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 تدقيققائمة ال -1
 عودة القبل ما جيب القيام به  .1

 لعائد أن:على ا    
 طلب واثئق من السلطات األملانية اليت قد تكون هناك حاجة إليها يف وقت الحق.ي•    
 للسفارة اللبنانيةموق عة وخمتومة  لتعليم: شهادات أملانيةابلنسبة ل -   
 يف لبنانستقبل له من قبل الطبيب والسفارة اللبنانية إذا طلب ذلك املستشفى امل وخمتومموق ع : تقرير طيب صحةللابلنسبة  -   
 تومة من قبل السلطات والسفارة اللبنانيةخمموقعة و يالد أملانية مابلنسبة للجنسية: شهادة  -  

 احلصول على معلومات تتعلق ابلوصول إىل املطار والرحلة القادمة.•    
 BEYيرمز به للطريان املدين  واحد مطار دويلال يوجد يف لبنان سوى  -  
 وصول العديد من شركات سيارات األجرة خارج قاعة املطار للمساعدة يف النقلالعند  توجد -  
 2017سبتمرب أيلول / 29هذا التقرير كتابة هي نفسها حىت وقت   تادماخلاحمليطة به مع املناطق املطار و ال يزال  -  

 البلد؟(إىل  )جمددا ( خوللدال(. )ما هي التطعيمات الالزمة ل)خاصة ابلنسبة لألطفالتحقق من اللقاحات • 
 شلل األطفال -  
 السل -           
 البحث عن إقامة مؤقتة.•   
 لبنانكل  يف بريوت ويف  مرتفعة فضة ومتوسطة و أبسعار خم ةدق خمتلفافنتوجد  -  
 عودة البعد  فورا  به لقيام ما جيب ا .2
 لعائد أن:على ا  
 سجل لدى السلطات املعنية.ي•   

 دائرة األمن العام  -
 التأمني الصحي ونظام أتمني املعاشات التقاعدية.يف تسجيل ال)إعادة( •  
 التقدم بطلب للحصول على الرعاية االجتماعية.•  
 وظائف واإلسكان.الدمات املساعدة يف البحث عن اإلتصال مبقدمي اخل•  
 رعاية األطفال أو املدارس أو املؤسسات التعليمية األخرى.صوص خبالتقدم بطلب •  

 الرعاىة الصحية -2
 . نظام الرعاية الصحية1

 نظام الرعاية الصحية حولمعلومات عامة  أ.
 تتوفر شركات أتمني خمتلفة )كشركات خاصة( -
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 صندوق الضمان االجتماعي )عام ويقتصر على املوظفني( -
 (وزارة الصحة )عام -

 الوصول، وخاصة ابلنسبة للعائدينب. 
 األهلية واملتطلبات• 
 للحالة الصحيةطلوبة وفقا  الرسوم املبعد دفع ميكن للجميع احلصول على التأمني اخلاص  -
 يقتصر صندوق الضمان االجتماعي على العاملني يف القطاع اخلاص -
 وزارة الصحةميكن للجميع اإلستفادة من خدمات  -
 لوحدهايتم تعيني املتطلبات على أساس كل حالة جلميع مقدمي الرعاية الصحية املذكورة أعاله، ابلنسبة  -
 إجراءات التسجيل• 
 ن من الشركة نفسها أو من خالل وكيلو العائدجيب أن يتقد م ابلنسبة لشركات التأمني  -
 وكيل عربتسجيل ابل ضمان االجتماعي، يقوم صاحب العملابلنسبة لصندوق ال -
ابلنسبة لوزارة الصحة، ميكن للعائدين دفع مثن الدواء وحتصيل الثمن املدفوع يف وقت الحق، ويف حالة دخول املستشفى  -

 أو الطوارئ، سيقوم املستشفى مبعاجلته
بعد التسجيل لدى شركة التأمني وصندوق الضمان االجتماعي ابستثناء وزارة الصحة، سيحصل العائد على بطاقة تسمح  -

 صول على املزاايله ابحل
 املستندات املطلوبة •
 للتسجيل الفردي: هوية صاحلة أو جواز سفر + شهادة طبية -
 أفراد األسرةألسرة + شهادة طبية جلميع لتسجيل األسرة: هوية صاحلة أو جواز سفر جلميع أفراد األسرة + سجل ا -

 فوائدالج. 
 طوارئال تحاال -
 العالج يف املستشفيات -
 دويةاأل -

 التكاليفد. 
 ٪15ابلنسبة لصندوق الضمان االجتماعي فإن املشاركة هي  -
 ٪100عاما فإنه سيتم تغطيته  64ابلنسبة لوزارة الصحة إذا كان املريض فوق سن  -
 ٪85حبد أقصى خذها وتغطي مني يعتمد ذلك على الباقة اليت أيابلنسبة للتأ -
 هوتكاليفالدواء . العالج الطيب وتوافر 2
 املرافق الطبية واألطباء. أ
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 كوميةاملستشفيات اخلاصة واحل منهاتتوافر املرافق الطبية يف مجيع أحناء لبنان  -
 00961 1 615300أوتيل ديو مستشفى  -
 00961 1 374374اجلامعة األمريكية املركز الطيب مستشفى  -
 00961 7 721021 محودمستشفى  -
 00961 6 555466مستشفى الشمال  -

 دخولإجراءات الب. 
 مباشرة إىل أي مستشفى:آخذين بعني اإلعتبار أنه ميكن الدخول الطبية ينبغي تقدمي ما يلي،لوضع املريض وحلالته  وفقا   -
 الطبيب من مذكرة إحالة -
 بطاقة التأمني )إن وجدت( -
 بطاقة صندوق الضمان االجتماعي )إن وجدت( -
 يهتم بذلكابلنسبة لوزارة الشؤون االجتماعية فإن املستشفى سوف  -

 الدواء وتكاليفه توافرج. 
 معظم األدوية متوفرة يف لبنان -
 أدوية حمددة غري متوفرة أن  ما يتم اإلبالغ عن  اندرا   -
 حتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكيةاإل مثل التكاليف هي عموما   -

 والتوظيفسوق العمل  - 3
 . حالة سوق العمل1
 القوى العاملة. أ

 2015مليون نسمة حسب إحصائيات عام  4.5يقدر عدد السكان اللبنانيني ب  -
ميكانيك السيارات يف جماالت حمددة )سنوات  10من سن  ونعمليبعض الولكن  عاما   18سن العمل القانوين هو  -

 ...(ةوالنجار 
 بسبب تدفق الالجئني السوريني 2017٪ يف عام 30بلغ معدل البطالة  -
 يف القطاع اخلاصاألشخاص معظم يعمل  -
 ٪ يعملون يف القطاع العام15 -

 الدخلمتوسط ب. 
 دوالر أمريكي 500لرية لبنانية /  750,000احلد األدىن للدخل هو  -
 أمريكي دوالر 400/  لبنانية لرية 600,000 هو الدخلمتوسط  -
 أمريكي دوالر 700/  لبنانية لرية 1,050,000 هو اهلامة الصناعات معظم دخلمتوسط  -
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 البطالة نسبةج. 
 2017إىل أحدث إحصاءات عام  ٪ استنادا  30إن  نسبة البطالة يف لبنان هي  -
 عمل يف البحث عنساعدة املطرق / . 2
 طبيقات مثل:الت إضافة إىليتم اإلعالن عن وظائف وميكن العثور عليها يف خمتلف املواقع والصحف  -
- www.daleelmadani.org 

- www.alwaseet.com 

- OLX Lebanon 

- www.bayt.com 

- www.hirelebanese.com 

 لبطالةاخلاصة ابساعدة امل - 3
  اخلاصة ابلبطالة العامة و/أو اخلاصةساعدة املمعلومات عامة عن . أ

 لبطالة يف لبنانرمسية خاصة ابال تتوفر خدمات مساعدة  -
 ، وخاصة ابلنسبة للعائدينإليها الوصولب. 

 إمكانيات التعليم والتدريب املهين - 4
 متوفرة يف مجيع أحناء لبنان احلكومية أو اخلاصة املدارس  -
 تتوفر مراكز للتدريب اللغوي -
 املدارس ومراكز التدريبذهاب إىل الللحصول على رسوم التسجيل والتفاصيل يكون عرب أفضل وسيلة  -

 السكن  -4
 سكنال . وضع1
 اخلدمات/  التشغيل وتكاليف اإلجيار،متوسط . أ

     حواىل    ة لسد الثغرات // التكلفة: حيث تستخدم املولدات الكهرابئياليت توفرها الدولة  يف الكهرابءلبنان من نقص يعاين  -
 دوالر أمريكي 100 = لرية لبنانية / شهراي   150,000

 دوالر 300=  لبنانية لرية 450,000 تكلفةتعتمد تكلفة املياه على االستهالك وتدفع مرة واحدة يف السنة مبتوسط  -
 أمريكي

 العرض والطلبب. 
 بسبب تكاليف شراء / استئجار منزل أو شقة جدا  قليل مع الطلب ال جدا   العرض كبري -
  يف إجياد سكنساعدة املطرق / . 2
 

http://www.daleelmadani.org/
http://www.alwaseet.com/
http://www.bayt.com/
http://www.hirelebanese.com/
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 سكن يف إجيادال توجد مساعدة عامة  -
 والصحف مثل:الشوارع وعلى املواقع يف يتم اإلعالن عن الشقق واملنازل والشقق على لوحات اإلعالانت  -
- www.propertyfinder.com 
- www.alwaseet.com 
 االجتماعية للسكن  لتقدميات. ا3
 لبنان مصرفوض املصرفية اخلاصة اليت يدعمها االجتماعية من خالل بنك اإلسكان أو من خالل القر  تقدمياتتتوفر ال -
 املطلوبة هي: وراقاأل -
 عملإفادة  -
 راتب فادةإ -
 هوية شخصية -
 طلب قرض منزل وتوقيعهملء  -

 االجتماعية الرعاية  -5
 نظام الرعاية االجتماعية  .1
 معلومات عامة عن نظام الرعاية االجتماعية. أ

 متوفر غري 
 نظام املعاشات التقاعدية .2
 معلومات عامة عن نظام املعاشات التقاعدية. أ

 توفرنظام املعاشات التقاعدية م -
 الذي تدفعه الشركاتمن خالل القطاع اخلاص  -
 من خالل القطاع العام الذي يدفعه صندوق الضمان االجتماعي -

 ، وخاصة ابلنسبة للعائدينإليها الوصولب. 
 يقتصر نظام املعاشات التقاعدية على موظفي القطاعني العام واخلاص فقط

 الضمان االجتماعي / التأمنييف تسجيل الإجراءات • 
يف القطاع اخلاص، ويتم التسجيل من قبل صاحب  الضمان االجتماعي إال إذا كان موظفا  ال ميكن ألحد أن يسجل يف  -

 العمل
 باشرةفإهنا ميكن الذهاب إليها مللتأمني، أما ابلنسبة  -
 املستندات املطلوبة •
 صاحب العملها قدمياهلوية فقط ألن بقية األوراق  الضمان االجتماعي هييف  تسجيللالواثئق املطلوبة ل -
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 نوع التأمنيعلى  للتأمني فإنه يعتمد دائما  أما ابلنسبة  -
 التكاليفج. 

 ٪ من الراتب الشهري2هي سامهة ابلنسبة للضمان االجتماعي فإن امل -
 ن عليه ونوع التأمنيللتأمني يعتمد ذلك على شركة التأمني وعمر املؤم  ابلنسبة -

 فوائدالد. 
 تغطية صحية -
 صندوق التقاعد -
 . اجملموعات الضعيفة 3
 معلومات عامة عن الفئات الضعيفة. أ

اللبنانيني الذين يعيشون يف  ابإلضافة إىل املواطنني الفلسطينيني الذين حيملون هوية الالجئني اللبنانيني هم األكثر ضعفا   -
 ظروف فقرية للغاية

 يف اإلندماج ابحرتام كبري من قبل اجملتمع مع عدم وجود صعوبة  ونظفهم حي -
 ميكنهم الوصول إىل الرعاية الصحية العامة ألهنم ال يستطيعون حتمل تكاليف الرعاية الصحية اخلاصة -

 تقدمي املساعدة لألشخاص الضعفاءب. 
يتم تقدمي املساعدة لألشخاص الضعفاء من خالل املنظمات غري احلكومية احمللية اليت تدعمها أو متوهلا املنظمات غري  -

 احلكومية الدولية يف احلكومة اللبنانية
 هذه املنظمات غري احلكومية يف مكاتب البلدية يف مجيع أحناء لبنان إجيادميكن  -
 يف الواقع بغض النظر عن سببه )العنف العائلي، القانوين، املايل ...( الشخص الذي يكون ضعيفا   مواصفات -
 التعليم -6
 . نظام التعليم1

 النظاممعلومات عامة عن 
 العمر املستوى التعليمي

 3-0 رعاية األطفال / احلضانة 
 6-3 روضة األطفال

  املرحلة اإلبتدائية
 10-6 املدرسة اإلبتدائية إخل.. مثال  

  املرحلة الثانوية
 15-10 املدرسة املتوسطة مثال  
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 18-15 ، التدريب املهين، اخل املدرسة الثانوية مثال  
  التعليم العايل

 18من  ، جامعة، مدرسة مهنية، اخل كليةمثال   
 
 ابلنسبة للعائدين وخاصةإجراءات الوصول والتسجيل،  .2
 أو خاصة رمسيةميكن تسجيل العائدين يف أي مدرسة يف لبنان سواء كانت  -
 يتعني عليهم تقدمي ما يلي: -
 وزارة الرتبية اللبنانيةمعرتف هبا من تعليم  إفادة -
 سارية املفعولهوية بطاقة  -
 (حمد دةملدارس اختبار الذكاء ) -
 اختبار مستوى التعليم )ملعظم املدارس( -
 . التكاليف والقروض واألجور3
 معلومات عامة عن الرسوم الدراسية. أ

 دوالر 400لرية لبنانية /  600,000تبلغ الرسوم السنوية الثابتة للمدارس احلكومية حوايل  -
 لرية لبنانية 15.000.000لرية لبنانية إىل  1,500,000ية السنوية للمدارس اخلاصة من تتفاوت الرسوم الدراس -
 هل واخلاصة من قبل األ الرمسيةيتم تغطية الرسوم الدراسية  -
 املاليةاملدرسية يف املدارس اخلاصة، ميكن ختفيض الرسوم بعد املساعدات االت حمددة ابلنسبة حل -

 قروض لتغطية الرسوم الدراسيةالنح و / أو املومتطلبات  دخولالب. 
 غري مؤهلة للحصول على مساعدات مالية رمسيةالرسوم الدراسية للمدارس ال -
 ميكن احلصول على القروض من خالل البنك -
 املدارس مباشرة يفيتم التسجيل  -
 . املوافقة على الشهادات األجنبية والتحقق منها4

 من قبل وزارة الرتبية اللبنانية عند ختمها من قبل السفارة اللبنانية يةاألجنب شهاداتمن ال وعادة ما يتم التحقق
 للعائدين ددالدعم احمل  -7

اإلرسال  بعثات طلب رمسي تلقي بعد لبنان يف جرةهلل ةيإعادة اإلدماج متاح من خالل املنظمة الدول اتبرانمج مساعد• 
 جرةهلل ةالدولي ملنظمةاخلاصة اب

 إعادة اإلدماج من أنواع خمتلفة اتتتألف مساعد •
 العينية اتاملساعد •
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 النقدية اتاملساعد •
 الطبية اتاملساعد •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترمجة مطابقة للنص اإلنكليزي املرفق ربطا .


