
القوة في الشمول والتنوع
تحالف المسار: تجمع شامل لمنظمات 

المجتمع المدني اللبنانية

نشرة معلومات حول الخدمات
واإلحاالت وجمع التبرعات

2021 – 2020



جمعية العناية الصحية



النداءاتمناطق العمل الفئات الُمستهدفة

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

ABAAD – Resource Centre for Gender Equality
 أبعاد -  مركز الموارد للمساواة بين الجنسين

الرجال والفتيان  النساء والفتيات الناجيات
من العنف

عموم السكان
)المحليين والالجئين(

العاملين في الخطوط األمامية 
والجهات المعنية المحلية

لبنان

الدار، اإليواء اآلمن في حاالت الطوارئ 
للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات 
لخطر العنف )وأطفالهن(. هناك حاليًا 

ثالث مساحات آمنة جديدة تعمل كوحدات 
عزل من بفيروس كورونا المستجد 
)COVID-19( قبل دخول المأوى. 

مراكز الرجال
التي تقدم جلسات عالج نفسي فردية 

وجماعية ولألزواج، لمساعدة الرجال في 
تحديد استراتيجيات التأقلم اإليجابية وغير 

العنفية.

بناء القدرات وزيادة الوعي لعامة 
الناس، والناشطين/ات، والمنظمات 

غير الحكومية المحلية والدولية والجهات 
المعنية. تشمل أنشطة االستجابة 

للطوارئ تعزيز قدرات العاملين/ات في 
الخطوط األمامية على التعامل مع األفراد 

المتضررين ودعمهم بالرعاية الذاتية.

تطوير الموارد والمنشورات التعليمية
من أجل المنظمات غير الحكومية الدولية، 

ووكاالت األمم المتحدة، والوكاالت 
الحكومية، والعاملين في الخطوط 

االمامية ولعامة الناس. 

مساحات آمنة للنساء والفتيات
 على امتداد االراضي اللبنانية تقدم 

حزمات رعاية شاملة.

المناصرة وتطوير السياسات، والضغط 
من أجل المبادرات الرامية إلى تعميم 
منظور النوع االجتماعي في جميع 

القطاعات، ودعم المجموعات المختلفة 
لدمج منظور النوع االجتماعي في التأهب 

واالستعداد وفي تدخالت االستجابة.

كجزء من أنشطة االستجابة للطوارئ، 
تقدم أبعاد خدمات الدعم الصحي النفسي 
للتعامل مع الصدمات والحزن، كما تقدم 
الغذاء لحاالت الطوارئ، وخدمات السكن 
والمالبس، وتوزيع مستلزمات النظافة 
الصحية والكرامة لألسر الضعيفة من 

المناطق المتضررة )بما في ذلك العائالت 
النازحة إلى مختلف المحافظات( باإلضافة 

الى االستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي. ُيرجى النقر هنا لالطالع على 
خطة االستجابة السريعة للكوارث الخاصة 

بأبعاد.

سيتم تخصيص أي دعم نحصل عليه لتدخالت االستجابة في 
حاالت الطوارئ. 

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيدة رنا رحال
أو السيد محمد منصور. 

www.abaadmena.org تلفاكس 
+961 (1) 28 38 20/1
+961 (70) 28 38 20

مركز الرجال
+961 (71) 28 38 20

 الخط اآلمن للمساحات اآلمنة
للنساء والفتيات 24/7

+961 81 78 81 78

الخط اآلمن للدار )24/7(
+961 76060602

الخط الساخن لمعلومات االستجابة 
في حاالت الطوارئ )24/7(

 +96181799907

abaad@abaadmena.org

/abaadmena

@abaadmena

/abaadmena

الخدمات المقدمة 

بيانات االتصال

http://www.abaadmena.org
https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1597053819.pdf
https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1597053819.pdf
https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1597053819.pdf
http://www.abaadmena.org
mailto:abaad%40abaadmena.org%20?subject=
http://www.facebook.com/abaadmena
http://www.facebook.com/abaadmena
http://www.twitter.com/abaadmena
http://www.youtube.com/user/ABAADMENA
http://www.youtube.com/user/ABAADMENA


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

بيانات االتصال

النداءات

األشخاص ذوو اإلعاقة  جميع األطفال المهمشين 
حتى عمر 12 سنة 

بيروت وضواحيها

نتيجة النفجار 4 أغسطس/أب في مرفأ بيروت، أصيب العديد من 
األفراد بجروح أدت إلى إعاقة مؤقتة أو مزمنة. تقديم تبرعات عينية 
)أجهزة ُمساِعدة( أو تمويل سُيساعد جمعية درب الوفاء في الحفاظ 
على مبادرة التبادل التي تعتمدها والتي تهدف إلى دعم األشخاص 

ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة. 

الخدمات الترفيهية والدعم النفسي 
واالجتماعي من خالل الفنون لألطفال

من عمر 1 الى 12 سنة، من أجل
تحسين معيشتهم في ظل األزمة

الحالية في لبنان. 

الريادة في مجال تبادل األجهزة
المساِعدة )حيث تقبل المنظمة األجهزة 

المستخدمة وتقدمها ألي شخص 
يحتاجها(.

درب الوفاء هي منظمة خيرية تهدف 
إلى دعم األطفال واألشخاص 

ذوي اإلعاقة من خالل أي موارد 
أساسية متاحة

السيدة هيام بكر )24/7(  
+961 3 09 35 39 

darbalwafaa2010@hotmail.com

درب الوفاء للمعوقين االجتماعية

AlWafaa Charity Organisation for the Disabled
جمعية درب الوفاء للمعوقين اإلجتماعية 

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيدة هيام بكر 

https://m.facebook.com/we.are.your.soul/
mailto:darbalwafaa2010%40hotmail.com?subject=
https://m.facebook.com/we.are.your.soul/


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

بيانات االتصال

النداءات

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

المساعدة 
النقدية 
الطارئة

انعدام األمن اإليواء
الغذائي

الدعم القانونيالدعم النفسي واالجتماعي
)االستشارة والتمثيل(

إدارة الحاالت واإلحالة ومن 
ضمنها اإلحالة الطبية 

تدخالت االستجابة للطوارئ، 
وتحديدًا تقديم المساعدات 

اإلنسانية )الحصص الغذائية، 
و المساعدات النقدية الطارئة 

ومستلزمات النظافة(

www.helem.net مركز المجتمع 
أيام األسبوع

9:00- 17:00 
+961 70 707 757 

 الخط الساخن للطوارئ
)24/7(

+961 71 916 146

info@helem.net

/helemlebanon

أفراد مجتمع الميم 

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

  services@helem.net :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر

لبنان

Helem
حلم

https://www.helem.net
https://www.helem.net
mailto:info%40helem.net?subject=
https://m.facebook.com/helemlebanon/


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

النداءات

النساء والفتيات 

الشباب

الرجال

االستشارات القانونية والتمثيل 
القانوني، بما في ذلك الخدمات 

لضحايا انفجار بيروت

جلسات التوعية وبناء القدرات على شبكة اإلنترنت وخارجها )الموضوعات القانونية 
والقوانين، على سبيل المثال، الحماية من العنف األسري، واألفراد مكتومي القيد 
وعديمي الجنسية، وحقوق المرأة، واألحوال الشخصية، والعنف الجنسي، واالتجار 

بالبشر، وحماية الطفل وقانون العمل(

التمكين القانوني للنساء والشباب بما 
في ذلك المراهقات بشأن القوانين، 
وكيفية اإلبالغ، وكيفية رفع الدعاوى 
القضائية، وزواج األطفال/الطفالت، 
وقانون العمل، والضمان االجتماعي، 
واألفراد عديمي الجنسية ومكتومي 
القيد، وقانون األحوال الشخصية، 

واالتجار، والعنف، والجرائم اإللكترونية 
والتنمر

الحماية القانونية والدعم االجتماعي 
للنساء والشباب واألطفال بالتعاون 
مع مختلف القطاعات، والوزارات، 
والجهات المعنية، وصناع القرار، 

والقادة الدينيين، والمحاكم/ الهيئات 
القضائية.

إصدار وتنفيذ أوراق 
سياساتية

االستجابة وزيادة الوعي 
الطارئ بشأن فيروس 

كورونا المستجد للحد من 
انتشار العدوى /التفشي

إجراء تقييم لالحتياجات 
القانونية لضحايا انفجار 

بيروت

األطفال

جلسات تبادل الدعم
بين األقران

تقديم خدمات الدعم 
القانونية عبر اإلنترنت/ 

عن ُبعد

إجراء تقييم قانوني 
كامل يتعلق بانفجار 

بيروت وحاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا

خدمات قانونية لحماية 
الناجين/ات من العنف 

الجنسي والعنف المبني 
على النوع االجتماعي، 

والعنف األسري، 
والناجين/ات من انفجار 

بيروت

توثيق الجرائم وأوضاع 
الضحايا في أعقاب 

انفجار بيروت من أجل 
أي دعاوى قضائية 
محلية ودولية في 

المستقبل

دعم خاص للفتيات 
المراهقات )مثل 
تقديم مجموعات 
الكرامة المالئمة 

عمريًا، والمساعدة 
القانونية المتعلقة بزواج 

األطفال /الطفالت 
واستغاللهم/ن(.

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

www.jwf.org.lb 24/7
+961 70 800820 

أيام األسبوع
9:00- 17:00 

+961 1 890877
+961 1 880877 

jwf@jwf.org.lb
jwficc@yahoo.com

/justicewithoutfrontiers

لبنان

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 
الرجاء االتصال األستاذة بريجيت شيليبيان 

بيانات االتصال

Justice Without Frontiers 
 عدل بال حدود

http://www.jwf.org.lb
mailto:jwf%40jwf.org.lb%20?subject=
mailto:jwficc%40yahoo.com?subject=
https://m.facebook.com/JusticeWF/
http://www.jwf.org.lb


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

النداءات

األفراد ذوي اإلعاقة السمعية
)جميع الفئات العمرية( 

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا 

بالتعاون مع االتحاد 
اللبناني للصم

توفير سماعات طبية مستعملة 
)في حال كانت متوافرة( 

وإجراء اختبارات السمع لألفراد 
الذين يواجهون صعوبات 

اقتصادية.

التدخل المبكر )من عمر سنة 
الى ثالث سنوات(: 

الدعم المعنوي، وتوفير 
المعلومات، وتدريب األهل 
حول نماء األطفال )وخاصة 

على صعيد اللغة(

اإلحالة إلى الخدما
 ذات الصلة

خدمات أخرى
حسب الحاجة

زيادة الوعي وتحسين وصول 
الصم إلى المعلومات

مشروع تنموي لتعزيز استخدام 
لغة اإلشارة والشرح التوضيحي 

النّصي للبرامج الرئيسية

تعزيز التواصل واإلحاالت من 
تدريب المترجمين إلى لغة أجل التدخل الَمبكر

اإلشارة

القيام بحمالت والمناصرة من أجل حقوق الصم

+961 5954584
+961 3700584

www.lcd-lebanon.org

lcd@lcd-lebanon.org

/Learning.Center.Deaf.Lebanon

بيانات االتصال

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 
لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيدة نادين اسماعيل 

لبنان

Learning Centre for the Deaf 
مركز التعّلم للّصم

http://www.lcd-lebanon.org/
http://www.lcd-lebanon.org/
mailto:lcd%40lcd-lebanon.org%20?subject=
https://web.facebook.com/Learning.Center.Deaf.Lebanon
https://web.facebook.com/Learning.Center.Deaf.Lebanon


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

بيانات االتصال

النداءات

جميع األفراد ذوو اإلعاقة الذهنية
)من سن 0 وما فوق( وأسرهم

*األنشطة متوقفة 
حاليًا بسبب األزمة 

االقتصادية 

استئناف األنشطة بكامل طاقة المنظمة

التوسع في خدمات وأنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي لألطفال )خاصة ذوي اإلعاقة الذهنية( وأولياء األمور، من 
أجل تحسين معيشتهم واستراتيجيات التأقلم لديهم ال سيما في ظل 

تفشي فيروس كورونا المستجد واألزمة في لبنان.

يوفر برنامج “الخطوة التالية”
)مدفوع األجر(، وهو مبادرة تعليمية 

لمدة ثالث سنوات من الجمعية 
اللبنانية لتثلث الصبغية 21 بالتعاون
مع الجامعة األمريكية في بيروت 
)AUB(، دروسًا في الرياضيات 
والكمبيوتر واللغة اإلنجليزية 

والموسيقى لألفراد ذوي اإلعاقة 
الذهنية )الذين أكملوا على األقل
الصف الثاني وهم فوق سن 18(

تقديم العالج بالفن والعالج 
بالموسيقى وأنشطة الدعم النفسي 
واالجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة 

الذهنية

دعم األهل في التعامل مع اإلعاقة، 
والتوجيه بشأن خيارات العالج

الممكنة للمواليد الجدد / األطفال
ذوي اإلعاقة، وكذلك اإلحالة إلى 

التعليم )المدارس الخاصة إذا سمح 
الوضع االقتصادي بذلك،

أو الجمعيات(

إحالة المستفيدين/ات
إلى خدمات الطوارئ 

السيدة نسرين تلج 
خالل أيام األسبوع

9:00- 17:00 
+961 3 897 841 

الخط الساخن عبر الواتساب 
)24/7(

+9613455259 

info.ldsa@gmail.com

/LDSA21 

Lebanese Down Syndrome Association 
 الجمعية اللبنانية تثلث الصبغية 21

لبنان

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيدة نسرين تلج 

mailto:info.ldsa%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/LDSA21
https://www.facebook.com/LDSA21


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

بيانات االتصال

النداءات

دعاة المناصرة الذاتية من ذوي 
اإلعاقات الذهنية وأسرهم

السكان المحليون والالجئون

التواصل والتوعية الميدانيةجهود رفع التوعية المجتمعية 

زيادة وتوسيع الدعم ليشمل األنشطة الترفيهية
مجموعة أكبر من المدافعين

تعمل الجمعية مع دعاة المناصرة الذاتية من ذوي اإلعاقات 
الذهنية وعائالتهم من خالل نهج قائم على الحقوق. وتوفر منصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة كي يناضلوا من أجل حقوقهم ويضمنوا 

أن ُتسَمع أصواتهم.

زيادة الوعي وتدريب ودعم 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

وأسرهم

زيادة الوعي المجتمعي 
بخصوص حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

إنشاء منتدى لنشر المعلومات حول حقوق اإلنسان، ومساعدة 
األهل في النضال من أجل أطفالهم )تحسين معلوماتهم حول 

حقوقهم القانونية داخل المجتمع اللبناني(

تحسين مهارات المناصرة األسرية وخلق قنوات اتصال على جميع 
المستويات المحلية )المساعدة في العثور على عمل، والتعليم ...(

السيدة فاديا 
خالل أيام األسبوع

9:00- 17:00
+961 3 250 982

ourvoice.lb@gmail.com

/sawtouna.kouwatouna

/LASAourvoice

عامة الناس

التركيز على بيروت 
عندما يكون التمويل 

محدودًا

ساعدت الجمعية 
اللبنانية للمناصرة 
الذاتية في إنشاء 

مجموعات المناصرة 
الذاتية في جميع أنحاء 

العالم

لبنان

Lebanese Association for Self-Advocacy – LASA  
 الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيدة فاديا 

https://m.facebook.com/sawtouna.kouwatouna
mailto:ourvoice.lb%40gmail.com?subject=
https://m.facebook.com/sawtouna.kouwatouna
https://m.facebook.com/sawtouna.kouwatouna
https://www.youtube.com/channel/UCnvp5d-ERIWT2G0zgEui2zg


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

بيانات االتصال

النداءات

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

كبار السناألشخاص ذوو االعاقة 

عامة الناس 

تقييم إمكانية الوصول إلى 
الفضاءات العامة خاصة بعد 

انفجار بيروت في 4 أغسطس/آب
تقديم الخدمات 

حمالت المناصرة وزيادة الوعي مركز إعادة التأهيل 

تقديم جلسات عالجية )العالج 
اإلنشغالي، والعالج الفيزيائي، 

العالج النفسي، والدعم النفسي 
واالجتماعي(.

مراقبة انتهاكات حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة، واإلحالة إلى الدعم 

القانوني 

تقييم إمكانية الوصول والموقع المادي: محيط األشخاص ذوي اإلعاقة والذي
بناء عليه يعمل االتحاد مع األفراد والعائالت والمجتمعات المحلية لتحسين 

وضعها. ُتساعد عمليات التقييم هذه في إعداد البرامج.

دورات في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية )التسويق واإلدارة،
والتدريب المهني، والمنح العينية - رهنا بتوافر التمويل(

توفير األجهزة المساِعدة التقنية، 
والمساعدة النقدية، واألدوية 

والمساعدات الطبية )حفاضات وأنابيب 
- رهنا بتوافر التمويل(

اإلحالة إلى الخدمات
والدعم حسب الحاجة

www.lupd-lb.com خالل أيام األسبوع
9:00- 17:00

+9611807366

الخط الساخن عبر الواتساب 
)24/7(

+9613455259 

lupd.lupd@gmail.com

/lupdlb

@LUPD_LB

لبنان

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيد ياسر عمار 

Lebanese Union for People with Physical Disabilities - LUPD
اإلتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركيًا

http://lphu.com/english/
http://lphu.com/english/
mailto:lupd.lupd%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lupdlb
https://twitter.com/LUPD_LB
https://twitter.com/LUPD_LB


النداءاتمناطق العمل الفئات الُمستهدفة

خاصة النساء الالتي يِعشن مع النساء بكل أطيافهن
فيروس نقص المناعة البشرية 

لبنان 
ومنطقة 
الشرق 

األوسط 
وشمال 
أفريقيا 

حاجة ماسة
في لبنان، يتلقى األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية 

عالجهم من البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز. ُيطلب منهم تجديد ملفاتهم الطبية 
مرة في السنة مما يفرض عليهم إجراء فحص ُمكلف. تجدر اإلشارة إلى أن 

األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ال يغطيهم التأمين 
الخاص وأن العاملين منهم لحسابهم الخاص/الحرفيين ال يشملهم الضمان 

االجتماعي. ويتجنب الموظفون الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية 
والمشمولون بالتغطية إجراء الفحص على حساب الجهة الضامنة بسبب وصمة 

العار والتمييز المرتبطين بتعايشهم مع الفيروس. 

لقاحات اإلنفلونزا 

أدوية األمراض الُمصاِحبة لإلصابة 
بفيروس نقص المناعة البشرية )وهي 

أدوية ُمكِلفة ال يمكن أن يتحمل 
األشخاص الذين يعيشون مع فيروس 
نقص المناعة البشرية تكلفتها دون 

مساهمة من المنظمات غير الحكومية(

اإليواء 
والمساعدات 

الغذائية

www.menarosa.org خالل أيام األسبوع
8:00- 17:00

+961 1 491 705
+961 1 480 714 

الخط الساخن )7/7(
22:00 – 9:00

+961 71 062 321

/MENA-Rosa

@MENARosa2

admin@menarosa.me
regcoor@menarosa.me

Advocacy, awareness-raising, 
and capacity building activities 
for women in all their diversity

أنشطة المناصرة والتوعية 
وبناء القدرات للنساء بكل أطيافهن 

 ”LEARN MENA“ العمل على مشروع
الذي يسلط الضوء على الترابط بين 

فيروس نقص المناعة البشرية 
والعنف المبني على النوع االجتماعي 

)منذ 2018(

Advocacy, awareness-raising, 
and capacity building activities 
for women in all their diversity

ورش عمل وطنية لبناء القدرات 
حول فيروس نقص المناعة البشرية، 
والمعايير الجندرية، ومهارات التواصل، 

والمناصرة والتشبيك.

العمل جاري حاليًا على إجراء دراسة 
حول الديناميات بين مقدمي الرعاية 
الصحية واألشخاص المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرية 
)المفاهيم الخاطئة، واإلجحاف، 

الوصمة والتمييز(.

Advocacy, awareness-raising, and capacity building activities for 
women in all their diversity

جلسات عبر اإلنترنت للمنسقين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
)فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس كورونا، والتغذية وفيروس نقص 

المناعة البشرية، والصحة النفسية، اإلنهاك والرعاية الذاتية(، والمتابعة والدعم 
فين  النفسي واالجتماعي لكل حالة // الدعم النفسي واالجتماعي الفردي للمثقِّ

األقران، وللمنسقين وللعاملين في الخطوط األمامية لدى مينا روزا
 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

Advocacy, awareness-raising, 
and capacity building activities 
for women in all their diversity

توزيع الحصص الغذائية ومستلزمات 
النظافة إلى المستفيدين في لبنان )في 

حاالت الطوارئ(

توزيع مساعدات نقدية لدعم سبل 
العيش إلى أعضاء شبكة مينا روزا 

)في حاالت الطوارئ( 

بيانات االتصال

الخدمات المقدمة 

MENA Rosa 
مينا روزا

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 
للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيدة تالين 

http://www.menarosa.org
http://www.menarosa.org
https://www.facebook.com/MENA-Rosa-117125356341700
https://www.facebook.com/MENA-Rosa-117125356341700
https://twitter.com/MENARosa2
mailto:admin%40menarosa.me?subject=
mailto:regcoor%40menarosa.me?subject=


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

النداءات

مستخدمو وسائل النقل العام )من 
ضمنهم المهاجرون والالجئون 

واألشخاص ذوو االعاقة(

مشغلو خدمات التنقل
)سائقو النقل العام(

أصحاب المصلحة المحليون 
األشخاص غير المستخدمين 

لوسائل النقل العام لجّثهم على 
استخدامها

تعزيز حركة حقوق الركابتعزيز نظام النقل العام
من أجل حقوق التنقل

حمالت لتشجيع الناس على 
استخدام نظام النقل المحلي

زيادة التعاون والشراكات
من أجل عدالة التنقل

للتبرع، الرجاء النقر على الرابط التالي
https://transitriders.org/in/forms/buslineheroes

لمزيد من المعلومات حول التطوع، الرجاء االتصال
Riders’ Rights بـ

المساهمة في بناء خريطة تقييم آلثار 
انفجار بيروت كجزء من مجتمع

“Open Map Lebanon” من خالل 
جمع الصور ثالثية األبعاد. 
الخريطة مفتوحة المصدر.

 ”Bus Line Heroes“ إطالق حملة
لدعم سائقي الحافالت المتأثرين 
باإلغالق العام المتصل بتفشي 

فيروس كورونا المستجد والجهود 
إصدار وثائق، ومقاالت، ومدونات، الوقائية ذات الصلة.

وأوراق سياساتية، وإقامة ندوات 
عبر اإلنترنت حول التنقل وإمكانية 

الوصول والعدالة.

 COVID-19 إنشاء بروتوكول خاص بـ
من أجل النقل غير الرسمي وتدريب 

سائقي وركاب الحافالت على الحماية 
الذاتية والوقاية من فيروس كورونا 

المستجد.
السيد شادي فرج 

+961 3 14 23 79

واتساب
+96181238226

ridersrightslebanon@gmail.com

/ridersrightslebanon

التواصل مع المنظمات المحلية 
والمؤسسات األكاديمية المختلفة 

لتحسين العمل في مجال النقل العام 
في لبنان.

تعزيز نظام الحافالت غير الرسمية، 
والدفاع عن حقوق الركاب وتعزيز 

نظام التنقل.

حمالت المناصرة والتوعية لعدالة التنقل

Riders’ Rights Lebanon

@ridersrightslb

Riders’ Rights 
حقوق الركاب

لبنان

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

بيانات االتصال

https://m.facebook.com/RidersRightsLebanon/
https://transitriders.org/in/forms/buslineheroes
mailto:ridersrightslebanon%40gmail.com?subject=
https://m.facebook.com/RidersRightsLebanon/
https://www.youtube.com/channel/UCgz1DoGz6EGkM_fHJXRDrtA
https://twitter.com/ridersrightslb?lang=en


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

بيانات االتصال

النداءات

جمعية العناية الصحية

االشخاص 
المتعايشون مع 

فيروس نقص المناعة 
البشرية المكتسب 

األشخاص الذين يتعاطون 
المواد المخدرة وشركاؤهم/ 

أقاربهم 

النساء والفتيات 

عامة الناسالشبابمجتمع الميم 

توسعة عيادة 
األدويةاستدامة الخدمات تقديم الخدمات

مستلزمات الطعام
النظافة الصحية

المواد االستهالكية 
الطبية 

التوعية عبر اإلنترنت ومن خالل 
الرسائل النصية حول الصحة الجنسية 

واإلنجابية، والصحة النفسية بعد
 انفجار بيروت، وتواصل المثِقفين 

األقران مع الفئات المستهدفة على 
تطبيقات المواعدة.

التوعية واالختبارات الميدانية )فيروس 
نقص المناعة البشرية / التهاب الكبد 
الوبائي B و C، ومرض الزهري( في 
المناطق المتضررة من انفجار 4 آب 

في بيروت وجبل لبنان. 

اإلحالة إلى عيادة الصحة الجنسية 
التابعة لـجمعية العناية الصحية والى 

مقدمي الخدمات اآلخرين ذوي الصلة 
)حسب الحاجة(.

دعم الصحة النفسية )العالج النفسي والطب النفسي( لألفراد المتأثرين 
بالوضع في لبنان. يتم تقديم الخدمة عن ُبعد حاليًا كإجراء احترازي

 من فيروس كورونا 

توزيع مستلزمات النظافة 
ومستلزمات الحد من الضرر

دعم متخصص للنساء والفتيات: 
توزيع مستلزمات الكرامة، وإجراء 
اختبارات الكشف عن األمراض 

المنقولة جنسيًا، وخدمات األمراض 
النسائية )مسحات الكشف عن سرطان 

عنق الرحم، والمسحات المهبلية(.

www.sidc-lebanon.org ساعات العمل في جمعية العناية الصحية 
8:00- 17:00

+9611482428
Harm Reduction Centre ESCALE مركز

8:00- 16:00
+9611-491705 

الخط الساخن للصحة الجنسية
 +96170-498229

الخط الساخن للصحة النفسية
 +96176-028221  

الخط الساخن لتخفيف الضرر
+96170-983427

For gynaecological services 
+96170-712005

info@sidc-lebanon.org

/SIDC.Leb

@sidc_lb

بيروت وجبل لبنان 

تزور الوحدة المتنقلة مختلف 
المحافظات اللبنانية دوريًا

طالبو الدعم من 
جميع المواقع 

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيد ياسر عمار 

Soins Infirmiers et Développement Communautaire   
جمعية العناية الصحية

www.sidc-lebanon.org
http://sidc-lebanon.org
http://sidc-lebanon.org
mailto:info%40sidc-lebanon.org?subject=
https://www.facebook.com/SIDC.Leb/
https://twitter.com/sidc_lb


مناطق العمل الفئات الُمستهدفة

الخدمات المقدمة 

النداءات

جميع الالجئين الفلسطينيين في بيروت وصور 
)جميع الفئات العمرية، الذكور واإلناث(

فقد معظم الالجئين الفلسطينيين وظائفهم منذ أكتوبر/تشرين 
األول 2019، وكان أثر األزمة االقتصادية الحالية قويًا عليهم. 
النساء واألطفال في وضع صعب للغاية، ويتحملون وطأة 

األزمة. تحتاج جمعية المرأة الخيرية إلى تمويل لتغطية رعاية كبار 
السن، وتوفير وجبات للعائالت، وإدارة مطبخ مجتمعي، وتوزيع 

مستلزمات النظافة والكرامة، وخاصة للنساء اللواتي لم يعد 
بإمكانهن الحصول على هذه المواد. 

الرعاية االجتماعية والطبية لكبار السن 
زيارات يومية إلى منازل كبار السن

 الذين ال يستطيعون الوصول إلى 
العيادات للحصول على الخدمات 
الطبية، بما في ذلك الفحوصات 

اليومية، والعالج الفيزيائي، وتوزيع 
األدوية واألجهزة الطبية

رعاية الصحة العامة
والصحة اإلنجابية للنساء

 التوعية ونشر المعلومات )خاصة لدى 
الطفالت العرائس( ومبادرات الوقاية 

من األمراض

أنشطة توعية مجتمعية للنساء
والرجال واألطفال

)حول فيروس كورونا المستجد 
ومواضيع اجتماعية، وتوعية الفتيات 

واألمهات لمكافحة زواج األطفال(

الخدمات التعليمية
)بما في ذلك التعليم في مرحلة الحضانة، 
والدروس التعويضية، وتعليم المهارات 
األساسية للقراءة والكتابة والحساب، 
والعمل مع األشخاص الذين لديهم 

صعوبات في التعلم - اإلعاقة الجسدية(

برنامج التغذية
 وجبات يومية لألطفال المسجلين 

لدى المنظمة

برنامج حقوق المرأة
)بناء قدرات المجتمع والموظفين(

من خالل المركز

اإلغاثة القائمة على االحتياجات
مثل الحصص الغذائية لضحايا انفجار 
بيروت ومستلزمات النظافة في إطار 

االستجابة لتفشي فيروس كورونا 
المستجد

www.palwho93.org السيدة سهى اليسير
خالل أيام األسبوع

 9:00 - 17:00 
+961 3 804263 

palwho@gmail.com 

/pwho.ngo

/pwho.lb

هل أنتم مهتمون بدعم عملنا؟ 

  للمساعدة 
المالية 

للمساعدة 
العينية

للمساعدة 
التطوعية

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع السيدة سهى 

بيانات االتصال

بيروت

مخيم شاتيال

مخيم صور

Women’s Humanitarian Organization
جمعية المرأة الخيرية

https://www.palwho93.org/
mailto:palwho%40gmail.com%20%20?subject=
https://facebook.com/pwho.ngo/
https://www.instagram.com/pwho.lb/

