 
	 عنوانها: بعلبك، شارع بشارة الخوري.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
الصبغي  تثلث  دماغي،  شلل  التعلمية،  الصعوبات  عقلية،  إعاقة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 

.21
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، رعاية صحية، تربية تقويمية، 

رعاية نفسية.

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 08/340293  70/129933                  

فاكس: 08/340293
icec1978@gmail.com

 www.alemdad.org.lb, www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بعلبك، الطيبة.   

ليصبحوا  بالنفس  الثقة  ومنحهم  المجتمع  في  وادماجهم  الخاصة  االحتياجات  ذووي  رعاية  	 رسالتها: 
عناصر فعالة في المجتمع.

إعاقة محافظة البقاع
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
وصعوبات  سيندروم  ودان  محدودة  عقلية  إعاقة  ونهاري،  ليلي  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 

تعلمية.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.

اإلنسان والمستقبل
هاتف: 08/911691                   

فاكس: 01/911691
icec1978@gmail.com
www.alemdad.org.lb

 www.alemdad.net

تأّسست: 1993	 
	 عنوانها: بدنايل.   

	 رسالتها: تأهيل األوالد ذوي الحاجات الخاصة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال ذوي حاجات خاصة.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل األوالد ذوي الحاجات الخاصة.

كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: زحلة.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
تثلث  والبكم،  الصم  عقلية،  إعاقة  نفسية،  إعاقة  إعاقة جسدية،  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 

الصبغي 21 ، صعوبات تعلمية، التوحد.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

  إعاقة   محافظة البقاع
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جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
الدماغي و تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية وتوحد.

خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  إعادة  تأهيل،  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
متاخمة و رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي وتربية تقويمية.

محافظة البقاع      حماية

جمعية المبرات الخيرية - مبرة اإلمام زين العابدين
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج تربوي، تطبيق سياسة حماية الطفل.

محافظة البقاع      إعاقة
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جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: زحلة        

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحّرش الجنسي.
سوء  ضحايا  لألطفال  النفسية  والمتابعة  اإلختبارات  إجراء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

المعاملة والتحّرش الجنسي.

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
هاتف: 08/820598    

info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل،  بيروت   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.

تأمين الحماية   ، القانون 422	  التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان:  المواضيع األساسية 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.

جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
 	

  حماية   محافظة البقاع
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 

الدماغي و تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية والتوحد.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية،  نهج من طفل الى طفل، مهارات حياتية وإنتساب 

للجمعيات.

  جمعية المبرات الخيرية/ الهرمل – حي المعالي     
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  رضع، أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نادي خدمة إجتماعية، أندية رياضية، نهج من طفل الى طفل، 

مهارات حياتية، مجلس لألطفال، برنامج تربوي.

مؤسسات الرعاية االجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع النبراس للرعاية والتنمية
هاتف:  08/562566                            

فاكس: 08/562567
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  البقاع، خراج خربة روحا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أبناء المجتمع.

فنون،  موسيقى،  مطالعة،  طفل،  إلى  طفل  من  ندوات  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مؤتمرات، مسابقات، رسم، فنون.

محافظة البقاع      مشاركة األطفال
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لقاء الخيار اللبناني
هاتف:  03/620134                            

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها:  بعلبك   

	 رسالتها: تمكين االطفال من الناحية االجتماعية والثقافية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مخيمات، أفالم وثائقية، ألعاب.

جمعية المبرات الخيرية - مبرة اإلمام زين العابدين
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  رضع، أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة، مطالعة، مؤتمرات مسرح، رحالت، أندية.

رابطة سيدات دير األحمر
هاتف: 08/320239    03/622369    03/618407                            

فاكس: 08/320239
djkhoury@yahoo.com

www.wadalebanon.org

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  دير األحمر   

	 رسالتها: التنمية الريفية المستدامة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مخيمات صيفية، أنشطة ثقافية وإجتماعية، توعية.

محافظة البقاع      مشاركة األطفال  مشاركة األطفال   محافظة البقاع
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جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
الدماغي و تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية والتوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، موسيقى، فنون و رياضة. 

جمعية المبرات الخيرية - مبرة اإلمام زين العابدين
هاتف: 08/201606                            

فاكس: 08/201606
zeinalabedine@hotmail.com

www.mabarrat.org.lb

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها: الهرمل، حي المعالي.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم أكاديمي، منح جامعية، تعليم مهني، دمج تربوي، كفالة، 
رعاية شاملة )صحية، حياتية، نفسية، تربوية وإجتماعية(، منامة، برامج وقائية، برامج عالجية، برامج 

توعوية لألهل وللعاملين في المؤسسة، أنشطة متنوعة رياضية  فنية ترفيهية، رحالت، تكفل.

محافظة البقاع      مشاركة األطفال  مشاركة األطفال   محافظة البقاع



89

مؤسسات الرعاية االجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع النبراس للرعاية والتنمية
هاتف:  08/562566                            

فاكس: 08/562567
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  البقاع، خراج خربة روحا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام وحاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، كفالة.

يوحنا لودفيك شلنر
هاتف:  08/645443                            

فاكس: 08/645257
info@schneller-school.orgg

تأّسست: 1972	 
	 عنوانها:  خربة قنافار، البقاع الغربي.   
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: من جنسيات مختلفة،ذكور، داخلي وخارجي، أيتام، حاالت إجتماعية، 
أطفال متبنون .

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، كفالة، 
تبني.

ميتم جبولة 
هاتف:  08/235061                            

فاكس: 08/235066
srpascalkh@yahoo.com

تأّسست: 1954	 
	 عنوانها: راس بعلبك.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم.

  مشاركة األطفال   محافظة البقاع



89

دار الكاردينال اغاجانيان
هاتف:  03/684101                            

فاكس: 08/262955
raphael.259@hotmail.com

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: عنجر البقاع.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
المستفيدون/الفئات المستهدفة: من الجنسية األرمنية، ذكور، داخلي، أيتام من 4-15	  سنة .

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية اطفال.

جمعية الهدى
هاتف:  03/670460    08/506615                             

فاكس: 08/545431

تأّسست: 1980	 
	 عنوانها: سعد نايل، زحلة، البقاع.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم.

راهبات القلبين االقدسين في بيت مار يوسف العامل
هاتف:  08/806403                             

فاكس: 08/806403
sr.theresekanaan@hotmail.com

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: عين الذوق   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: من الجنسية اللبنانية، مختلط، داخلي، أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، نشاطات صيفية.

أزهر البقاع
هاتف:  08/622662                             

فاكس: 08/622662

	 عنوانها: مجدل عنجر / البقاع   
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة.

محافظة البقاع      مشاركة األطفال
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بيت سيدة العطايا للطفل السعيد
هاتف:  08/806331                             

فاكس: 08/506331
mnotredamelzk@hotmail.com

 www.mnotredamelzk.org

	 عنوانها: كسارة، زحلة   
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال الشوارع، أطفال مكتومي القيد، أيتام، رضع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إيواء، تعليم، تعليم مهني. 

مناصرة وكسب تأييد   محافظة البقاع

جمعية شعاع األمل
هاتف:  08/811327                            

فاكس: 08/811327
rayondespoir@hotmail.com

www.rayondespoir.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  زحلة.   

	 رسالتها: رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، صحياً ،نفسياً ،تربوياً و إجتماعياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
الدماغي و تثلث الصبغي 21، صعوبات تعلمية والتوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية وصحة وتعليم وأطفال ذوي إعاقة.

  مشاركة األطفال   محافظة البقاع
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صحة
طفولة مبكرة

تعليم
إعاقة
حماية

رعاية بديلة
رعاية مؤّسساتية

مناصرة وكسب تأييد

محافظة جبل لبنان

ثقافة
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الجمعية الخيرية لألرمن كاثوليك
هاتف:  01/260536                            

فاكس: 01/260536
ygosfan@hotmail.com

تأّسست: 1963	 
	 عنوانها: برج حمود، مرعش، مركز اليشان، الطابق األول.   

	 رسالتها: مساعدة المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: اطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، تحصين، صحة مدرسية.

مركز حراجل الصحي 
هاتف:  09/322460    70/841706                            

فاكس: 09/322460
hrajelmedicalcentre@hotmail.com

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: حراجل.   

	 رسالتها: تأمين الخدمات الصحية واإلجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: اطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، أمراض، رعاية صحية، خدمات صحية، تحصين، 

رعاية األم، طب األسنان.

جمعية سيدات راس المتن 
هاتف:  05/380352   05/380351                            

فاكس: 05/380352   05/380351

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها: راس المتن   

	 رسالتها: تأمين االحتياجات الطبية لالطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات طبية.

   محافظة جبل لبنان    صحة
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كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، القلعة، شارع د.يوسف حجار.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.

األم،  رعاية  تحصين،  صحية،  خدمات  صحية،  رعاية  أمراض،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
الصحة المدرسية، التلقيح.

جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة 
هاتف: 05/454570                   

فاكس: 05/454571
asthma@childhood.org

www.childhood.org

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: بعبدا، شارع برازيليا، بناية ألبير هيدموس.   

	 رسالتها: رعاية االطفال المصابون بالرب.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال مصابون بالربو منذ الوالدة حتى 15	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية وخدمات صحية، تثقيف صحي في مجال الربو.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل ، األطفال المصابون باأللغام، أمراض، رعاية صحية،  

خدمات صحية، تحصين، رعاية األم. 

صحة   محافظة جبل لبنان
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مستوصف مار أنطونيوس لراهبات الراعي الصالح
هاتف:  01/900996                            

فاكس: 01/900996
dispstantoine@hotmail.com
   www.bonpasteur-lbsy.org

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: رويسات الجديدة.   

	 رسالتها: تأمين الحاجات الطبية لالطفال المحتاجين.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: أمراض، رعاية صحية، خدمات صحية، تحصين، رعاية األم.

مؤسسة العرفان التوحيدية
هاتف:  05/501500                            

فاكس: 05/501500
   samirfan@hotmail.com    irfan@cyberia.net.lb

www.al-irfan.org

تأّسست: 1971	 
	 عنوانها: السمقانية، الشوف.   

	 رسالتها: المساهمة في نشر العلم والثقافة وترسيخ قواعد األخالق والفضائل في المجتمع، إضافًة إلى 
إنماء المجتمع اللبناني وقراه ومناطقه الواقعة خارج المدن.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية.

الجمعية اللبنانية للضرير واألصم 
هاتف:  05/920601   05/921024                              

فاكس: 05/924118
lsbd@terra.net.lb    lsbdleb@gmail.com

تأّسست: 1953	 
	 عنوانها:  بعبدا، سبني.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب وتأهيل طالبها بغية الوصول الى اإلستقاللية الذاتية واإلنخراط في المجتمع 
كأعضاء فاعلين منتجين.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال كفيف واصم.

تأمين صحي، حمالت  تلقيح،  الطالب،  لجميع  متابعة صحية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
توعية، نماء الطفل، رعاية صحية، خدمات صحية.

   محافظة جبل لبنان    صحة
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المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف:  03/095502    05/811189                            

فاكس: 05/811189
secc_lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إقامة حمالت طبية على المدارس توزيع أدوية مجاناً، إعطاء 
نظارات مجانية للمحتاجين، منح بطاقة صحية مجانية لألطفال في صفوف اإلبتدائية.

طفولة مبكرة   محافظة جبل لبنان

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صحة، تعليم، تحصين.

جمعية الوعي والمواساة الخيرية
هاتف: 07/971983                     

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.netb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا / اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام

صحة   محافظة جبل لبنان
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، تحصين، حمالت التلقيح، الكشف المبكر 
عن األمراض.  

محافظة جبل لبنان     تعليم

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية
هاتف:  07/970015                            

فاكس: 07/970016
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها:  كترمايا.   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الصعوبات التعلمية، أبناء المجتمع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: محو أمية، تسرب مدرسي،  تقوية واستلحاق مدرسي، دمج 

تربوي، تدريب مهني.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية –  دار األيتام اإلسالمية - مؤسسة شمالن اإلجتماعية
هاتف:  05/270695                            

فاكس: 05/270696
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها:  كترمايا.   

المعوقين  األشخاص  وتعليم  تأهيل  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
قدرات  العاديين دعم  يساويهم من  و  يقربهم  بما  المعيشية  تهيئة ظروفهم  المجتمع  في  ودمجهم 
األشخاص  بحقوق  وتوعيته  المجتمع  تثقيف  المجتمع  تنمية  في  إلشراكهم  اإلنتاجية  في  المعوقين 

المعوقين تشجيع تدابير الوقاية من العجز و اإلعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: صعوبات تعلمية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تسرب مدرسي، دمج تربوي، مهني.

محافظة جبل لبنان     طفولة مبكرة  
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع القبة للرعاية والتنمية
هاتف:  05/814425   01/814426                            

فاكس: 01/814427
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها:  كترمايا.   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: صعوبات تعلمية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي، دمج تربوي، تدريب 
مهني.

جمعية التدريب على السمع والنطق
هاتف:  04/925025                            

فاكس: 04/910867
irap@sodetel.net.lb

www.iraplb.com

تأّسست: 1960	 
	 عنوانها:  عين عار، المتن الشمالي.   

	 رسالتها: تأهيل وتعليم األصم/ مساندة كل من هو محتاج.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الصم والبكم.

واستلحاق  تقوية  أمية،  محو  التكميلي،  االبتدائي،  حضانة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مدرسي، دمج تربوي، مهني، خدمات إجتماعية-صحّية.

الجمعية المسيحية للشابات
هاتف: 05/953380                            

فاكس: 05/460056
irap@sodetel.net.lb

تأّسست: 1969	 
	 عنوانها:  الحدث  

	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة

محافظة جبل لبنان     تعليم تعليم    محافظة جبل لبنان 
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جمعية سيدات راس المتن 
هاتف:  05/380352   05/380351                            

فاكس: 05/380352   05/380351

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها: راس المتن   

	 رسالتها: تمكين قدرات االطفال المعرضون لسوء المعاملة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال مكتومي 
القيد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تدريب مهني.

دون بوسكو 
هاتف:  05/769671                            

فاكس: 05/768625
ecoleddkahale@gmail.com

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: الكحالة   

	 رسالتها: مساعدة االيتام والحاالت االجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: طالب، داخلي، اناث.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم مهني.

جمعية دون بوسكو تكنيك
هاتف:  09/478331                              

فاكس: 09/478330  
direction@donboscotech-lb.org

www.donboscotech-lb.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: الفيدار   

ا ويؤّمن لهم تنشئة إنسانّية،  	 رسالتها: يمنح معهد “دون بوسكو تكنيك” الشباب الّلبناني إختصاصاً مهنًيّ
مدنّية، دينّية وحضوراً ممّيزاً في المجتمع.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: طالب

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم مهني.

محافظة جبل لبنان     تعليم تعليم    محافظة جبل لبنان 
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كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، القلعة، شارع د.يوسف حجار.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي.

كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: جبيل   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دروس مسائية.

مؤسسة إنسان
هاتف:  01/485237                            

فاكس: 01/485237

   . عنوانها:  سن الفيل، منطقة 1، شارع 88	 
	 رسالتها: مساندة، دعم وحماية األطفال والعائالت المهمشة في لبنان.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال الشوارع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم أساسي ألطفال الشوارع.
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مؤسسة األب عفيف عسيران - "بيت العناية"
هاتف: 01/686806   01/688230   03/889709                            

فاكس: 01/686806   01/688230
monafpao@idm.net.lb, fpao.mcl@idm.net.lb

www.reinclude.org

تأّسست: 1967	 
   . عنوانها: سن الفيل، منطقة 1، شارع 88	 

	 رسالتها: إيواء األوالد المنحرفين وتقويم أخالقهم كما إيواء األوالد المعوزين وتدريبهم تدريباً فنياً في 
كافة مجاالت التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية واإلستحصال عليها تأميناً لمستقبل 

باهر سليم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر 9 سنوات إلى 18	  سنة كما واأليتام وأطفال الشوارع، أطفال 
مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

واستلحاق  تقوية  مدرسي،  تسرب  أمية،  محو  اإلبتدائي،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مدرسي، مهني.

جمعية أصدقاء العائلة الخيرية
هاتف:  01/498462   03/056096                            

فاكس: 01/498462
libami@hotmail.com

www.libami.com

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:  سن الفيل   

	 رسالتها: مساعدة أفقر الفقراء.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
تقوية  أمية، تسرب مدرسي،  ثانوي، محو  تكميلي،  ابتدائي،  التي تعمل عليها:  	 المواضيع األساسية 

واستلحاق مدرسي، مهني،  مساعدات مدرسية، دروس مسائية.

 My school pulse ماي سكول بالس

هاتف:  71/705027                            
فاكس: 04/912528

info@myschoolpulse.com
www.myschoolpulse.com

تأّسست: 2010	 
، بناية ناصيف    عنوانها:  نيو نقاش، شارع رقم 2، منطقة 2	 
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العلمي  وتحصيلهم  دراستهم  لمتابعة  عام  بشكل  والمحتاجين  المرضى  األطفال  مساعدة  	 رسالتها: 
وصحي  طبيعي  حياة  نمط  على  للحفاظ  ومساعدتهم  كما  والترفيه،  التسلية  وسائل  لهم  وتأمين 

واإلنخراط في المجتمع.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: تالمذة

لمتابعة  عام  بشكل  والمحتاجين  المرضى  األطفال  مساعدة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
دراستهم و تحصيلهم العلمي وتأمين لهم وسائل التسلية والترفيه كما ومساعدتهم للحفاظ على نمط 

حياة طبيعي وصحي واإلنخراط في المجتمع.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
مدرسي،  تسرب  أمية،  محو  الثانوي،  التكميلي،  االبتدائي،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

تقوية واستلحاق مدرسي،  دمج تربوي، مهني.

جمعية دار األمل 
هاتف: 01/483508                     

فاكس: 01/483508
daralamal@lynx.net.lb

www.daralamal.org

تأّسست: 1969	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، شارع حبيب باشا السعد.   

التصدي  من  تمكينهم  بهدف  صعبة  وعائلية  إجتماعية  ظروف  من  يعانون  أطفال  إستقبال  	 رسالتها: 
تقبلهّن  الدعارة،  فتيات في وضع  بهم وإستقبال  الخاص  الحياة  بناء مشروع  اإلنحراف ومن  إلغراءات 

ومرافقتهّن و تأمين الشروط اإلنسانية الضرورية لتغيير نمط حياتهّن.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال بخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تقوية واستلحاق مدرسي.
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دار الطفل اللبناني
هاتف: 01/485066                     

فاكس: 01/481690
afel@dm.net .lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، شارع يوسف كرم، بناية يحيى، الطابق الرابع.   

	 رسالتها: تأمين الحماية لألطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة و مشاكل إجتماعية في األسرة والبيئة 
التي يعيشون فيها.

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية.

واستلحاق  تقوية  االبتدائي،  الدراسي،  لإلستلحاق  عليها:مدرسة  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مدرسي. 

جمعية األخوة للعمل الثقافي اإلجتماعي
هاتف:  01/455441                            

فاكس: 01/455441
hassanalmustafa@hotmail.com, fraternity.association@hotmail.com

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  مخيم برج البراجنة.   

	 رسالتها: تعميق الوعي الثقافي واإلجتماعي لقطاعات الشباب )ذكور وإناث( واألطفال والناشئة بشكل 
عام.المساهمة في أن يصبح التعليم مسؤولية مجتمعية شاملة عبر إحداث ترابط بين التلميذ واألهل 
والمدرسة والجمعية لالرتقاء تربوياً، ثقافياً، سلوكياً واحترام األديان السماوية وتعزيز التواصل بين 
مجتمعاتها، وتعزيز المهارات الحياتية لدى الناشئة في مجاالت الحياة والعلوم بما يؤدي إلى بناء شخصية 
اإلجتماعية  العالقات  تعزيز  المجتمع.  بين  التعاون  ثقافة  تعزيز  بناء.  دور  لعب  في  تساهم  قيادية 
والميدانية والثقافية بين الجنسين. نبذ العنف اإلجتماعي في اطار العائلة والمجتمع وحماية حقوق 
الناس من كل الفئات العمرية. اإللتزام باإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة 

لالمم المتحدة في 1989/11/20.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة وروضة، أنشطة إجتماعية، تقوية واستلحاق مدرسي.

الحركة اإلجتماعية
هاتف:  01/381879    01/390335                            

فاكس: 01/387736
  mouvementsocial@mouvementsocial.org

  www.mouvementsocial.org

تأّسست: 1961	 
	 عنوانها:شارع بدارو، بناية الحركة اإلجتماعية، الطابق الثالث.   
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	 رسالتها: تنموية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية )ضمن مشروع حماية األحداث في خالف مع القانون(.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: أوالد خارج النظام المدرسي، متابعة تربوية ونفس-إجتماعية، 

تدريب مهني ُمعجل )من عمر 15 إلى 18 سنة(.

مؤسسة العرفان التوحيدية
هاتف:  05/501500                            

فاكس: 05/501500
samirfan@hotmail.com

   irfan@cyberia.net.lb

تأّسست: 1971	 
	 عنوانها: السمقانية، الشوف.   

	 رسالتها: المساهمة في نشر العلم والثقافة وترسيخ قواعد األخالق والفضائل في المجتمع، إضافًة إلى 
إنماء المجتمع اللبناني وقراه ومناطقه الواقعة خارج المدن.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، االبتدائي، التكميلي، الثانوي.

الجمعية اللبنانية للضرير واألصم
هاتف:  05/920601   /05/921024                              

فاكس: 05/924118
lsbd@terra.net.lb  lsbdleb@gmail.com

تأّسست: 1953	 
	 عنوانها: بعبدا، سبني.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب وتأهيل طالبها بغية الوصول الى اإلستقاللية الذاتية واإلنخراط في المجتمع 
كأعضاء فاعلين منتجين.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال كفيف وأصم. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، االبتدائي، الثانوي.

محافظة جبل لبنان     تعليم تعليم    محافظة جبل لبنان 



105

جمعية الوعي والمواساة الخيرية 
هاتف:  07/971983                              

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تسرب مدرسي، مهني.

جمعية بيت المرأة الجنوبي
هاتف:  01/820890                              

فاكس: 01/820890  07/305135
al_karamahschool@live.com

www.karamahschool.webs.com

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: بيروت   

	 رسالتها: تتميز بالرفق في معاملة الطفولة وتوجيهها. وهي تهيئ بالتنشئة الصالحة المبكرة الطفل 
الستقبال أدوار الحياة التالية على أساس سليم.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دار حضانة.

محافظة جبل لبنان    إعاقة

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 01/475889   03/574286                  

فاكس: 08/340293
icec1978@gmail.com

 www.alemdad.org.lb, www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: المريجة   

	 رسالتها: تأمين العيش الكريم لمن ال معيل لهم من األيتام والعجزة والمعوقين والمرضى.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية محدودة ودان سيندرم وصعوبات تعلمية.

خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.

جمعية معاً للتربية المختصة / مركز بيت األطفال
هاتف:  09/920353                            

فاكس: 09/920726
rogerziade@hotmail.com, sr.soniasamra @hotmail.fr

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها: شننعير، كسروان، دير راهبات الفرنسيسكان.   

	 رسالتها: تعنى المؤسسة بتربية وتأهيل المعوقين عقلياً )إعاقة عقلية خفيفة ومتوسطة( في فرعيها 
الداخلي والخارجي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر 5	  سنوات، إعاقة عقلية خفيفة ومتوسطة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل وإعادة تأهيل، رعاية نفسية، تربية تقويمية، عالج نفسي، 
تربية وتأهيل باإلضافة إلى المعالجة النفسية وعالج حسي حركي وعالج نطق.

جمعية معاً للتربية المختصة / مركز الطفل السعيد
هاتف:  05/556610                            

فاكس: 05/556610
happychihan@yahoo.com

www.happychild.org

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها:  عاليه، حي الوطى   

	 رسالتها: تعنى المؤسسة بتربية وتأهيل المعوقين عقلياً )إعاقة عقلية خفيفة ومتوسطة( في فرعيها 
الداخلي والخارجي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر 5	  سنوات، إعاقة عقلية خفيفة ومتوسطة.

عالج  تقويمية،  تربية  نفسية،  رعاية  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
نفسي.
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مركز التعلم للصم
هاتف: 05/954584   03/700584                            

فاكس: 05/954584
lcd@lcd-lebanon.org

www.lcd-lebanon.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها:  الحازمية، قلب يسوع، جانب الكنيسة األنجيلية.   

	 رسالتها: العمل على تحسين المستوى التربوي والحياتي للشخص االصم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الصم والبكم.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج.

جمعية التدريب على السمع والنطق
هاتف:  04/925025                            

فاكس: 04/910867
irap@sodetel.net.lb

www.iraplb.com

تأّسست: 1960	 
	 عنوانها:  عين عار، المتن الشمالي.   

	 رسالتها: تأهيل وتعليم األصم/ مساندة كل من هو محتاج.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الصم والبكم.

واستلحاق  تقوية  أمية،  محو  التكميلي،  االبتدائي،  حضانة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مدرسي، دمج تربوي، مهني، خدمات إجتماعية-صحّية.

كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: زحلة.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الفئات المهمشة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صحة ، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، الجئون، دعم قانوني.
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جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، الصم والبكم، كفيف.
متاخمة،  مهني، خدمات  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

رعاية صحية، رعاية نفسية.

جمعية أصدقاء المعاقين 
هاتف: 05/601663                     

فاكس: 05/602445
info@friendsfordisabled.org.lb
www.friendsfordisabled.org.lb

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: المشرف، ضاحية الدامور.   

	 رسالتها: اكتشاف قدرات االطفال ومساعدتهم على تحقيقهم.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

، التوحد. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، الشلل الدماغي، تثلث الصبغي 21	 
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية. 

مركز الينبوع 
هاتف: 09/835612                     

فاكس: 09/835067
 info@alyounbouh.org, nicole.naame@alyounbouh.org

www.alyounbouh.org

تأّسست: 1993	 
	 عنوانها: حارة صخر، طريق حريصا القديمة.   

	 رسالتها: تأهيل اإلنسان ذي اإلحتياجات الخاصة الفكرية.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، شبيبة ذو اإلحتياجات الفكرية من عمر 14	  سنة وما 
فوق.

محافظة جبل لبنان    إعاقة إعاقة     محافظة جبل لبنان



109

خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.  

المركز الوطني للتنمية والتأهيل
هاتف:  05/210338                              

nrdc@destination.com.lb

تأّسست: 1986	 
   . عنوانها: بيروت، لبنان،عبيه، قضاء عاليه، ص.ب.7732-11	 

	 رسالتها: رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصعوبات التعلمية، 
التوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 
رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية، عالج فيزيائي.

الخدمة اإلجتماعية لسالمة الطفولة في لبنان، سيزوبيل
هاتف: 09/233940 

فاكس: 09/233943                             
direction@sesobel.org

www.sesobel.org

تأّسست: 1976	 
   . عنوانها: كسروان، عين الريحانة، شارع 11	 

	 رسالتها: رعاية األطفال المصابين بإعاقة، مساندة ذويهم وتحثيث المجتمع لقضيتهم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

تثلث  الدماغي،  الشلل  التوحد،  عقلية،  إعاقة  جسدية،  إعاقة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
الصبغي 21.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 
رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية، خدمات متاخمة.

الزورق
هاتف: 01/685707 

فاكس: 01/685708                             
alzawrak@inco.net.lb

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: الفنار   

	 رسالتها: رعاية األطفال المصابين بإعاقة، مساندة ذويهم وتحثيث المجتمع لقضيتهم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
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تثلث  الدماغي،  الشلل  التوحد،  عقلية،  إعاقة  جسدية،  إعاقة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
الصبغي 21.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، دمج، تدريب مهني، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية 
تقويمية.

الجمعية اللبنانية للضرير واألصم 
هاتف:  05/920601   05/921024                              

فاكس: 05/924118
lsbd@terra.net.lb    lsbdleb@gmail.com

تأّسست: 1953	 
	 عنوانها:  بعبدا، سبني.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب وتأهيل طالبها بغية الوصول الى اإلستقاللية الذاتية واإلنخراط في المجتمع 
كأعضاء فاعلين منتجين.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال كفيف واصم.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وتأهيل المكفوفين، والصم واإلعاقة المزدوجة، تدريب 
مهني، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف:  03/095502    05/811189                            

فاكس: 05/811189
secc_lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المشاركة ضمن جمعيات لدمج المعوق ببيئته وذلك من خالل 
نشاطات ترفهية ومساعدات مالية.

الجمعية اللبنانية للضرير واألصم 
هاتف:  05/920601   05/921024                              

فاكس: 05/924118
lsbd@terra.net.lb    lsbdleb@gmail.com

تأّسست: 1953	 
	 عنوانها:  بعبدا، سبني.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب وتأهيل طالبها بغية الوصول الى اإلستقاللية الذاتية واإلنخراط في المجتمع 
كأعضاء فاعلين منتجين.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال كفيف واصم.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وتأهيل المكفوفين، والصم واإلعاقة المزدوجة، تدريب 
مهني، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

جمعية الوعي والمواساة الخيرية
هاتف: 07/971983                     

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.netb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا / اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، تحصين، حمالت التلقيح، الكشف المبكر 

عن األمراض.  

مؤسسة األمل للمعوقين
هاتف: 04/963330                     

فاكس: 04/960279
alamalinst@gmail.com

تأّسست: 1959	 
	 عنوانها: برمانا   

	 رسالتها: دمج وتقبل ورعاية وتأهيل ذاتي ومهني.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة نفسية، إعاقة عقلية.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، عالج نفسي، تربية تقويمية. 

The Father Andeweg Institute for the Deaf - مؤسسة األب أندويخ لألصماء
هاتف: 05/920735                     

فاكس: 05/920625
khasholian@yahoo.com

www.faid-lb.org

تأّسست: 1957	 
	 عنوانها: اللويزة، الجمهور   
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	 رسالتها: تقديم كل مساعدة وإسعاف لألصماء وإنشاء مدارس لتعليمهم على اختالف طوائفهم.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الصم والبكم.
رعاية  متاخمة،  خدمات  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

نفسية، تربية تقويمية.

جمعية مركز القديس لوقا للمتخلفين عقلياً 
هاتف:  04/871259                            

فاكس: 04/871259
sostlukes@yahoo.com

www.sostlukes.com

تأّسست: 1964	 
	 عنوانها: بيت مري، منطقة دير القلعة.   

	 رسالتها: تثقيف وتهذيب األوالد ذوي الحاجات الخاصة من كافة الطوائف.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية وتثلث 21	 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي.

 
مؤسسة األب روبرتس لألحداث الصم

هاتف: 09/233590   09/233543                            
فاكس: 09/233542
iprjs@hotmail.com

www.iprjeunessourds.com

تأّسست: 1959	 
   . عنوانها: سهيله، شارع 155	 

	 رسالتها: احترام وتقدير قدرات كل طفل.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: لصم والبكم، التوحد، صعوبات تعلمية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تدريب مهني، عالج نفسي، تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، 

خدمات متاخمة، رعاية نفسية، تربية تقويمية.
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جمعية إضحك
هاتف: 71/989842                            

gkaram@laughassociation.com
  www.laughassociation.com

تأّسست: 2011	 
	 عنوانها: زوق مكايل .   

	 رسالتها: رسم الضحكة على وجه كل طفل مصاب بمرض مزمن أو عضال أو مصاب بإعاقة تمنعه من 
متابعة حياته اليومية اسوة بباقي األطفال.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ترميم منازل األطفال لتأمين استقالليتهم.

محافظة جبل لبنان    حماية

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
هاتف: 03/819671   05/921569    

info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل،  بيروت   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.

تأمين الحماية   ، القانون 422	  التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان:  المواضيع األساسية 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.

الجمعية اللبنانية لحماية الطفولة
هاتف: 09/541289                    

فاكس: 09/715101

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:  جبيل   

	 رسالتها: حماية الطفولة.
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال في نزاع 
مع القانون، أطفال الشوارع، أطفال مكتومي القيد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حماية األطفال.

مدرسة إنسان
هاتف: 01/485237                                

فاكس: 01/485237

   . عنوانها:  سن الفيل، منطقة 1، شارع 88	 
	 رسالتها: مساندة، دعم وحماية األطفال والعائالت المهمشة في لبنان.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، األطفال الالجؤون، 
أطفال الشوارع، أطفال العامالت المنازل األجنبيات، أطفال مكتومي القيد، اإلستغالل الجنسي لألطفال، 

أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دعم نفس-إجتماعي وقانوني، تعليم أساسي ألطفال الشوارع

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها المؤسسة.

مؤسسة األب عفيف عسيران - "بيت العناية"
هاتف: 01/686806   01/688230   03/889709                             

فاكس: 01/686806   01/688230
monafpao@idm.net.lb   fpao.mcl@idm.net.lb

تأّسست: 1967	 
   . عنوانها:  سن الفيل، منطقة 1، شارع 88	 

	 رسالتها: إيواء األوالد المنحرفين وتقويم أخالقهم كما إيواء األوالد المعوزين وتدريبهم تدريباً فنياً في 
كافة مجاالت التعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية واإلستحصال عليها تأميناً لمستقبل 

باهر سليم.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر 9 إلى 18	  سنة كما واأليتام وأطفال الشوارع.
والمعرضين  الصعبة  اإلجتماعية  الحاالت  ذوي  الصبية  إيواء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

لخطر اإلنحراف، تأمين التعليم األكاديمي والمهني المجاني لهم.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
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	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: جمعيات أهلية، المجتمع المدني، األطفال.

تدريب  األطفال،  المدني على مفهوم حماية  المجتمع  تدريب  التي تعمل عليها:  األساسية  	 المواضيع 
البلديات - شبكة األمان اإلجتماعي، الحماية من مخاطر اإلنترنت، قادة أطفال لحماية البيئة، الحماية 
حول  تدريبية  عمل  ورشات  المنزلية،  الحوادث  من  األطفال  حماية  الصدمة،  بعد  لألطفال  النفسية 

كيفية المناصرة والمدافعة.

راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح 
هاتف: 04/870024   03/827532                                              

فاكس: 04/872427
soeurannie@gmail.com

www.bonpasteur.lbsy.org

تأّسست: 1975	 
	 عنوانها: عين سعادة.   

	 رسالتها: حماية وتنمية الطفل الذي يواجه صعوبات والمعرضون للخطر والعنف من عمر صفر الى 
ثماني سنوات.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة ، أطفال مكتومي القيد، استغالل 

جنسي لألطفال، مركز إيواء لألطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، دمج، رعاية نفسية، تربية تقويمية.

راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح 
هاتف: 09/234164   09/234165   03/870744                                                                                     

فاكس: 09/234166
          bpshaile@yahoo.fr

www.bonpasteur.lbsy.org

تأّسست: 1975	 
   . عنوانها: كسروان، سهيلة، المنطقة الزرقاء، شارع 106	 

رسالتها: حماية األحداث من عمر 5 الى 18	  سنة - داخلي
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة ، أطفال مكتومي القيد، استغالل 
جنسي لألطفال، مركز إيواء لألطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، دمج، رعاية نفسية، إعادة تأهيل.
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جمعية دار األمل 
هاتف: 01/483508                                                                                     

فاكس: 01/483508
             daralamal@lynx.net.lb

www.daralamal.org

تأّسست: 1969	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، شارع حبيب باشا السعد.   

التصدي  من  تمكينهم  بهدف  صعبة  وعائلية  إجتماعية  ظروف  من  يعانون  أطفال  إستقبال  	 رسالتها: 
الدعارة،  وضع  في  ونساء  فتيات  وإستقبال  بهم  الخاص  الحياة  مشروع  بناء  ومن  اإلنحراف  إلغراءات 

تقبلهّن ومرافقتهّن وتأمين الشروط اإلنسانية الضرورية لتغيير نمط حياتهّن.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال الشوارع، 
أطفال مكتومي القيد، استغالل جنسي لألطفال، إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت،  أطفال معرضون 

لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، دعم  قانوني، عالج نفسي.

كفى عنف واستغالل
هاتف: 01/392220                                                                                     

فاكس: 01/392221
             kafa@kafa.org.lb

www.kafa.org.lb

تأّسست: 2005	 
عنوانها: بدارو، 43	  شارع بدارو، بناية بيضون، الطابق األول.   

المواطنين  كافة  تمتع  يضمن  واالستغالل،  العنف  من  خاٍل  مجتمع  نحو  “كفى”  تتطّلع  	 رسالتها: 
بحقوقهم اإلنسانية واحترامها وحمايتها ويكفل المساواة في الفرص والنتائج. تؤمن “كفى” بأن إعمال 

حقوق المرأة والطفل هي جزء ال يتجزأ من مسيرة بناء أي مجتمع حر وعادل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الوقاية من التحرش الجنسي باألطفال.

جمعية "جماعة مريم ومرتا"
هاتف: 03/121553                            

cmm@maryamandmartha.org
www.maryamandmartha.org

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها:  عجلتون، طريق داريا.   

وأربع  يوم  بين  )ما  أطفالها  مع  امرأة  كّل  وكرامة  حقوق  عن  تدافع  إنسانية  جمعية  هي  	 رسالتها: 
سنوات( التي تواجه مشاكل إجتماعية صعبة تحّد من تقّدمها في مسيرتها اليومية وتضعف لها طاقاتها 
العلمية،  أو  الماّدية  اإلجتماعية،  الّدينية،  السياسية،  اإلنتماءات  بين  تمييز  دون  وذلك  وشخصيتها 

حماية     محافظة جبل لبنان
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بهدف إيوائها وتأهيلها ومساندتها لتنطلق من جديد إلى المجتمع بفعالية أكبر.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األم الموجودة في المركز مع أوالدها، األطفال في نزاع مع القانون، 
أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال مكتومي القيد، أطفال معّرضون لخطر اإلنحراف.

لألطفال  التنشئة  حقوقها،  وصون  ورعايتها  الطفولة  تنمية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
خدمات  األم،  رعاية  نفسية،  رعاية  نفسي،  عالج  قانوني،  دعم  العمرية(،  الفئة  حسب  برامج  )ضمن 

صحية، تعليم، وقاية، إعادة تأهيل، دمج.

دار الطفل اللبناني
هاتف: 01/485066                     

فاكس: 01/481690
afel@dm.net .lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، شارع يوسف كرم، بناية يحيى، الطابق الرابع.   

	 رسالتها: تأمين الحماية لألطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة و مشاكل إجتماعية في األسرة والبيئة 
التي يعيشون فيها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال مكتومي القيد، إستغالل 

جنسي لألطفال، إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، نهج من طفل الى طفل،  مهارات حياتية.

جمعية األخوة للعمل الثقافي اإلجتماعي
هاتف: 01/455441                     

فاكس: 01/455441
hassanalmustafa@hotmail.com   fraternity.association@hotmail.com

www.fraternitylb.org

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها: مخيم برج البراجنة.   

	 رسالتها: تعميق الوعي الثقافي واإلجتماعي لقطاعات الشباب )ذكور وإناث( واألطفال والناشئة بشكل 
التلميذ  بين  ترابط  إحداث  عبر  شاملة  مجتمعية  مسؤولية  التعليم  يصبح  أن  في  عام.المساهمة 
واألهل والمدرسة والجمعية لإلرتقاء تربوياً ثقافياً سلوكياً واحترام األديان السماوية وتعزيز التواصل 
إلى  يؤدي  بما  والعلوم  الحياة  مجاالت  في  الناشئة  لدى  الحياتية  المهارات  وتعزيز  مجتمعاتها،  بين 
التعاون بين المجتمع. تعزيز العالقات  بناء شخصية قيادية تساهم في لعب دور بناء. تعزيز ثقافة 
والمجتمع  العائلة  إطار  في  اإلجتماعي  العنف  نبذ  الجنسين.  بين  والثقافية  والميدانية  اإلجتماعية 
تبنتها  التي  الطفل  لحقوق  الدولية  باإلتفاقية  اإللتزام  العمرية.  الفئات  كل  الناس من  وحماية حقوق 

الجمعية العامة لالمم المتحدة في 1989/11/20.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مجلس لألطفال. 

محافظة جبل لبنان    حماية
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راهبات الراعي الصالح 
هاتف: 01/893318                                                          

centrebp@idm.net.lb   antoinetteassaf@gmail.com
www.bonpasteur-lbsy.org

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها:  الرويسات، الجديدة.   

	 رسالتها: حماية األوالد من اإلنحراف.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
المدرسي(،  التسرب  )لمنع  التدريس  في  والتقوية  الدعم  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
توعية  دورات  مهاراتية،  نشاطات  رياضية ،  نشاطات  وترفيهية،  إجتماعية  تثقيفية،  تربوية،  نشاطات 

ومرافقة حول الحماية من أنواع اإلستغالل خاصة الجنسي.

المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف: 03/095502                            

secc.lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات.   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

  	choueifat“ المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشاركة األطفال في المسرحيات، التحضير لمشروع
.”got talent

جمعية الوعي والمواساة الخيرية
هاتف: 07/971983                     

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.netb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا / اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، ملتقى األيتام واألطفال.  

حماية     محافظة جبل لبنان
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مركز وادي الزينة للرعاية والتنمية
هاتف: 07/970944                            

فاكس: 07/970944
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها:  سبلين، وادي الزينة.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية، أطفال مكتومي القيد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، عالج نفسي، دعم قانوني،كفالة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع القبة للرعاية والتنمية
هاتف: 05/814425   01/814426                            

فاكس: 01/814427
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: خلدة   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، تعليم، رعاية نفسية، إعادة تأهيل، دمج، تدريب 

مهني، عالج نفسي، كفالة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية
هاتف: 07/970015                            

فاكس: 07/970016
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: كترمايا   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط أو نشاط 
	 سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية، أطفال ال عائل لهم.

محافظة جبل لبنان    رعاية بديلة
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم 
قانوني، كفالة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - الحضانة العمرية
هاتف: 01/657878                             

فاكس: 01657979
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: رأس النبع، شارع عمر بن الخطاب.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال من عمر يوم الى أربع سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، نماء الطفل، أطفال تحت السن الخامس، 

رعاية مؤسساتية.

خدمة الولد في العيلة
هاتف: 03/302534   01/901178                             

فاكس: 01/901178
www.sefliban.org

sefliban@wise.net.lb

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: الزلقا   

	 رسالتها: رعاية اليتيم ضمن أسرته.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أسر أيتام .
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية الطفل اليتيم ضمن أسرته.

قرى األطفال sos لبنان
هاتف: 01/499808                            

فاكس: 01/499787
soslib@dm.net.lb

www.sos.org.lb

تأّسست: 1949	 
	 عنوانها:  سن الفيل   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

محافظة جبل لبنان    رعاية بديلةرعاية بديلة     محافظة جبل لبنان
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مساعدات مادية

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل،  دمج، تعليم، تدريب مهني. 

جمعية العناية الصحية 
هاتف: 01/480714   01/482482                     

فاكس: 01/482482 
  info@sidc-lebanon.org

www.sidc-lebanon.org

تأّسست: 1987	 
	 عنوانها: سن الفيل، شارع يوسف كرم، بناية ضو، الطابق األول.   

	 رسالتها: تأمين الحاجات الصحية لكافة الفئات من خالل تمكين المجتمع المحلي.
ذكور  عاماً،    	18 إلى  سنوات   3 عمر  من  لبنانيين،  وغير  لبنانيين  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات 

وإناث.
إلتقاط عدوى  و/أو  التعّرض إلمكانية  أو  المخدرات  التي تعمل عليها: استخدام  األساسية  	 المواضيع 
من  المستفيدين  المخدرات  مستخدمي  من  أو  اإليدز  مع  متعايشين  ذويه  يكون  أو  اإليدز  فيروس 

المركز، عالج نفسي، تدريب مهني، إعادة تأهيل. 

محافظة جبل لبنان    رعاية بديلةرعاية بديلة     محافظة جبل لبنان
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية
هاتف:  07/970015                            

فاكس: 07/970016
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها:  كترمايا.   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية، أطفال ال عائل لهم.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم 

قانوني، كفالة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع القبة للرعاية والتنمية
هاتف:  05/814425   01/814426                            

فاكس: 01/814427
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها:  كترمايا   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، تعليم، رعاية نفسية، إعادة تأهيل، دمج، تدريب 
مهني، عالج نفسي، كفالة.

مؤسسة مار مخايل اإلجتماعية
هاتف:  09/233849                            

فاكس: 09/231911
info@stmichael-foundation.org
www.stmichael-foundation.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: السهيلة   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، تعليم، عالج نفسي.

محافظة جبل لبنان    رعاية مؤّسساتيةرعاية مؤّسساتية     محافظة جبل لبنان
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مؤسسة التوجيه اإلجتماعي لآلباء األنطونيين 
هاتف: 04/297144                            

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها:  المروج.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة، تأهيل، دمج، تعليم، عالج نفسي.

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 03/433238    09/860144                            

www.alemdad.org.lb   icec1978@gmail.com
www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: فتوح كسروان، معيصرة.   

	 رسالتها: تأمين العيش الكريم لمن ال معيل لهم من األيتام والعجزة والمعوقين والمرضى.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: ليلي ونهاري، أطفال بدون رعاية أوليائهم، فتية وفتيات.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.

مؤسسة فتاة لبنان اإلجتماعية
هاتف: 09/262702                            

فاكس: 09/262702

تأّسست: 1952	 
	 عنوانها:  عين ورقة.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، تعليم.

بيت الطفل
هاتف: 09/710132                            

	 عنوانها:  كفرذبيان   
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية
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مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي
هاتف: 05/303024                            

فاكس: 05/300166
info@sei-lb.com
www.sei-lb.com

تأّسست: 1984	 
	 عنوانها:  عبي، الشوف.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم.

دير راهبات أم الله
هاتف: 09/235982                            

فاكس: 09/235981
georgettejar@yahoo.fr

تأّسست: 1964	 
	 عنوانها:  عجلتون   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم

جمعية مار زكريا البار 
هاتف: 09/2639132                            

فاكس: 70/912010

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  حريصا   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم

الراهبات الباسيليات الحلبيات
هاتف: 04/280161                             

فاكس: 04/280279

تأّسست: 1771	 
	 عنوانها:  زوق مكايل   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

رعاية مؤّسساتية     محافظة جبل لبنان
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تتعليم، عالج نفسي، كفالة.

الجمعية اإلنجيلية الحرة 
هاتف: 05/220900                            

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: نبع الصفا، عين زحلتا، الشوف.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
حاالت  أيتام،  داخلي  إناث،  واألعمار،  الجنسيات  مختلف  من  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 

إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دمج، تعليم.

جمعية بيت األرزة 
هاتف: 04/806519                            

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: بصاليم   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم

مدرسة راهبات الصليب
هاتف: 09/323210    09/323211                            

فاكس: 09/323210
sclh32@yahoo.com

تأّسست: 1957	 
	 عنوانها: حراجل   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم

جمعية مرسالت المحبة في لبنان
هاتف: 01/686301                             

	 عنوانها: البوشرية   
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية اجتماعية.
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مار شربل
هاتف: 04/820093                                

فاكس: 04/977494
elisenader@gmail.com

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها:  بعبدات   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: عناية وتعليم.

سيدة الوردية للراهبات األنطونيات
هاتف: 04/820093                                

فاكس: 04/977494
elisenader@gmail.com

تأّسست: 1950	 
	 عنوانها:  عشقوت   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: عناية وتعليم اكديمي ومهني.

دار مار يوسف لأليتام
هاتف: 09/235404                                

فاكس: 09/235405
jajaltoun@hotmail.com 

تأّسست: 1950	 
	 عنوانها:  عجلتون   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية.

مدرسة مار يوحنا المعمدان
هاتف: 09/234745                                

فاكس: 09/232563
jajaltoun@hotmail.com 

تأّسست: 1967	 
	 عنوانها:  عين الريحان، كسروان.   

رعاية مؤّسساتية     محافظة جبل لبنان



127

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية اليتيم والحاالت اإلجتماعية.

قرى األطفال sos لبنان
هاتف: 01/499808                            

فاكس: 01/499787
soslib@dm.net.lb

www.sos.org.lb

تأّسست: 1949	 
	 عنوانها:  سن الفيل   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية، أطفال مكتومي القيد، أطفال متبنون.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم  
قانوني،  كفالة.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني.

مؤسسة العرفان التوحيدية
هاتف:  05/501500                            

فاكس: 05/501500
   samirfan@hotmail.com   irfan@cyberia.net.lb

www.al-irfan.org

تأّسست: 1971	 
	 عنوانها: السمقانية، الشوف.   

	 رسالتها: المساهمة في نشر العلم والثقافة وترسيخ قواعد األخالق والفضائل في المجتمع، إضافًة إلى 
إنماء المجتمع اللبناني وقراه ومناطقه الواقعة خارج المدن.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وتدريب مهني.

المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف:  03/095502    05/811189                            

فاكس: 05/811189
secc_lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشاركة الجمعية بمساهمة مالية أو عينية.

مناصرة وكسب تأييد   محافظة جبل لبنان    مناصرة وكسب

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية - مجمع إنماء القدرات اإلنسانية
هاتف: 05/803565   05/803564                            

فاكس: 05/803563
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1975	 
	 عنوانها:  قبة عرمون.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وتعليمهم  تأهيلهم  المجتمع:  في  اإلعاقة  ذوي  خدمة  هدف  واألشمل.  األعم  بمفهومه  وبالتطوع 
تنمية  في  اإلنتاجية إلشراكهم  في  قدراتهم  المعيشية، دعم  تهيئة ظروفهم  المجتمع،  في  ودمجهم 
المجتمع، تثقيف المجتمع و توعيته بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تشجيع تدابير الوقاية من العجز 

واإلعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المجتمع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، بيئة، الجئون، دعم 

قانوني.
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مركز وادي الزينة للرعاية والتنمية
هاتف: 07/970944                            

فاكس: 07/970944
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: سبلين، وادي الزينة.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المركز.

بيئة،  معنفون،  أطفال  إعاقة،  ذوي  أطفال  تعليم،  صحة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
الجئون، دعم قانوني.

ALEF - Act for Human Rights/ ألف" - تحّرك من أجل حقوق اإلنسان"
هاتف: 05/458854                            

فاكس: 05/952898
alef@alefliban.org
www.alefliban.org

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها:  الحازمية   

والتعليم  التثقيف  عليها من خالل  والتوعية  عنها  والدفاع  اإلنسان  على رصد حقوق  العمل  	 رسالتها: 
والتدريب وحشد الدعم والضغط.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال معرضون لسوء المعاملة.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: “منارة”: شبكة المجتمع المدني لحقوق اإلنسان.

كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: زحلة.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
تثلث  والبكم،  الصم  عقلية،  إعاقة  نفسية،  إعاقة  إعاقة جسدية،  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
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الصبغي 21 ، صعوبات تعلمية، التوحد.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة ، أطفال معنفون ، إستخدام 

األطفال االمن لإلنترنت،  بيئة ، الجئون.

دار الطفل اللبناني
هاتف: 01/485066                     

فاكس: 01/481690
afel@dm.net .lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، شارع يوسف كرم، بناية يحيى، الطابق الرابع.   

	 رسالتها: تأمين الحماية لألطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة و مشاكل إجتماعية في األسرة والبيئة 
التي يعيشون فيها.

	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة ، أطفال مكتومي القيد،  استغالل 

جنسي لألطفال، إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: أطفال معنفون، إستخدام األطفال االمن لإلنترنت. 

جمعية األخوة للعمل الثقافي اإلجتماعي
هاتف: 01/455441                            

فاكس: 01/455441
hassanalmustafa@hotmail.com، fraternity.association@hotmail.com

www.fraternitylb.org

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  مخيم برج البراجنة. 
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	 رسالتها: تعميق الوعي الثقافي واإلجتماعي لقطاعات الشباب )ذكور وإناث( واألطفال والناشئة بشكل 
التلميذ  بين  ترابط  إحداث  عبر  شاملة  مجتمعية  مسؤولية  التعليم  يصبح  أن  في  عام.المساهمة 
واألهل والمدرسة والجمعية لإلرتقاء تربوياً ثقافياً سوكياً واحترام األديان السماوية وتعزيز التواصل 
إلى  يؤدي  بما  والعلوم  الحياة  مجاالت  في  الناشئة  لدى  الحياتية  المهارات  وتعزيز  مجتمعاتها.  بين 
التعاون بين المجتمع. تعزيز العالقات  بناء شخصية قيادية تساهم في لعب دور بناء. تعزيز ثقافة 
والمجتمع  العائلة  اطار  في  اإلجتماعي  العنف  نبذ  الجنسين.  بين  والثقافية  والميدانية  اإلجتماعية 
تبنتها  التي  الطفل  لحقوق  الدولية  باإلتفاقية  اإللتزام  العمرية.  الفئات  كل  الناس من  وحماية حقوق 

الجمعية العامة لالمم المتحدة في 1989/11/20.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم.

الحركة اإلجتماعية
هاتف:  01/381879    01/390335                            

فاكس: 01/387736
  mouvementsocial@mouvementsocial.org

  www.mouvementsocial.org

تأّسست: 1961	 
	 عنوانها:شارع بدارو، بناية الحركة اإلجتماعية، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنموية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية )ضمن مشروع حماية األحداث في خالف مع القانون(.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال في خطر اإلنحراف، عمل األطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حول المواطنية ودور الشباب، بناء السلم.

المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف: 03/095502                            

secc.lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: توزيع كتب ومنشورات ورزنامة تتضمن بنود حقوق الطفل.
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المركز الصحي اإلجتماعي التابع لجمعّية رعاية الطفل اللبناني
هاتف: 03/461127                             

فاكس: 05/240221

تأّسست: 1964	 
	 عنوانها:  الباروك، قرب كنيسة مار جرجس.   

	 رسالتها: العناية بالطفل صحياً، ثقافياً وتوجيهّياً.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: اطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، فنون.

جمعية سيدات راس المتن 
هاتف:  05/380352   05/380351                            

فاكس: 05/380352   05/380351

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها: راس المتن   

	 رسالتها: تثقيف االطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة عامة ونشاطات إجتماعية.

أيادينا 
هاتف: 01/266611                            

فاكس: 01/264611
info@ayadinaassociation.com
www.ayadinaassociation.com

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: سن الفيل، النبعة    

	 رسالتها: دعم المجتع المحلي مع التركيز على الفئات المهمشة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال الالجؤون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: فنون جميلة و مسرحية.

محافظة جبل لبنان    ثقافةثقافة   محافظة جبل لبنان
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Fun’s Club
هاتف: 01/889489                            

فاكس: 01/264611
funsclub@hotmail.com

تأّسست: 1980	 
	 عنوانها:  بياقوت، الساحة، ملك ميالد عبود.   

	 رسالتها: اكتشاف المواهب لدى االطفال وثقلها .
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إبداعات األطفال.

جمعية الشبان المسيحية 
هاتف: 01/490685   01/490640                     

فاكس: 01/490640   01/90640
ymca@ymca-leb.org.lb

www.ymca-leb.org.lb

تأّسست: 1890	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، بناية دلتا، الطابق الثالث.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة العمل.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مطالعة.

إتحاد كشاف لبنان 
هاتف: 01/294440                     

فاكس: 101/294441  
contact@scoutsfederationlb.org

nabilbaydoun@yahoo.com

تأّسست: 1947	 
	 عنوانها: فرن الشباك، الطريق العام، بناية حجار، الطابق الثاني.   

	 رسالتها: تنمية الروح والعقل والجسد.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
ترفيهية،  نشاطات  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مكتبات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

نشاطات وطنية.

محافظة جبل لبنان    ثقافةثقافة   محافظة جبل لبنان
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جمعية دار األمل 
هاتف: 01/483508                     

فاكس: 01/483508
daralamal@lynx.net.lb

www.daralamal.org

تأّسست: 1969	 
	 عنوانها: سن الفيل، حرش تابت، شارع حبيب باشا السعد.   

التصدي  من  تمكينهم  بهدف  صعبة  وعائلية  إجتماعية  ظروف  من  يعانون  أطفال  إستقبال  	 رسالتها: 
تقبلهّن  الدعارة،  فتيات في وضع  بهم وإستقبال  الخاص  الحياة  بناء مشروع  اإلنحراف ومن  إلغراءات 

ومرافقتهّن و تأمين الشروط اإلنسانية الضرورية لتغيير نمط حياتهّن.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال الشوارع، 
أطفال مكتومي القيد، إستغالل جنسي لألطفال، إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون 

لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، فنون، مسابقات، مطالعة.

الهيئة اللبنانية لكتب األوالد 
هاتف: 03/212222                     

edpdfnas01@yahoo.com
www.lbby.org

تأّسست: 1974	 
	 عنوانها: الجامعة اللبنانية األمريكية.   

	 رسالتها: تشجيع االطفال على المطالعة.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تشجيع المطالعة.

دار الطفل اللبناني
هاتف: 01/485066                     

فاكس: 01/481690
afel@dm.net .lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: سن الفيل، شارع يوسف كرم، بناية يحيى، الطابق الرابع.   

	 رسالتها: تأمين الحماية لألطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة و مشاكل إجتماعية في األسرة والبيئة 
التي يعيشون فيها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:أطفال معرضون لسوء المعاملة، أطفال مكتومي القيد،  استغالل 

جنسي لألطفال، إستخدام األطفال الآمن لإلنترنت، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

ثقافة   محافظة جبل لبنان
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	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، موسيقى، مطالعة.

جمعية األخوة للعمل الثقافي اإلجتماعي
هاتف: 01/455441                            

فاكس: 01/455441
hassanalmustafa@hotmail.com   fraternity.association@hotmail.com

www.fraternitylb.org

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  مخيم برج البراجنة.   

	 رسالتها: تعميق الوعي الثقافي واإلجتماعي لقطاعات الشباب )ذكور وإناث( واألطفال والناشئة بشكل 
التلميذ  بين  ترابط  إحداث  عبر  شاملة  مجتمعية  مسؤولية  التعليم  يصبح  أن  في  عام.المساهمة 
واألهل والمدرسة والجمعية لالرتقاء تربوياً ثقافياً سوكياً واحترام األديان السماوية وتعزيز التواصل 
إلى  يؤدي  بما  والعلوم  الحياة  مجاالت  في  الناشئة  لدى  الحياتية  المهارات  وتعزيز  مجتمعاتها.  بين 
التعاون بين المجتمع. تعزيز العالقات  بناء شخصية قيادية تساهم في لعب دور بناء. تعزيز ثقافة 
والمجتمع  العائلة  إطار  في  اإلجتماعي  العنف  نبذ  الجنسين.  بين  والثقافية  والميدانية  اإلجتماعية 
تبنتها  التي  الطفل  لحقوق  الدولية  باإلتفاقية  اإللتزام  العمرية.  الفئات  كل  الناس من  وحماية حقوق 

الجمعية العامة لالمم المتحدة في 1989/11/20.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسابقات، مطالعة.

 إسم المؤسسة
هاتف: 03/702801                            

فاكس: 05/463502
akram_kanso@yahoo.com

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها:  جبل لبنان.   

	 رسالتها: التربية عن طريق الفن.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حق التعبير بواسطة الفنون وتنمية مواهب األطفال.

الجمعية اللبنانية للضرير واألصم 
هاتف:  05/920601   05/921024                              

فاكس: 05/924118
lsbd@terra.net.lb    lsbdleb@gmail.com

تأّسست: 1953	 
	 عنوانها:  بعبدا، سبني.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب وتأهيل طالبها بغية الوصول الى اإلستقاللية الذاتية واإلنخراط في المجتمع 
كأعضاء فاعلين منتجين.

محافظة جبل لبنان    ثقافة
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال كفيف واصم.

المواضيع األساسية التي تعمل عليها: فرقة وجوقة موسيقية مؤلفة من حوالي 20	  طالباً  كفيفاً نالت 
جوائز متميزة عدة، مكتبات، مسرح، مؤتمرات.

المركز اإلجتماعي والثقافي للطفولة
هاتف:  03/095502    05/811189                            

فاكس: 05/811189
secc_lebanon@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها:  الشويفات   

	 رسالتها: نحمي األطفال لنبني مجتمعاً سليماً.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: استكشاف مواهب أطفال وتوزيع كتب وألعاب تثقيفية، إنشاء 
فرقة موسيقية من األطفال، إنشاء فرقة دبكة.

أيادينا 
هاتف: 01/266611                            

فاكس: 01/264611
info@ayadinaassociation.com
www.ayadinaassociation.com

تأّسست: 2004	 
	 عنوانها: سن الفيل، النبعة    

	 رسالتها: دعم المجتع المحلي مع التركيز على الفئات المهمشة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال الالجؤون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: برنامج تنمية مواهب األطفال. 

ثقافة   محافظة جبل لبنان
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   محافظة الشمال    صحة

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، أمراض، رعاية صحية، تحصين، رعاية األم.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:  عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: اكتشاف مبكر للمشاكل البصرية والسمعية ، نماء الطفل، 

طب أسنان، أمراض، رعاية صحية، خدمات صحية، تحصين، رعاية األم.
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صحة   محافظة الشمال

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
هاتف: 06/624060                            

فاكس: 06/624060
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها:  طرابلس، شارع أمين مقدم، بناية عبد الوهاب، الطابق الثاني.   

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

لألطفال،  جنسي  استغالل   ، المعاملة  لسوء  معرضون  أطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مركز اإلستماع واإلرشاد لألطفال ضحايا العنف
	  حمالت توعية حول التحرش الجنسي بالمراهقين والمراهقات.

حركة التوعية اإلجتماعية
هاتف: 06/667993                            

تأّسست: 1989	 
	 عنوانها:  أرده، كنيسة مار سمعان.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات الطبية للعائالت.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية، رعاية صحية، رعاية األم.

جمعية العمل الصحي اإلجتماعي
هاتف: 06/445009                            

فاكس: 06/445009

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها:  طرابلس، الزهرية، شارع لطيفة، جانب صيدلية علم الدين، الطابق العلوي.   

	 رسالتها: نشر التوعية الصحية وخدمة الناس.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية، رعاية صحية، لقاحات لألطفال.
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مؤسسة بسمة الصحية
هاتف: 06/661966                            

فاكس: 06/661966

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها:  مجدليا، زغرتا، طريق الكرملية.   

	 رسالتها: نشر التوعية الصحية االجتماعية ومساعدة العائالت.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: خدمات صحية، رعاية صحية، لقاحات لألطفال.

مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

القرار و مشاركته  الطفل و مناصرة حقوقه لدى أصحاب  العمل على صون  وحماية حقوق  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال فلسطنيون
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشروع التوعية األسرية حول حقوق الطفل، تحصين.

بيت الزكاة والخيرات
هاتف: 06/436413   06/424453   06/447776                            

فاكس: 06/437413   06/447775
   info@zakathouse-leb.org

www.zakathouse-leb.org

تأّسست: 1983	 
	 عنوانها:  طرابلس، البولفار، مقابل مصرف لبنان، بناية قلموني، الطابق االول.   

	 رسالتها: تحقيق األمن اإلجتماعي من خالل أنشطة المؤسسة الخيرية وتطبيق فريضة الزكاة جمعاً 
وتوزيعاً.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الكفالة الصحية.

   محافظة الشمال    صحة
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جمعية الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية في الشمال
هاتف: 03/216932                            

akkarcom@gmail.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: طرابلس، دوار أبو علي، توتنجي، الطابق األول.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الرعاية الصحية.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إناث
التي تعمل عليها: نظافتي صحتي )تدريب على كيفية اإلعتناء بنظافة الجسد(،  	 المواضيع األساسية 

جسمي ونضافتو )تدريب على كيفية اإلعتناء بنظافة وصحة الجسد(.

طفولة مبكرة   محافظة الشمال

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

صحة   محافظة الشمال
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: رضع، أطفال دون سن الخامسة.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صحة، تعليم، رعاية األم، تحصين، نماء الطفل، أطفال تحت 

سن الخامسة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:  عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة. .
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال المجتمع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، رعاية األم، رضاعة الطفل، نماء الطفل، 

تحصين، أطفال تحت سن الخامسة.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال ومراهقون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، رعاية األم ، رضاعة الطفل، نماء الطفل، تحصين، 

أطفال دون سن الخامسة.

   محافظة الشمال    طفولة مبكرة
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: رضع، أيتام حاالت إجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، محو أمية، تسّرب دراسي، تقوية واستلحاق دراسي، 
دمج تربوي، تدريب مهني

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة. .
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: حاالت إجتماعية،  أيتام، معوقون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: محو أمية، تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي، دمج 

تربوي، تدريب مهني.

تعليم   محافظة الشمال
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جمعية العمل الصحي اإلجتماعي
هاتف: 06/445009                            

فاكس: 06/445009
mars8900@hotmail.com

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها:  طرابلس، الزهرية، شارع لطيفة، جانب صيدلية علم الدين، الطابق العلوي.   

	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال وتعليمهم بطريقة مجانية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة

راهبات المحبة دار النور
هاتف: 06/415427                            

فاكس: 06/415429
info@darnour.edu.lb
www.darnour.edu.lb

	 عنوانها:  الكورة   
	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، ابتدائي، تكميلي.

جمعية المحبة الخيرية
هاتف: 06/825796                            

dar-alnoor@hotmail.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها:  المقيطع، عكار، مقابل برج العرب.   

	 رسالتها: االهتمام بحاالت اجتماعية على كافة االصعدة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم، فتية وفتيات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، تدريب مهني.

   محافظة الشمال    تعليم
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كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: طرابلس، عكار.   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دروس مسائية.	 

جمعية رعاية األطفال
هاتف: 03/671600                            

hindsoufi@hotmail.com

تأّسست: 1937	 
	 عنوانها:  طرابلس، مستديرة الملعب البلدي، بناية موصللي، الطابق الثاني.   

	 رسالتها: مساعدة االطفال االكثر حاجة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم االطفال.

مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

القرار و مشاركته  الطفل و مناصرة حقوقه لدى أصحاب  العمل على صون  وحماية حقوق  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال فلسطينيون من 6 سنوات حتى 14	  سنة
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ابتدائي، تكميلي، تقوية و استلحاق مدرسي.

تعليم   محافظة الشمال



147

جمعية الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية في الشمال
هاتف: 03/216932                            

akkarcom@gmail.com

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها:  طرابلس، دوار أبو علي، توتنجي، الطابق األول.   

	 رسالتها: تقديم الرعاية الصحية لالم والطفل واالمور التربوية والثقافية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دورات سريعة في التعليم المهني.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الدعم المدرسي، دورة تقوية باللغة الفرنسية.

 	

محافظة الشمال    إعاقة

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
، صعوبات تعلمية. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، تثلث الصبغي 21	 

   محافظة الشمال    تعليم



149

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، رعاية صحية، رعاية نفسية، 
رعاية تقويمية.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة. .
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

، صعوبات تعلمية. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، التثلث الصبغي 21	 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 

رعاية نفسية، تربية تقويمية.

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 08/340293  70/129933                  

فاكس: 08/340293
icec1978@gmail.com

 www.alemdad.org.lb, www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بعلبك، الطيبة.   

ليصبحوا  بالنفس  الثقة  ومنحهم  المجتمع  في  وادماجهم  الخاصة  االحتياجات  ذووي  رعاية  	 رسالتها: 
عناصر فعالة في المجتمع.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم فتية وفتيات.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية، ليلي، نهاري.

إعاقة   محافظة الشمال
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واحة الفرح للعناية بالمتخلفين عقلياً
هاتف: 06/415636                  

فاكس: 06/416770
wahatalfarah@oec.com.lb

 www.wahatalfarah.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: بكفتين، جانب دير سيدة بكفتين.   

	 رسالتها: تربية، دمج إجتماعي وتأهيل مهني لذوي التأخر الفكري.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية، من عمر 4 إلى 18	  
سنة، خارجي، الشلل الدماغي-بسيط  ، تثلث الصبغي 21، التوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، 
تربية تقويمية، تدريب على النطق، عالج انشغالي، عالج نفس-حركي، متابعة إجتماعية وعائلية.

السفينة – بيت ام النور
هاتف: 06/643535                            

فاكس: 06/643535
assafina@assafina.org

www.assafina.org

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  البترون   

	 رسالتها: تنمية الشخص المعّوق في كافة مجاالت الحياة من خالل المرافقة المستمرة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، صعوبات تعلمية، إعاقة حركية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني.

منتدى المعاقين في لبنان الشمالي
هاتف: 06/213426   06/610195   03/654199                              

فاكس: 06/610195
mountada@terra.net.lb

www.foh-mountada.org

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها:  طرابلس، الميناء، متفرع من شارع بور سعيد، خلف محطة توتال للمحروقات.   

عائالتهم  وضمن  بيئتهم  في  اإلجتماعي  ودمجهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  عن  الدفاع  	 رسالتها: 
بعيداً عن منطق الرعاية واإليواء.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية، الصم والبكم،كفيف.
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، دمج، تدريب مهني، خدمات متاخمة، رعاية صحية.	 

   محافظة الشمال    إعاقة
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جمعية العناية
هاتف: 03/776827                              

فاكس: 06/668808
josephdoueihy@hotmail.com
www.divineprovidence.org.lb

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها:  زغرتا   

	 رسالتها: خدمة االخوة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، صعوبات تعلمية، إعاقة نفسية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل وإعادة تأهيل.

جمعية فيستا
هاتف: 06/433636                            

فاكس: 06/433636
info@fistabeirut.org
www.fistabeirut.org

تأّسست: 1993	 
	 عنوانها:  طرابلس   

	 رسالتها: تحسين وضع االطفال من خالل العالج واالرشاد.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، صعوبات تعلمية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل وإعادة تأهيل.

واحة الفرح للعناية بالمتخلفين عقلياً
هاتف: 06/415636                  

فاكس: 06/416770
wahatalfarah@oec.com.lb

 www.wahatalfarah.org

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: بكفتين، الكورة جانب دير سيدة بكفتين.   

	 رسالتها: تمكين االطفال على الحصول على استقاللية من خالل الدمج االجتماعي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، التوحد، مختلط، خارجي.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تأهيل تربوي، عالج نفسي، تدريب على النطق، رعاية إجتماعية، 

تربية تقويمية.

إعاقة   محافظة الشمال   محافظة الشمال    إعاقة
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جمعية أصدقاء عند الحاجة
هاتف: 06/432255   06/433636                            

فاكس: 06/433636 01/702581
friendsinneed@hotmail.com   sanaham@hotmail.com

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: طرابلس، شارع البولفار، بناية حمزة، الطابق االول.   

	 رسالتها: تمكين االطفال على الحصول على المعلومات الدماجهم في المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة سمعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم الصم.

جمعية العناية زغرتا
هاتف: 06/668808                            

فاكس: 06/668808
josephdoueihy@hotmail.com
www.divineprovidence.org.lb

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: زغرتا   

	 رسالتها: خدمة المعوقين على كافة االصعدة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: تأخر عقلي، بسيط وعميق مع IMC	  - مختلط - خارجي - من عمر 
3 سنوات وما فوق.

تدخل  نطق،  معالج  حركي-نفسي،  نفسي،  عالج  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
إجتماعي، متابعة نفسية.

محافظة الشمال    حماية

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

	 رسالتها: خدمة المجتمع وتنميته وتأمين الرعاية للمحتاجين وهي ليس لها أي ارتباط سياسي.

إعاقة   محافظة الشمال   محافظة الشمال    إعاقة
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال مكتومي القيد، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، تدريب مهني، عالج نفسي.

جمعية يد بيد لخير اإلنسان
هاتف: 06/393100   03/779738                            

moulukmehrez00@hotmail.com,

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها:   طرابلس، التبانة، شارع سوريا، مقابل البنك اللبناني-الفرنسي.   

	 رسالتها: تأهيل الفئات المستفيدة تربوياً واجتماعياً ونفسياً ضمن البيئة التي يعيشون فيها من أجل 
تطوير محيطهم.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال المعرضين لخطر اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، إعادة تأهيل، تدريب مهني.

مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

و مشاركته  القرار  أصحاب  لدى  مناصرة حقوقه  و  الطفل  وحماية حقوق  على صون  العمل  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

لسوء  معرضون  أطفال   ،  	14 إلى   6 عمر  من  فلسطينيون  أطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات 
المعاملة، أطفال الشوارع، استخدام اإلنترنت االمن، رعاية نفسية، إستغالل جنسي لألطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، عالج نفسي، رعاية نفسية.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

حماية   محافظة الشمال
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: فرص ترفيهية لألطفال العاملين )يتضمن الّرقص، كرة السّلة، 

أشغال يدوية ومهارات حياتية لألطفال العاملين(.

جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: طرابلس       

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنسي.
سوء  ضحايا  لألطفال  النفسية  والمتابعة  اإلختبارات  إجراء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

المعاملة والتحرش الجنسي.

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
هاتف: 06/625954   03/784265 

info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل،  طرابلس   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.

، تأمين الحماية  المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان: القانون 422	 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.

   محافظة الشمال    حماية
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مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

القرار و مشاركته  الطفل و مناصرة حقوقه لدى أصحاب  العمل على صون  وحماية حقوق  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

لسوء  معرضون  أطفال   ،  	14 إلى   6 عمر  من  فلسطينيون  أطفال  المستهدفة:   المستفيدون/الفئات 
المعاملة، أطفال الشوارع، استخدام اإلنترنت االمن، رعاية نفسية، إستغالل جنسي لألطفال.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشروع التوعية األسرية حول حقوق الطفل، تحصين.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال المجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مؤتمر.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

مشاركة األطفال    محافظة الشمال
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تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية، مجلس األطفال.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال ومراهقون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الشرطي البيئي )مجموعة أطفال تتدرب وتنفذ مبادرات بيئية 
في مناطقها(، اإلنتخابات والديمقراطية )شباب تدربوا على كيفية المشاركة في اإلنتخابات والترشح، 
وانتخبوا أجمل مشروع مقترح من قبل شباب آخرين(، شباب الغد )يدرب الشباب على مهارات القيادة 

وتنفيذ مشاريع محلية(، مشاركة األطفال مع المجلس األعلى للطفولة.

محافظة الشمال    رعاية بديلة

بيت الزكاة والخيرات
هاتف: 06/436413   06/424453   06/447776                            

فاكس: 06/437413   06/447775
   info@zakathouse-leb.org

www.zakathouse-leb.org

تأّسست: 1983	 
	 عنوانها: طرابلس، البولفار، مقابل مصرف لبنان، بناية قلموني، الطابق االول.   

	 رسالتها: تحقيق األمن اإلجتماعي من خالل أنشطة المؤسسة الخيرية وتطبيق فريضة الزكاة جمعاً 
وتوزيعاً.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة اليتيم في أسرته.

   محافظة الشمال    مشاركة األطفال
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جمعية رعاية األطفال
هاتف: 03/671600                            

hindsoufi@hotmail.com

تأّسست: 1937	 
	 عنوانها:  طرابلس، مستديرة الملعب البلدي، بناية موصللي، الطابق الثاني.   

	 رسالتها: مساعدة االطفال االكثر حاجة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: كفالة اليتيم.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية، أطفال مكتومي القيد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم 
قانوني،كفالة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

   محافظة الشمال    رعاية بديلةرعاية بديلة    محافظة الشمال



157

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل، دمج، تعليم، تدريب مهني، عالج نفسي، دعم  

قانوني، كفالة.

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 06/725354   70/440271                 

icec1978@gmail.com
 www.alemdad.org.lb, www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: رشكيدة، البترون.   

	 رسالتها: تأمين العيش الكريم لمن ال معيل لهم من األيتام والعجزة والمعوقين والمرضى.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم فتية وفتيات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية، ليلي، نهاري.

جمعية المحبة الخيرية
هاتف: 06/825796                            

dar-alnoor@hotmail.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها:  المقيطع، عكار، مقابل برج العرب.   

	 رسالتها: رعاية االطفال االكثر حاجة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم فتية وفتيات.
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية، ليلي، نهاري.	 

جمعية إغاثة الطفل اليتيم واللقطاء - دار الرياض
هاتف: 06/624399                            

فاكس: 06/624399
maytam@terra.net.lb

تأّسست: 1956	 
	 عنوانها:  طرابلس   

	 رسالتها: رعاية اليتم على كافة االصعدة.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ورعاية ليلي، نهاري.

   محافظة الشمال    رعاية بديلةرعاية بديلة    محافظة الشمال
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جمعية العطاء الخيرية
هاتف: 03/946389                            

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها:  طرابلس   

	 رسالتها: رعاية إجتماعية لأليتام وأصحاب الحاالت اإلجتماعية الصعبة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

الجمعية الخيرية اإلسالمية وإسعاف المحتاجين
هاتف: 06/432296                            

فاكس: 06/387465

	 عنوانها: طرابلس   
	 رسالتها: تعليم ورعاية إجتماعية لأليتام.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

جمعية السيدة
هاتف: 06/601790   06/600733                                 

فاكس: 06/614053

تأّسست: 1906	 
	 عنوانها:  المينا   

	 رسالتها: رعاية أيتام وحاالت إجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

مركز الحياة
هاتف: 06/415400                                 

فاكس: 06/415404
info@freresdd.edu.lb
www.freresdd.edu.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  دده الكورة   

	 رسالتها: الدمج اإلجتماعي والمدرسي.

   محافظة الشمال    رعاية بديلةرعاية بديلة    محافظة الشمال
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

راهبات القديسة تريزيا حدشيت
هاتف: 06/645365                           

فاكس: 06/645465 
ecsttha@inco.com.lb

تأّسست: 1935	 
	 عنوانها: حدشيت   

	 رسالتها: تبغي الخدمة في المدارس والمستشفيات والرعاية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم، خارجي وداخلي.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

دار طرابلس للرعاية اإلجتماعية
هاتف: 06/626178                            

فاكس: 06/626178

تأّسست: 1975	 
	 عنوانها: طرابلس، طلعة الرفاعية.   

	 رسالتها: رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية الصعبة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال بدون رعاية أوليائهم، ذكور.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية، إيواء وتعليم.

جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: طرابلس       

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنسي.
ضحايا  والراشدين  لألطفال  العالجية  النفسية  المتابعة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الحرب.

   محافظة الشمال    رعاية بديلةرعاية بديلة    محافظة الشمال
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، دعم قانوني.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار : زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال المجتمع.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، بيئة، الجئون، دعم 

قانوني.

مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

مناصرة وكسب تأييد   محافظة الشمال
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و مشاركته  القرار  أصحاب  لدى  مناصرة حقوقه  و  الطفل  وحماية حقوق  على صون  العمل  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

لسوء  معرضون  أطفال   ،  	14 إلى   6 عمر  من  فلسطينيون  أطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات 
المعاملة، أطفال الشوارع، استخدام اإلنترنت االمن، رعاية نفسية، استغالل جنسي لألطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، أطفال ذوي إعاقة، أطفال معنفون، إستخدام األطفال 
االمن لإلنترنت.

جمعية رعاية األطفال
هاتف: 03/671600                            

hindsoufi@hotmail.com

تأّسست: 1937	 
	 عنوانها:  طرابلس، مستديرة الملعب البلدي، بناية موصللي، الطابق الثاني.   

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم أطفال،كفالة أيتام، حقوق الطفل، مشاريع بيئية.

ثقافة   محافظة الشمال    ثقافة

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام اإلسالمية – مجمع الضنية للرعاية والتنمية
هاتف: 06/491411                            

فاكس: 06/491412
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الضنية، بجانب طريق عام سير السقي.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المجتمع.

مسابقات،  مؤتمرات،  فنون،  موسيقى،  مسرح،  مكتبة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مطالعة.

   محافظة الشمال    مناصرة وكسب تأييد
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية – دار األيتام االسالمية – مجمع عكار للرعاية والتنمية
هاتف: 06/471034   70/868180                            

فاكس: 06/471034
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2006	 
	 عنوانها:   عكار، بيت الحوش.   

	 رسالتها: هي المنظومة الطوعية الوطنية اإلنسانية الخيرية الرعائية  ذات األدوار التنموية المشاركة 
في ضمان الحقوق اإلجتماعية، وفي القيام باألعمال اإلنسانية، وإنشاء المشروعات التي تعود بالنفع 
على المجتمع، وفي التدخل لمواجهة ما يعيق تلبية الحاجات األساسية في قطاعات السكن والتعليم 
والصحة والعمل والبيئة. تلتزم بأهدافها وبثقافة الخير واإلحسان الذي هو ارتقاء بمن يحسن إليهم، 
وبالتطوع بمفهومه األعم واألشمل. هدف الخدمات في عكار: زيادة فعالية الفرد على المساهمة في 
عجلة التنمية والحد من المشكالت المؤثرة على الفئات المحتاجة للتدخل اإلجتماعي والسيما األطفال 
والنساء والمعوقين وكبار السن وتأمين الرعاية البديلة للحاالت الصعبة وتقديم برامج نوعية للجماعات 

تعزز التنمية المحلية المستدامة وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة وذوي االعاقة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال، أطفال معوقون.
مؤتمرات،  موسيقى،  فنون،  مسابقات،  مسرح،  مكتبة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مطالعة.

مؤسسة األطفال والشبيبة الفلسطينية
هاتف: 03/674491                            

pcyi.in1978@yahoo.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: مخيم البداوي، مركز نادي القدس الثقافي.   

ومشاركته  القرار  أصحاب  لدى  حقوقه  ومناصرة  الطفل  حقوق  وحماية  صون   على  العمل  	 رسالتها: 
الفعالة في المجتمع المحلي في األمور التي تخصه.

لسوء  معرضون  أطفال   ،  	14 إلى   6 عمر  من  فلسطينيون  أطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات 
المعاملة ، أطفال الشوارع، استخدام اإلنترنت االمن، رعاية نفسية، استغالل جنسي لألطفال.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، موسيقى، فنون، مسابقات.

مؤسسة الصفدي
هاتف: 06/410014   

فاكس: 06/411119                            
admn@safadi-foundation.org   socialdev@safadi-foundation.org

www.safadi-foundation.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: طرابلس، المعرض، شارع رمزي الصفدي، مركز الصفدي الثقافي، الطابق الرابع.   

ثقافة   محافظة الشمال
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الموارد  من  االفادة  لهم  تكفل  التي  االساسية  الخدمات  والمجموعات  االفراد  لكل  يتوفر  	 رسالتها: 
المتاحة، وصوال الى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال ومراهقون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات، مسرح، فنون، مؤتمرات، مسابقات، مطالعة. 
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محافظة الجنوب
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ثقافة
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رعاية مؤسساتية
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   محافظة الجنوب    صحة

جمعية البر واإلحسان في الغازية 
هاتف: 07/223600                            

فاكس: 07/223600

تأّسست: 1964	 
	 عنوانها: الغازية، ساحة العين.   

	 رسالتها: مساعدة العائالت االكثر حاجة.
	  متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال، توعية 
لألمهات ولألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبّرة السيدة مريم )ع( 
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:   الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية وقائية عالجية، تحصين، استشفاء، 
عالج أسنان، تغذية خاصة بالمرضى، إسعافات أولية، برنامج الصحة الفمية،  تطبيق برنامج اإلعتالل 

الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا
هاتف: 07/531438                            

فاكس: 07/531438
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
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“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نماء الطفل، رعاية صحية، خدمات صحية إستشفاء، طبابة، 
برنامج  تطبيق  بالمرضى،  خاصة  تغذية  صحية،  منشورات  عيون،  الفمية،  الصحة  برنامج  طوارئ، 

اإلعتالل الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي إبراهيم
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:األيتام والحاالت اإلجتماعية.
برنامج  واستشفائية،  عالجية  صحية  خدمات  صحي،  كشف  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الصحة الفمية، تطبيق برنامج اإلعتالل الصحي، تطبيق برنامج الصحة اإلنجابية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير
هاتف: 07/452402   70/449544                            

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً ، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 
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والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: تالميذ ذكور وإناث.
برنامج  واستشفائية،  عالجية  صحية  خدمات  صحي،  كشف  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الصحة  الفمية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، وقائية إرشاد صحي، توفير شروط السالمة في 
المؤسسة، خدمات صحية عالجية معاينات، أدوية، إستشفاء، تغذية خاصة بالمرضى، إسعافات أولية، 

برنامج الصحة الفمية، تطبيق برنامج اإلعتالل الصحي.

جمعية الرسالة لإلسعاف الصحي - مستوصف اإلمام الصدر - حومين التحتا
هاتف: 03/217285    07/525636                            

فاكس: 07/525626

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها: قضاء النبطية، حومين التحتا.   

	 رسالتها: مساعدة العائالت اكثر حاجة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.
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جمعية الرسالة لإلسعاف الصحي  - مستوصف عيتيت
هاتف: 70/494036                            

تأّسست: 1981	 
	 عنوانها: عيتيت، صور.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، أمراض، لقاحات لألطفال.	 

دار اإلفتاء الجعفري
هاتف: 07/425042                            

info@iftaajafari.com
www.iftaajafari.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: ياطر   

	 رسالتها:تأمين مساعدات طبية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.	 

صندوق التعاضد للتكافل اإلجتماعي
هاتف: 07/767795                            

هاتف: 07/767795 
cmsl@hotmail.com

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: النبطية، حي السرايا.   

	 رسالتها: تأمين المساعدات للعائالت االكثر حاجة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية.

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف أركي
هاتف: 07/525237                            

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: أركي، قضاء صيدا.   

	 رسالتها: عناية طبية.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.	 

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف شحور
هاتف: 07/415463                            

تأّسست: 1992	 
	 عنوانها: شحور، قرب البلدية.   

	 رسالتها: تأمين المساعدة الطبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.

الرابطة الثقافية اإلجتماعية ألبناء بنت جبيل    
هاتف: 03/334905                            

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: بنت جبيل  

	 رسالتها: تتهتم بالشؤون الثقافية واالجتماعية وصحية وانمائية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:أطفال

المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.	 

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف  كوثرية الرز    
هاتف: 70/294605    03/646801                              

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: كوثرية الرز  

	 رسالتها: تأمين المساعدات الطبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف كفركال
هاتف: 07/855506   03/441563                              

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها: كفركال 

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية.
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف الجميجمة
هاتف: 70/737982                            

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: الجميجمة، الساحة العامة.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
محاضرات  لألطفال،  لقاحات  صحية،  خدمات  صحية،  رعاية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

وإرشادات.

المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى - مستوصف باتوليه
هاتف: 70/347621                            

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: باتوليه الساحة العامة.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
لقاحات  أمراض،  األم،  رعاية  صحية،  خدمات  صحية،  رعاية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

لألطفال، محاضرات.

دار اإلفتاء الجعفري - مستوصف تولين
هاتف: 07/365490  03/086542                            

aliaboumohamadawala@hotmail.com

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: قضاء مرجعيون، تولين.   

	 رسالتها: تأمين المساعدات الطبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، لقاحات لألطفال.
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جمعية البر واإلحسان في جباع
هاتف: 07/210456                              

فاكس: 07/210456

تأّسست: 1963	 
	 عنوانها: جباع، الساحة العامة.   

	 رسالتها: تأمين مساعدات طبية لكافة الفئات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم، لقاحات لألطفال.

مؤسسة عامل
هاتف: 01/304910   01/317293                                

فاكس: 01/317293
support@amel.org.lb

www.amel.org.lb

تأّسست: 1979	 
	 عنوانها: الجنوب   

	 رسالتها: تنمية القدرات البشرية /تعزيز ثقافة الحقوق والمواطنة /بناء دولة مدنية ديموقراطية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة،وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لالستخدام(.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تحصين شامل.

عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                                

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الصحة اإلنجابية.
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جمعية الوعي والمواساة الخيرية 
هاتف: 07/971983                            

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، إقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية، خدمات صحية، رعاية األم.	 

مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: فتيات
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية صحية شاملة، عيادة أسنان، صحة عامة، عيون، عيادات،  

المستشفيات، التحصين، نماء الطفل.

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان 
هاتف: 01/427973   03/801719                            

info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل، النبطية.   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.
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، تأمين الحماية  المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان: القانون 422	 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.

محافظة الجنوب   طفولة مبكرة

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة مريم 
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم، كشف صحي، خدمات وقائية وعالجية، خدمات 

حياتية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً ، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.

   محافظة الجنوب    صحة



175

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية دون الخمس سنوات.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم،كشف صحي، خدمات وقائية وعالجية، خدمات 
حياتية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا  
هاتف: 07/531438                            

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم،كشف صحي، خدمات وقائية وعالجية، خدمات 

حياتية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي ابراهيم  
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم،كشف صحي، خدمات وقائية وعالجية، خدمات 

حياتية.

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة



175

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير  
هاتف: 07/452402   70/449544                             

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها:  الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية دون الخمس سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، تعليم،كشف صحي، خدمات وقائية وعالجية، خدمات 

حياتية.

لنا المستقبل
هاتف: 07/752247   03/752758                                  

فاكس: 07/752247
               lanamost@hotmail.com

 www.lanaalmostakbal.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: صيدا، حارة صيدا، سهل الصباغ، مقابل شركة دبانة.   

	 رسالتها: إيماناً بكامل إنسانية المعوق تسعى جمعية “لنا المستقبل” إلى تكوين اإلطار المناسب له، 
مساهمة في دعم ومواكبة مشروع حياته لتحقيق ذاته وإتاحة الفرص لتنمية قدراته وتطوير طاقاته.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، إساءة معاملة األطفال، األطفال في نزاع مع القانون، 

األطفال الالجؤون.
  	5 عمر  تحت  أطفال  الطفل،  نماء  األم،  رعاية  تعليم،  عليها: صحة،  تعمل  التي  األساسية  المواضيع 

سنوات.

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة
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عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                                

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2011	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

لخطر  معرضون  أطفال  المعاملة،  إلساءة  معرضون  أطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
اإلنحراف.

المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، نماء الطفل.	 

تعليم   محافظة الجنوب

مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشاريع تعلمية، مشروع التنمية المستدامة، إعادة التدوير، 
المواطنية،  الآخرين،  مساعدة  السالم،  على  التربية  البالستيكية،  األغطية  جمع  األشجار،  زراعة 

حضانة، اإلبتدائي، التكميلي، الثانوي، مهني.

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة
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جمعية المبرات الخيرية/ مبّرة السيدة مريم  )ع( 
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:   الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تقديم خدمة التعليم األكاديمي، من الحضانة وحتى المرحلة 
الثانوية،  إرشاد مهني للطالب الثانويين، منح جامعية، برامج دعم تعليمي، برامج دعم تربوي، برنامج 

تعليمي خاص بالمغتربين.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا
هاتف: 07/531438                            

فاكس: 07/531438
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، مهني،  إرشاد مهني للطالب 

الثانويين، منح جامعية، دمج تربوي.

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي إبراهيم
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:األيتام والحاالت اإلجتماعية.
للطالب  مهني  إرشاد  ثانوي،  متوسط،  إبتدائي،  روضات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الثانويين، منح جامعية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير
هاتف: 07/452402   70/449544                            

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً ، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: تالميذ ذكور وإناث.
للطالب  مهني  إرشاد  ثانوي،  متوسط،  إبتدائي،  روضات،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الثانويين، منح جامعية.

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة
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دار اإلفتاء الجعفري
هاتف: 03/421241                            

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: بنعفول، قضاء صيدا   

	 رسالتها: خدمة أهلنا في قريتنا، نعنى باألمور الثقافية والتربوية واإلجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
للشهادات  دورات  مدرسي،  وإستلحاق  تقوية  المؤسسة:  عليها  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

الرسمية.

جمعية أبناء مروحين
هاتف: 70/180662                            

فاكس: 07/724100

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: مروحين، قضاء صور.   

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لإلستخدام(.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: محتاجين وأيتام.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دورات كمبيوتر، رعاية االم والطفل.

جمعية البر واإلحسان
هاتف: 07/740777                            

فاكس: 07/740529

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، البرج الشمالي.   
	 رسالتها: خدمة االنسان المحتاج.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: محتاجين وأيتام.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مهني

جمعية التعاضد الخيرية
هاتف: 07/763112

	 عنوانها: النبطية، مفرق كامل الصباح، خلف المدرسة التكميلية الرسمية.   
	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: محتاجين وأيتام.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها:  حضانة

طفولة مبكرة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    طفولة مبكرة
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جمعية التنمية الثقافية واإلجتماعية
هاتف: 07/222011                            

تأّسست: 1982	 
	 عنوانها: الغازية، حي الرويس، مدرسة روضة الطفولة الجديدة، قرب ثانوية الغازية.   

	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر 2 إلى 5	  سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة

جمعية رعاية الطفولة واألمومة
هاتف: 07/722418                            

فاكس: 07/722418
cmca@cmca_saida

www.cmca-saida.com

تأّسست: 1966	 
	 عنوانها: صيدا، حي البرغوت بناية عماس.   

	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

المستفيدون/الفئات المستهدفة: من عمر  3 إلى 5	  سنوات ، أيتام وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة

دار اإلفتاء الجعفري
هاتف: 03/421241                            

تأّسست: 1997	 
	 عنوانها: بنعفول، قضاء صيدا.   

	 رسالتها: خدمة أهلنا في قريتنا، نعنى باألمور الثقافية والتربوية واإلجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تقوية واستلحاق مدرسي.

روضة الشهيد معروف سعد
هاتف: 07/736815                            

rawadetelshahidmaaroufsaad@gmail.com

تأّسست: 1978	 
	 عنوانها: صيدا، عين الحلوه، قرب باتيسري المصري.  

	 رسالتها: تطوير قدرات االطفال.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
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المستفيدون/الفئات المستهدفة:  أطفال  من عمر  3 إلى 5	  سنوات.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة

مركز الرحمة لخدمة المجتمع 
هاتف: 07/724100                            

فاكس: 07/724100
edu@rahmacenter-lb.org   center@rahmacenter-lb.org

www.rahmacenter-lb.org

تأّسست: 2003	 
	 عنوانها: صيدا، طلعة المحافظ.   

	 رسالتها: نحن مؤسسة إجتماعية عامة، نعمل بروح العبادة ونحاكي كافة أفراد المجتمع من خالل 
برامج تنموية نصبو بها لتحقيق مجتمع واعد.

	 متعاقدة مع:  وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة العمل )المؤسسة الوطنية لإلستخدام(.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تسرب مدرسي، تقوية واستلحاق مدرسي، مهني.

كاريتاس لبنان
هاتف: 01/499767                   

فاكس: 01/494713
cl-ces@caritas.org.lb, cl-cbs@caritas.org.lb, executive@caritas.org.lb

www.caritas.org.lb

تأّسست: 1976	 
	 عنوانها: مرجعيون   

	 رسالتها: مساعدة األفراد والجماعات األكثر فقراً، ومساندة النشاطات الخيرية اإلجتماعية واإلنمائية 
بقصد ترقية البشرية وتنميتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة الصحة العامة.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: دروس مسائية.

جمعية مساواة
هاتف: 07/752015                            

فاكس: 07/752015
ardtfola@yahoo.com

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، طريق المّية ومّية، مقابل نادي الضباط، مبنى هالل سكيني، الطابق األرضي.   

في  للمساهمة  تأسيسها  منذ  تسعى  حكومّية  غير  لبنانية  جمعية  الطفولة،  أرض  جمعية  	 رسالتها: 
صيدا  الفيالت،  منطقة  محيط  في  تتوزع  التي  أنشطتها  خالل  من  وذلك  اإلجتماعية  العدالة  تحقيق 
وجوارها أسستها مجموعة ناشطين في مجال العمل اإلجتماعي، تعمل مع كافة فئات المجتمع المحّلي 
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)األطفال، الناشئة، الشباب، المرأة( إنطالقاً من مفهوم التنمية البشرية المستدامة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: حضانة 

جمعية الرسالة الزرقاء
هاتف: 07/732636                              

فاكس: 07/732636
bluemission@gmail.com

www.bluemission.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: صيدا، شارع رياض الصلح، حي البراد، بناية نحولي، الطابق األول.   

ثقافياً  أعضائها  واإلرتقاء بمستوى  الطبيعية  اإلنسان  مبادئ حقوق  متناغم مع  بناء مجتمع  	 رسالتها: 
وإجتماعياً وتفعيل دورهم في أماكن صنع القرار مستهدفة تأهيل كافة فئات المجتمع )أطفال شباب 
وعائالت( والتأثير في الوعي اإلجتماعي، من خالل برامج تدخل تدريبية ومتابعة نفس-إجتماعية تهدف 

إلى تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان وأمنه.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال من عمر 5-18	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: االبتدائي، التكميلي، الثانوي، تقوية واستلحاق مدرسي، دمج 
تربوي، أساس الجندر في المدارس.

عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                            

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.
بيئة تعلمية مرتكزة على حقوق  اإلجتماعية،  الرعاية  برنامج  التي تعمل عليها:  	 المواضيع األساسية 

الطفل، بناء السالم والتواصل.
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جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: بيروت، مار مخايل، شارع نقوال الترك، بناية البستاني.        

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أساتذة في المدارس الرسمية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تنظيم دورات في اإلطار التثقيفي النفسي للعاملين في المجال 
التربوي والمدرسي. 

محافظة الجنوب   إعاقة

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 07/511120                 

فاكس: 07/511120
icec1978@gmail.com

 www.alemdad.org.lb, www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: النبطية، حاروف.   

	 رسالتها: تأمين العيش الكريم لمن ال معيل لهم من األيتام والعجزة والمعوقين والمرضى.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية محدودة ودان سيندروم.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.

مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
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العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 
والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.

	 متعاقدة مع: وزارة العمل، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة العامة.
عقلية:  إعاقة  نفسية،  إعاقة  جسدية،  إعاقة  تعلمية،  صعوبات  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 

بسيطي + طبيعي + طبيعي متدني + حدودي، شلل دماغي. 
عالج  لغوي،  عالج  إنشغالي،  عالج  نفسي،  عالجي  تعليمي،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

حسي حركي، عالج موسيقى.

للرعاية  العرقوب  حاصبيا  مركز   – اإلسالمية  األيتام  دار   – اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات 
والتنمية

هاتف: 07/845446                            
فاكس: 07/845446

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: الجنوب، حاصبيا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، إعاقة جسدية، تثلث الصبغي 21	 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، عالج نفسي، تربية تقويمية.

مركز اإلمداد للرعاية والتأهيل
هاتف: 70/220158   07/450611                 

icec1978@gmail.com
 www.alemdad.org.lb   www.alemdad.net

تأّسست: 1988	 
	 عنوانها: بنت جبيل.   

	 رسالتها: تأمين العيش الكريم لمن ال معيل لهم من األيتام والعجزة والمعوقين والمرضى.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية محدودة ودان سيندروم، صعوبات تعلمية.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،   وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.
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جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى "البيت السعيد"
هاتف: 07/734767

فاكس: 07/734767                
bchamoun@inco.com.lb

www.happyhome85.com

تأّسست: 1990	 
	 عنوانها: صيدا، الفيالت، طريق المية ومية.   

	 رسالتها: نحن جمعية تطوعية غير ربحية تعمل بالشراكة مع األشخاص المعوقين وأسرهم. لتدريب 
وتأهيل ودمج وتشغيل األشخاص المعوقين. وذلك من خالل تنفيذ استراتيجية التأهيل المبني بإطار 

المجتمع.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية، من عمر 5 سنوات لغاية 30	  

سنة، خارجي، إعاقة نفسية، تثلث الصبغي 21.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة، رعاية صحية، تربية تقويمية.

رعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة 
هاتف: 03/292789                            

تأّسست: 1996	 
	 عنوانها: بنت جبيل.   

	 رسالتها: دمج االطفال ذوو االحتياجات الخاصة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

، كفيف، التوحد. المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة عقلية، الشلل الدماغي، تثلث الصبغي 21	 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، رعاية نفسية، 

عالج نفسي.

تمكين للعيش بإستقاللية  
هاتف: 07/766853                             

تأّسست: 1987	 
	 عنوانها: النبطية   

	 رسالتها: دمج االطفال ذوو االحتياجات الخاصة في المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية، إعاقة نفسية، إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
الدماغي، صعوبات تعلمية، التوحد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني.
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جمعية الحنان
هاتف: 07/380407                            

فاكس: 07/348187
alhanan_center@hotmail.com

www.alhanancenter.com

تأّسست: 2003	 
	 عنوانها: العباسية، الجنوب.   

	 رسالتها: تعزيز وتطوير الوعي االجتماعي للوقاية من حصول االعاقه.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة جسدية، إعاقة عقلية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تدريب مهني.

لنا المستقبل
هاتف: 07/752247   03/752758                                  

فاكس: 07/752247
               lanamost@hotmail.com

 www.lanaalmostakbal.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: صيدا، حارة صيدا، سهل الصباغ، مقابل شركة دبانة.   

	 رسالتها: إيماناً بكامل إنسانية المعوق تسعى جمعية “لنا المستقبل” إلى تكوين اإلطار المناسب له، 
مساهمة في دعم ومواكبة مشروع حياته لتحقيق ذاته وإتاحة الفرص لتنمية قدراته وتطوير طاقاته.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الشلل الدماغي على أنواعه، التخلف البسيط، المتوسط والشديد، 
اإلعاقات الحركية ) الشلل السفلي، الشلل النصفي، العجز الموضعي، التشوه الخلقي(، الصعوبات 
أطفال  الشوارع،  أطفال  الالجؤون،  األطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  التوحد،  التعلمية، 
نماء  األم،  رعاية  تعليم،  صحة،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  اإلنحراف.المواضيع  لخطر  معرضون 

الطفل، أطفال تحت عمر 5 سنوات.
الصعوبات  مركز  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  األطفال  مركز  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

التعلمية.

 جمعية تمكين للعيش باستقاللية 
هاتف: 07/766853   03/513517                                  

فاكس: 07/762853
tamkin.lb@hotmail.com   wahnab@yahoo.com

تأّسست: 1987	 
	 عنوانها: النبطية، شارع المقاصد.   

	 رسالتها: جمعية خيرية تؤسس مدارس ومعاهد لتعليم العلوم والفنون والمهن وتكافح األمية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إعاقة جسدية ، إعاقة نفسية،  إعاقة عقلية، الصم والبكم، الشلل 
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الدماغي، صعوبات تعلمية، التوحد.
خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

متاخمة.

جمعية رعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة
هاتف: 07/465000                            

فاكس: 07/465000
socwsn@hotmail.com

www.aita-specialcare.com

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، شارع أبو طويل.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب المتخلفين عقلياً لكي يكونوا مستقلين ومنتيجين بقدر المستطاع وما تسمح 
به الظروف.

تخلف  التعلمية،  الصعوبات  التوحد،  من  يعانون  الذين  األطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
عقلي بكل حاالته، الشلل الدماغي، إعاقات نفسية وجسدية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 
رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية.

عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                            

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وعائالت.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: الدمج والتمكين.

جمعية تضامن وتنمية
هاتف: 07/731465                            

فاكس: 07/731466
              tadamounwt@hotmail.com

www.localiban.org

تأّسست: 1986	 
	 عنوانها: صيدا، الهاللية، مركز حديقة السالم.   

	 رسالتها: دمج االطفال ذوو االحتياجات الخاصة.

إعاقة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    إعاقة 



189

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال وشباب ذوي إحتياجات خاصة، إعاقة عقلية، الشلل الدماغي، 

تثلث الصبغي 21.
تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  مختصة،  تربية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مهني، رعاية صحية، رعاية نفسية.

جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى "البيت السعيد" 
هاتف: 07/734767                            

فاكس: 07/734767
              bchamoun@inco.com.lb

www.happyhome85.com

تأّسست: 1985	 
	 عنوانها: صيدا، الفيالت، طريق المية ومية.   

	 رسالتها: دمج االطفال ذوو االحتياجات الخاصة.
. المستفيدون/الفئات المستهدفة:  إعاقة عقلية، تثلث الصبغي 21	 

تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  مختصة،  تربية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مهني، تربية تقويمية.

جمعية تمكين للعيش بإستقاللية
هاتف: 07/766853                            

فاكس: 07/762853
    tamkin.lb@hotmail.com

تأّسست: 1987	 
	 عنوانها: أونيسكو، تمثال أبو شهال، مقابل محطة فينيسيا، الطابق األرضي.   

	 رسالتها: تسعى الى تمكين ذوي اإلعاقة في تولي مهماتهم اليومية باستقاللية من خالل إعادة تأهيلهم 
في  وبكرامة  بفعالية  بالمشاركة  الحق  لديه  شخص  كل  بأن  تؤمن  الجمعية  ألن  حقوقهم  وحماية 

المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

الدماغي،  الشلل  والبكم،  الصم  جسدية،  إعاقة  عقلية،  إعاقة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
صعوبات تعلمية، التوحد.

خدمات  مهني،  تدريب  دمج،  تأهيل،  وإعادة  تأهيل  تعليم،  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
متاخمة. 

إعاقة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    إعاقة 
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جمعية رعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة
هاتف: 07/465000                            

فاكس: 07/465000
socwsn@hotmail.com

www.aita-specialcare.com

تأّسست: 1995	 
	 عنوانها: بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، شارع أبو طويل.   

	 رسالتها: تعليم وتدريب المتخلفين عقلياً لكي يكونوا مستقلين ومنتيجين بقدر المستطاع وما تسمح 
به الظروف.

تخلف  التعلمية،  الصعوبات  التوحد،  من  يعانون  الذين  األطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
عقلي بكل حاالته ، الشلل الدماغي، إعاقات نفسية وجسدية. 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم ، تأهيل وإعادة تأهيل ، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 
رعاية نفسية ، عالج نفسي، تربية تقويمية.

جمعية رعاية اليتيم
هاتف: 07/722788                            

فاكس: 07/723723

تأّسست: 1952	 
	 عنوانها: صيدا   

	 رسالتها: دمج  االطفال ذوو االحتياجات الخاصة في المجتمع.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والفنون الجميلة.
األطفال،  معاملة  إساءة  األطفال،  عمل  ونفسية،  عقلية  إعاقة  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
األطفال في نزاع مع القانون، أطفال مكتومي القيد، إعاقة جسدية، إعاقة عقلية، تثلث 21، صعوبات 

تعلمية. 
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم، تأهيل وإعادة تأهيل، دمج، تدريب مهني، رعاية صحية، 

رعاية نفسية، عالج نفسي، تربية تقويمية، خدمات متاخمة.

إعاقة   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    إعاقة 
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الجمعية اللبنانية لشؤون المراة
هاتف: 01/543754                            

فاكس: 01/543753
l.w.a.a.@hotmail.com

تأّسست: 2005	 
	 عنوانها: النبطية   

	 رسالتها: التوعية على انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والفنون الجميلة.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المخدرات

مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة العمل وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة.

جنسي  إستغالل  األطفال،  معاملة  )إساءة  األهل  الفتيات،  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
لألطفال(.

حول  ندوات  تنفيذ  للفتيات،  “العنف”  حول  أنشطة  تنفيذ  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
“العنف” لألهل، وقاية، تدريب مهني، رعاية نفسية.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي للتربية التكاملية  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
 mab@mabarra.org.lb
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2011	 
	 عنوانها:  الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 

حماية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    حماية
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“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضين لخطر اإلنحراف دون 18	  سنة.

أندية  نفسي،  عالج  وقائية،  إرشادية  برامج  مهني،  تأهيل  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
رياضية،برنامج تربوي، تطبيق سياسة حماية الطفل، تطبيق برنامج تقدير الذات.

لنا المستقبل
هاتف: 07/752247   03/752758                                  

فاكس: 07/752247
               lanamost@hotmail.com

 www.lanaalmostakbal.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: صيدا، حارة صيدا، سهل الصباغ، مقابل شركة دبانة.   

	 رسالتها: إيماناً بكامل إنسانية المعوق تسعى جمعية “لنا المستقبل” إلى تكوين اإلطار المناسب له، 
مساهمة في دعم ومواكبة مشروع حياته لتحقيق ذاته وإتاحة الفرص لتنمية قدراته وتطوير طاقاته.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، إساءة معاملة األطفال، األطفال في نزاع مع القانون، 

األطفال الالجؤون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، دمج، تدريب مهني، عالج نفسي، رعاية نفسية، عالج 

نفسي، تربية تقويمية.

جمعية الرسالة الزرقاء
هاتف: 07/732636                              

فاكس: 07/732636
bluemission@gmail.com

www.bluemission.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: صيدا، شارع رياض الصلح، حي البراد، بناية نحولي، الطابق األول.   

ثقافياً  أعضائها  واإلرتقاء بمستوى  الطبيعية  اإلنسان  مبادئ حقوق  متناغم مع  بناء مجتمع  	 رسالتها: 
وإجتماعياً وتفعيل دورهم في أماكن صنع القرار مستهدفة تأهيل كافة فئات المجتمع )أطفال شباب 
وعائالت( والتأثير في الوعي اإلجتماعي، من خالل برامج تدخل تدريبية ومتابعة نفس-إجتماعية تهدف 

إلى تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان وأمنه.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة ، بين 5-13	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: وقاية، عالج نفسي.

حماية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    حماية
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عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                                

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

لخطر  معرضون  أطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
اإلنحراف.

من، تدريب  المواضيع األساسية التي تعمل عليها: ساعدوا الشباب ليساعدوا أنفسهم، بناء مجتمع آ	 
مهني.

جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها: بيروت، مار مخايل، شارع نقوال الترك، بناية البستاني.        

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 متعاقدة مع: وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنسي.

سوء  ضحايا  لألطفال  النفسية  والمتابعة  اإلختبارات  إجراء  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
المعاملة والتحرش الجنسي.

جمعية الوعي والمواساة الخيرية 
هاتف: 07/971983                            

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واع بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

حماية   محافظة الجنوب
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	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تدريب مهني.

اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان
هاتف: 01/427973   03/784265   

فاكس: 01/427973
info@upel.org
www.upel.org

تأّسست: 1936	 
	 عنوانها: قصر العدل، صيدا   

	 رسالتها: حماية األحداث المخالفين للقانون واألطفال المعرضين للخطر.
	 متعاقدة مع: وزارة العدل.

بكافة  العنف  ضحايا  اللبنانية  األراضي  على  الموجودون  األطفال  المستهدفة:  المستفيدون/الفئات    	
أشكاله واألحداث المنحرفين أو الذين هم بخالف مع القانون.

تأمين الحماية   ، القانون 422	  التي تعمل عليها: تطبيق قانون األحداث في لبنان:  المواضيع األساسية 
القضائية والمتابعة والدعم النفس-إجتماعي لألطفال ضحايا سوء المعاملة وعائالتهم،  تقديم الدعم 
األولية  التحقيقات  خالل  األطفال  مرافقة  للقانون،  المخالفين  لألحداث  النفس-إجتماعية  والمتابعة 

وكافة اإلجراءات القضائية الالحقة، تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم تطبيق قانون األحداث بشقيه.

محافظة الجنوب   مشاركة األطفال

 لنا المستقبل
هاتف: 07/752247   03/752758                                  

فاكس: 07/752247
               lanamost@hotmail.com

 www.lanaalmostakbal.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: صيدا، حارة صيدا، سهل الصباغ، مقابل شركة دبانة.   

	 رسالتها: إيماناً بكامل إنسانية المعوق تسعى جمعية “لنا المستقبل” إلى تكوين اإلطار المناسب له، 
مساهمة في دعم ومواكبة مشروع حياته لتحقيق ذاته وإتاحة الفرص لتنمية قدراته وتطوير طاقاته.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، إساءة معاملة األطفال، األطفال في نزاع مع القانون، 

األطفال الالجؤون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، نهج من طفل إلى طفل، مهارات حياتية. 

   محافظة الجنوب    حماية
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مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة العمل، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: فتيات
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: برنامج األندية األسبوعية، مهارات حياتية، مجلس لألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبّرة السيدة مريم )ع( 
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:   الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: المشاركة في تنفيذ البرنامج التربوي، مسابقات، أندية رياضية، 
أندية فنية، رحالت، مخيمات كشفية، مشاركة األبناء في مؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 

مشاركة األطفال   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    مشاركة األطفال
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سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نادي الخدمة اإلجتماعيًة، فوج المبرة الكشفي، المشاركة في 
تنفيذ البرنامج التربوي، مسابقات، أندية رياضية، أندية فنية، رحالت، مخيمات كشفية، مشاركة األبناء 

في حضور مؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا  
هاتف: 07/531438                            

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
الخدمة  نادي  رياضية،  أندية  مسابقات،  تربوي،  برنامج  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

اإلجتماعية، رحالت،  تنظيم مؤتمر سنوي لألطفال.  

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي ابراهيم  
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
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والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 
والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

الى طفل، رحالت، مسابقات، مهارات حياتية،  التي تعمل عليها: نهج من طفل  	 المواضيع األساسية 
المشاركة في تنفيذ البرنامج التربوي، مشاركة األبناء في حضور مؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير
هاتف: 07/452402   70/449544                            

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: برنامج تربوي، رحالت، مسابقات، مهارات حياتية.

الحركة الرسولّية العالمّية لألوالد
هاتف: 03/764609    03/146695                            

cameliahaddad@hotmail.com-chadi.mchantaf@hotmail.com
www.midadeliban.net

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صيدا   

	 رسالتها: حركة رسولية لالوالد  ريادية متجددة و قيادية في مجالها حاملة البشرى منتشرة في كافة 
االراضي اللبنانية ملتزمة تعاليم الكنيسة الجامعة متبنية حقوق الطفل و تؤمن بدور الولد التغييري 

في المجتمع انطالقا من قيم االنجيل.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال
المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مخيمات، مجلس أطفال وطني. 	 
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جمعية الرسالة الزرقاء
هاتف: 07/732636                              

فاكس: 07/732636
bluemission@gmail.com

www.bluemission.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: صيدا، شارع رياض الصلح، حي البراد، بناية نحولي، الطابق األول.   

ثقافياً  أعضائها  واإلرتقاء بمستوى  الطبيعية  اإلنسان  مبادئ حقوق  متناغم مع  بناء مجتمع  	 رسالتها: 
وإجتماعياً وتفعيل دورهم في أماكن صنع القرار مستهدفة تأهيل كافة فئات المجتمع )أطفال شباب 
وعائالت( والتأثير في الوعي اإلجتماعي، من خالل برامج تدخل تدريبية ومتابعة نفس-إجتماعية تهدف 

إلى تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان وأمنه.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال من عمر 5-18	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: نوادي شبابية، نهج من طفل الى طفل، مهارات حياتية، مجلس 
لألطفال.

عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                            

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

لخطر  معرضون  أطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 
اإلنحراف.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مدارس بال عوائق، نهج من طفل الى طفل، مهارات حياتية.
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مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: فتيات
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مشروع رعاية الفتاة ضمن أسرتها، توسيع دائرة المستهدفين 
لألهالي   واإلجتماعية  اإلرشادية  المساعدة  أبرزها  محددة  بخدمات  واألم  األب  لتطال  البرنامج  من 

والزيارات المنزلية.

جمعية الوعي والمواساة الخيرية 
هاتف: 07/971983                            

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، إقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية األيتام ضمن أسرهم.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة مريم )ع(
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
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والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 
والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تكفل

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً ، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تكفل.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا  
هاتف: 07/531438                            

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تكفل.



201

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي ابراهيم  
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تكفل.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير  
هاتف: 07/452402   70/449544                             

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها:  الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تكفل

رعاية بديلة   محافظة الجنوب
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مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة العمل، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة العامة.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: يتيمات وحاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية داخلية، دمج، تعليم، تدريب مهني، كفالة.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة السيدة مريم )ع(
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: الرضع- األيتام والحاالت اإلجتماعية.
وحتى  الحضانة  مرحلة  من  أكاديمي   تعليم   شاملة،  رعاية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
المرحلة الثانوية، منح جامعية، طبابة، خدمات حياتية، تغذية، ترفيه، أنشطة متنوعة، منامة، إرشاد 
وتوجيه، عالج نفسي، تطبيق: البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  سياسة حماية الطفل، تطبيق 

برنامج الصحة اإلنجابية، برامج توعوية لألهل والعاملين في المؤسسة.

   محافظة الجنوب    رعاية مؤسساتية
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها:  الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
وحتى  الحضانة  مرحلة  من  أكاديمي   تعليم   شاملة:  رعاية  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
المرحلة الثانوية، منح جامعية، تعليم مهني، طبابة، تغذية، ترفيه، أنشطة متنوعة، منامة، إرشاد 
وتوجيه. تطبيق: البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  سياسة حماية الطفل، برامج توعوية لألهل 

والعاملين في المؤسسة.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا  
هاتف: 07/531438                            

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية شاملة: تعليم  أكاديمي  من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة 
الثانوية، منح جامعية، تعليم مهني، طبابة، تغذية، ترفيه، أنشطة متنوعة، منامة، إرشاد وتوجيه. 

تطبيق: البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  سياسة حماية الطفل، برامج توعوية لألهل.

رعاية مؤسساتية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    رعاية مؤسساتية
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جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي ابراهيم  
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية شاملة: تعليم  أكاديمي  من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة 
الثانوية، منح جامعية، تعليم مهني، طبابة، تغذية، ترفيه، أنشطة متنوعة، منامة، إرشاد وتوجيه. 

تطبيق: البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  سياسة حماية الطفل، برامج توعوية لألهل.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير  
هاتف: 07/452402   70/449544                             

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها:  الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: رعاية شاملة: تعليم  أكاديمي  من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة 
الثانوية، منح جامعية، تعليم مهني، طبابة، تغذية، ترفيه، أنشطة متنوعة، منامة، إرشاد وتوجيه. 

تطبيق: البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  سياسة حماية الطفل، برامج توعوية لألهل.

رعاية مؤسساتية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    رعاية مؤسساتية
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مؤسسة بيت الحصاد الخيرية 
هاتف: 03/513272                            

فاكس: 01/240536
simonsalibi48@hotmail.com

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: برج الملوك، مرجعيون.   

	 رسالتها: اعانة االيتام والحاالت االجتماعية الصعبة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام، حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: إعادة تأهيل.

جمعية رعاية اليتيم في صيدا 
هاتف: 07/722788                            

فاكس: 07/723723

تأّسست: 1952	 
	 عنوانها: صيدا   

	 رسالتها: إيواء، رعاية، طبابة، تعليم، غذاء.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة التربية والفنون الجميلة، التربية المهنية.

القانون،  مع  نزاع  في  األطفال  المعاملة،  لسوء  أطفال معرضون  المستهدفة:  	 المستفيدون/الفئات 
أطفال مكتومي القيد.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: عمل األطفال.

مؤسسات أمل التربوية 
هاتف: 01/458787                            

amal-institutions@hotmail.com

تأّسست: 1991	 
	 عنوانها: الجنوب   

	 رسالتها: إعانة االيتام والحاالت االجتماعية.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: حاالت إجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تعليم وإيواء.

رعاية مؤسساتية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    رعاية مؤسساتية
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جمعية العناية بأطفال الحرب
هاتف: 01/561098                           

فاكس: 01/561098
apeg@cyberia.net.lb

www.apeg-liban.org/fr

تأّسست: 1999	 
	 عنوانها:  النبطية         

	 رسالتها: العالج النفسي.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنس.

ضحايا  والراشدين  لألطفال  العالجية  النفسية  المتابعة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
الحرب.

محافظة الجنوب    مناصرة وكسب تأييد

جمعية الوعي والمواساة الخيرية    
هاتف: 07/971983                            

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:كترمايا، اقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام 

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: تغذية، صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، الجئون.

لنا المستقبل
هاتف: 07/752247   03/752758                                  

فاكس: 07/752247
               lanamost@hotmail.com

 www.lanaalmostakbal.com

تأّسست: 1998	 
	 عنوانها: صيدا، حارة صيدا، سهل الصباغ، مقابل شركة دبانة.   

	 رسالتها: إيماناً بكامل إنسانية المعوق تسعى جمعية “لنا المستقبل” إلى تكوين اإلطار المناسب له، 
مساهمة في دعم ومواكبة مشروع حياته لتحقيق ذاته وإتاحة الفرص لتنمية قدراته وتطوير طاقاته.

رعاية مؤسساتية   محافظة الجنوب   محافظة الجنوب    رعاية مؤسساتية
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	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: عمل األطفال، إساءة معاملة األطفال، األطفال في نزاع مع القانون، 

األطفال الالجؤون.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: صحة، تعليم، أطفال ذوي إعاقة، أطفال معَنّفون، الجئون.

عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                                

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: إساءة معاملة األطفال، أطفال معرضون لخطر اإلنحراف.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: بناء مجتمع مدني مبني على حقوق الطفل.

محافظة الجنوب    ثقافة

مؤسسات اإلمام الصدر 
هاتف: 07/741610                            

فاكس: 07/343312
info@imamsadrfoundation.org.lb
www.imamsadrfoundation.org.lb

تأّسست: 1962	 
	 عنوانها: صور، المجّمع الثقافي، مقابل االستراحة.   

المجتمع  بناء  في  اإلسهام  تتوخى  حكومية  غير  لبنانية  جمعية  هي  الصدر  اإلمام  مؤسسات  	 رسالتها: 
العادل وفي ترسيخ ثقافة اإلنفتاح والتالقي، عبر التفاعل مع حقوق الناس في قطاعات الصحة والتربية 

والوئام اإلجتماعي واالكتفاء االقتصادي.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: يتمات وحاالت إجتماعية.
نادي  األسبوعي،  الموسيقى  نادي  المدرسي،  اإلنشاد  فرقة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
كافة  مع  تتناسب  ومشاريع  بأنشطة  المؤسسات  في  الثالث  المكتبات  تزويد  األسبوعي،  المسرح 
المراحل التعليمية، المشاركة باألنشطة الداخلية والخارجية، مكتبات، مسرح، موسيقى، مسابقات، 

مطالعة.

مناصرة وكسب تأييد   محافظة الجنوب
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مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، دار األيتام اإلسالمية، مركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية 
هاتف: 07/845446                            

فاكس: 07/845446
marafel@daralaytam.org

www.daralaytam.org

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: الجنوب، حاصبيا.   

نشاط  أو  ارتباط  أي  لها  ليس  وهي  للمحتاجين  الرعاية  وتأمين  وتنميته  المجتمع  خدمة  	 رسالتها: 
سياسي.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أبناء المجتمع.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: فنون، ندوات، مسابقات.

جمعية المبرات الخيرية/ مبّرة السيدة مريم )ع( 
هاتف: 07/410235                            

فاكس: 07/410235
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها:   الجنوب، جويا.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البّناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة، مسرح، رحالت أنشطة متنوعة، أندية فنية، مسابقات، 
موسيقى.  تطبيق البرنامج التربوي، برنامج تقدير الذات،  المشاركة بمؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام علي  
هاتف: 07/400950                            

فاكس: 07/400950
mab@mabarra.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2008	 
	 عنوانها: الجنوب، صور، معروب.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 

   محافظة الجنوب    ثقافة
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سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
مسابقات  المطالعة،  نادي  المسرح،  نادي  رياضية،  نوادي  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
داخل المؤسسة ومع مؤسسات خارجية، رحالت، حمالت بيئية، برنامج تربوي، مشاركة  األبناء في 

حضور مؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة اإلمام الرضا
هاتف: 07/531438                            

فاكس: 07/531438
www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2007	 
	 عنوانها:  الجنوب، النبطية، كفرجوز.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: األيتام والحاالت اإلجتماعية.
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة، مسرح، موسيقى، فنون، تنظيم مؤتمر سنوي خاص 

باألطفال برنامج مطالعة، مسابقات.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة النبي إبراهيم
هاتف: 07/841010                            

فاكس: 03/919269
ibrahim@mabarrat.org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2000	 
	 عنوانها:  الجنوب، سهل بلدة الخيام.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكريا، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً ، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
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والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 
والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.

	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة:األيتام والحاالت اإلجتماعية.

مسرح،   مطالعة،  برنامج  مكتبة،  تربوي،  برنامج  تطبيق  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مسابقات، المشاركة بمؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية المبرات الخيرية/ مبرة الخير
هاتف: 07/452402   70/449544                            

فاكس: 07/452402
mabarrat-alkher@mabarrat .org.lb

www.mabarrat .org.lb

تأّسست: 2012	 
	 عنوانها: الجنوب، بنت جبيل.   

	 رسالتها: إنطلقت المؤسسة الرعائية كمشروع إنساني حضاري بهدف رعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية 
سليمة  رعاية  تقديم  على  المؤسسة  تعمل  الوطن  مستوى  على  الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الصعبة 
شاملة ومستمرة تؤّمن التنشئة المتوازنة فكرياً ، إجتماعياً، جسدياً، عاطفياً، وأخالقياً من خالل إعداد 
“البرامج التربوية” التي تساعد وتشجع األبناء على اكتساب مهارات بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
والتفاؤل بالحياة والمستقبل وإدراك المسؤوليات األخالقية وتنمية أسس الحوار والنقد البناء واإلبداع 

والتعرف على قضايا الحياة ومعالجتها.
	 متعاقدة مع: األيتام والحاالت اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: تالميذ ذكور وإناث.
مسرح،   مطالعة،  برنامج  مكتبة،  تربوي،  برنامج  تطبيق  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 

مسابقات، المشاركة بمؤتمرات خاصة باألطفال.

جمعية الوعي والمواساة الخيرية 
هاتف: 07/971983                            

فاكس: 07/972413
ketmart9@hotmail.com

www.iqlimonline.net

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، إقليم الخروب.   

	 رسالتها: نحو مجتمع واعد بعمل خيري متميز.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.
	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أيتام

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: فنون، مسابقات، رقصات تعبيرية، مجسمات، تزيين الفخار، 
أشغال يدوية.
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الرابطة الثقافية اإلجتماعية ألبناء بنت جبيل 
هاتف: 03/334905                            

تأّسست: 1994	 
	 عنوانها: كترمايا، إقليم الخروب.   

	 رسالتها: تحسيس االطفال على اهمية الثقافة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مسرح، سهرة فلوكلورية، تربوية، تعليمية، ندوة ومحاضرات 

عن سالمة المرور.

جمعية مكتبة أطفال صيدا الشعبية 
هاتف: 07/734156   03/971153                            

فاكس: 07/724740

تأّسست: 1980	 
	 عنوانها: صيدا  

	 رسالتها: تشجيع االطفال على المطالعة.
	 متعاقدة مع: وزارة الشؤون اإلجتماعية.

	 المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال
	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبة عامة لألطفال.

جمعية الرسالة الزرقاء
هاتف: 07/732636                              

فاكس: 07/732636
bluemission@gmail.com

www.bluemission.org

تأّسست: 2002	 
	 عنوانها: صيدا، شارع رياض الصلح، حي البراد، بناية نحولي، الطابق األول.   

ثقافياً  أعضائها  واإلرتقاء بمستوى  الطبيعية  اإلنسان  مبادئ حقوق  متناغم مع  بناء مجتمع  	 رسالتها: 
وإجتماعياً وتفعيل دورهم في أماكن صنع القرار مستهدفة تأهيل كافة فئات المجتمع )أطفال شباب 
وعائالت( والتأثير في الوعي اإلجتماعي، من خالل برامج تدخل تدريبية ومتابعة نفس-إجتماعية تهدف 

إلى تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان وأمنه.
المستفيدون/الفئات المستهدفة: أطفال معرضون لسوء المعاملة، من عمر 5 إلى 18	  سنة.

	 المواضيع األساسية التي تعمل عليها: مكتبات، مسرح، موسيقى، فنون، مطالعة.
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عمل تنموي بال حدود/ نبع 
هاتف: 07/732601                                

فاكس: 07/738839
n.yousif@nabaa-lb.org

www.nabaa-lb.org

تأّسست: 2001	 
	 عنوانها: صيدا، شارع السراي، بالقرب من مصرف لبنان، بناية عبد المجيد بزي، الطابق األول.   

األطفال  يستطيع  وبذلك  الطفل  حقوق  ومناصرة  تبني  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  	 رسالتها: 
والشباب أن يلعبوا دوراً فعاالً وصحياً داخل مجتمعاتهم.

لخطر  معرضون  أطفال  المعاملة،  لسوء  معرضون  أطفال  المستهدفة:   	 المستفيدون/الفئات 
اإلنحراف.

فنون،  موسيقى،  مسرح،  نفس-إجتماعية،  دعم  أنشطة  عليها:  تعمل  التي  األساسية  	 المواضيع 
مسابقات.
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