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بعد العودة

:على العائدين أن

يتسجلوا مع السلطات المختصة✓
يتصلوا بالمنظمة الدولية للهجرة في حال منحوا حق✓

المساعدة في إعادة اإلدماج
يتسجلوا في التأمين الصحي✓
و في البحث عن وظيفة أيتصلوا بالخدمات المساعدة ✓

التدريب المهني
تسجيل األطفال في المدارس عند الضرورة ✓

قائمة العودة الطوعية . 1

قبل العودة

:على العائدين أن

ى يتأكدوا من أنهم يحملون أوراق سفر صالحة للعودة إل✓
لبنان وإذا لم يكونوا حاصلين عليها عليهم اإلتصال

بالسفارة اللبنانية
لى الحصول ع: بالنسبة لألوالد الذين ولدوا في الخارج✓

وثائق والدة مصدقة من قبل السفارة اللبنانية
ة، لديهم شهادات مترجمة إلى اللغة اإلنكليزي: التعليم✓

مصدقة من السفارة معتمدة من السلطات المختصة و
اللبنانية

رجمة الحصول على تقارير طبية من األطباء ومت: الصحة✓
إلى اللغة اإلنكليزية إذا أمكن

ي يخططوا للنقل من مطار بيروت إلى الوجهة النهائية ف✓
لبنان

(مؤقتا  ) يخططوا للسكن ✓
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:الفوائد

اإلستشفاء في حاالت الطوارىء•
األدوية•

:التكاليف
لب تختلف تكاليف برامج التأمين بحسب أعمار مقدمي الط

.والبرنامج الذي يرغبون باإلنضمام إليه

العالج الطبي واألدوية. 2

:واألطباءالطبيةالمرافق
خاصةفياتكمستشلبنانأنحاءجميعفيالطبيةالمرافقتتوفر
.12.صعلىالمرافققائمةعلىاالطالعويمكن.وعامة
يالرسمالموقععلىالمعلوماتمنمزيدعلىالعثوريمكن
:العامةالصحةلوزارة

www.moph.gov.lb

:إجراءات الدخول
:ليبحسب حالة المريض ووضعه الطبي، ينبغي تقديم ما ي

مذكرة اإلحالة من الطبيب •
(إن وجدت)بطاقة التأمين •
(إن وجدت)بطاقة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي •

:وتكاليفهالدواءتوافر

أدويةنعاإلبالغيتممانادرا  .لبنانفيمتوفرةاألدويةمعظم
الصحةوزارةقبلمنالتكاليفتحديديتم.متوفرةغيرمحددة
.العامة

المعلومات العامة1.

وجدوي.الخاصللتأمينمتاحةالمختلفةالتأمينشركاتإنّ 
علىيقتصر،((NSSFاإلجتماعيللضمانوطنيصندوق
.يعولوهموالذينالمحليينالموظفين
اءاتإجروضعيتمالصحية،الرعايةمقدميلجميعبالنسبة
:لوحدهاحالةكللتسجيلأسس

ركةالشمراجعةالعائدينعلىالخاص،للتأمينبالنسبة•
نفسها؛

علىاإلجتماعي،للضمانالوطنيللصندوقبالنسبة•
بالتسجيل؛القيامالعملصاحب

مانللضالوطنيالصندوقفيالمسّجلللعائدبالنسبة•
نسبةب)المالوسيستردالدواءثمندفعيمكنهاإلجتماعي

الدواء؛نوعبحسبالصندوقمن(%100حتىتصل
المستشفىستقومالطارئة،المستفىدخولحالةفي•

للموافقات؛اإلداريةباإلجراءات
علىوتعتمدمسبقةموافقةمسبقا  المقّرراإلستشفاءيتطلب•

.الصحةوزارةمعالمستشفىاتفاقيات

ضمانللالوطنيوالصندوقالتأمينشركةفيالتسجيلبعد
علىولبالحصلهمتسمحبطاقةالعائدونسيتلقىاإلجتماعي،

.البرامجهذهفوائد

:وثائق تسجيل األسرة
ة؛ بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر لكل فرد من أفراد األسر

إخراج قيد عائلي؛ شهادة طبية لجميع أفراد األسرة
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الرعاية الصحية. 2

للعائدينالوصول:الصحيةالرعايةنظام

:والمتطلباتألهليةا

اإلجتماعيالضمانصندوقيقتصر.اختيارهتمّ الذيوالبرنامجالصحيةالحالةعلىالرسومتعتمد.الخاصالتأمينعلىالحصولللجميعيمكن
التأمينشركةدىلالتسجيلعند.استشفاءبرنامجبأيالمشمولينغيراللبنانيينلجميعمتاحةالصحةوزارةإنّ .المحليينالموظفينعلى

.البرامجهذهفوائدعلىبالحصوللهمتسمحبطاقةالعائدونسيتلقىاإلجتماعي،للضمانالوطنيوالصندوق

تأمينعلىولالحصيمكنهمولكناالجتماعيللضمانالوطنيالصندوقخدماتعلىللحصولمؤهلينغيرلبنانفيالفلسطينيونالالجئون
.خاص

:التسجيلإجراءات

اإللكترونيةالمواقعلىععليهاالعثورويمكنالشركاتبينالتسجيلمتطلباتتختلف.لبنانكلفيخاصةمكاتبشبكةالخاصةالشركاتتملك
علىتعتمد)ضافيةإتحقيقاتتتطلبسوفالحاالتبعضوفيالطبيب،قبلمنملؤهايتمطبيةاستمارةإلىالشركاتمعظمستحتاج.منهالكل

.(التسجيلأثناءالحاليةالطبيةالظروف

:المستندات المطلوبة
بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر وشهادة طبية

http://www.moph.gov.lb/


معلومات عامة1.

عاملةقوةلديهوأنّّشخصمليون5.9باللبنانيينعدديقدّر

.ةمنخفضالوظائفخلقمستوياتبينماعاليةمهاراتذات

فيهيضمّ رسميغيركبيربقطاعكذلكالعملسوقيتميز

النشطينالسكانمن٪15حوالييعمل.العمالمنالعديد

القطاعيفالمتبقونينشطبينماالعامالقطاعفياقتصاديا  

.(٪30)الخاصلحسابهميعملونأوالخاص

فيهاالعملفرصتوفيريتمحيثلإلقتصادالرئيسيةالقطاعات
:هي

الزراعةقطاع
الخدماتقطاع
التجارةقطاع
الصناعةقطاع

ومن.نانياللباالقتصادعلىكبيرتأثيرسوريافيلألزمةكان
معالتجاريالتبادلمستوياتانخفاضالرئيسيةالعوامل
تهلكالمسثقةوتدهورسورياعبرالتجارةطرقوقطعسوريا،

فالمخاوبسبباألجنبيةاالستثماراتوانخفاضواألعمال
.لذلكةنتيجارتفعتقدالبطالةمعدالتأنالمعتقدمن.األمنية

الشهرفيدوالر450هولبنانفيلألجوراألدنىالحد
.(لبنانيةليرة675.000)

المساعدة في إيجاد العمل/طرق . 2

تمويالتوظيفشركاتمنمتطورقطاعلبنانفييوجدال
.الشاغرةالوظائفمنقليلعددعناإلعالن
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سوق العمل والتوظيف. 3

للعائدينبالنسبةالوصول:البطالةحالةفيالمساعدة

:والمتطلباتاألهلية
أليمفتوحهوو.العملوأصحابالعملعنالباحثينبينالتعارفإلىلإلستخدامالوطنيةللمؤسسةالتابعالتوظيفمكتبيهدف
.لبنانيمواطن

:التسجيلإجراءات
قبلمنمقابلتهمتتموسوف.الطلبلتعبئة(11الصفحةفيالعنوان)شخصيا  التوظيفمكتبإلىالحضورالمتقدمينعلىيجب

معتتناسبلعمفرصةتتوفرعندمابالمتقدمينالتوظيفمكتبيتصلسوف.تسجيلبطاقةعلىوسيحصلونتوظيفموظف
.كفاءاتهم

:المطلوبةالمستندات
.الذاتيةالسيرةالسفر؛جوازعنصورةالهوية؛بطاقةمننسخة

أوونيةاإللكترالمواقععلىالوظائفإعالناتعلىالعثوريمكن
:يليماذلكفيبماالصحف،فيوكذلكالتطبيقات

www.daleelmadani.org
http://lb.waseet.net
www.alwaseet.com
https://olxliban.com

www.bayt.com
www.jobs.com.lb

البطالةحالةفيالمساعدة.3

حالةفيالخاصةأو/والحكوميةالمساعدةعنعامةمعلومات
:البطالة

العمل،لوزارةالتابع،(NEO)لإلستخدامالوطنيةالمؤسسةيقدم
لتدريباتوجيهويتولىعمل،عنللباحثينوالتدريبالتوجيه
تقدرابناءإلىويهدفعملفرصإيجادإلىويسعىالمهني،

.توظيفهمفرصزيادةأجلمناإلعاقةذوياألشخاص

والتدريبالتعليممنمزيد.4

فضال  ،لبنانأنحاءجميعفيوالخاصةالحكوميةالمدارستتوفر
لىعللحصولطريقةأفضلإنّ .اللغويالتدريبمراكزعن

المدارسباإلتصالهيبالرسوميتعلقفيماالتسجيلتفاصيل
.مباشرةالتدريبومراكز

المهنيالتدريبمراكز

.ذلكفيبمالبنان،فيالمهنيالتدريبمراكزمنالعديدهناك
،(10صانظر)األيتامدارمثلالخاصةالمؤسساتخاللمن
الوطنيةالمؤسسةخاللومن،(9ص)مخزوميمؤسسةأو

.لإلستخدام

http://www.daleelmadani.org/
http://lb.waseet.net/
http://www.alwaseet.com/
https://olxliban.com/
http://www.bayt.com/
http://www.jobs.com.lb/


المساعدة في إيجاد سكن/ طرق . 2

ن عن يتم اإلعال. ال توجد مساعدة رسمية في العثور على سكن
وارع الطوابق والمنازل والشقق على لوحات اإلعالنات في الش

:والمواقع اإللكترونية والصحف مثل

•www.propertyfinder.com
•www.alwaseet.com
•https://olxliban.com

للسكنالمخصصةاالجتماعيةالمنح.3

لكنمتوفرةغيرلإلسكانالمخصصةاإلجتماعيةالمنح
.نللمشتريمدعومةقروضا  تقدملإلسكانالعامةالمؤسسة
.البنوكخاللمنمتاحةفالقروض

:مطلوبةالتاليةالوثائقتكون،عادة
ودخلتوظيفإفادة•
هويةبطاقة•
السكنقرضطلب•

معلومات عامة1.

وتبيرمنطقةفياللبنانيينالسكانمن٪50حوالىيعيش
كثيربيفوقمقبولةبأسعارالمساكنعلىفالطلب.الكبرى
خلهمدمعتتناسبالنسبةالناسإنفاقإلىيؤديمماالعرض
روفظفيالعيشأو/وطويلةلمسافاتالتنقلأوالسكنعلى
.المستوىدون

يارالتانقطاعإلىيؤديالكهرباءفينقصا  لبنانيواجه
علىشركاتوالاألفراديعتمدوبالتالي،.منتظمبشكلالكهربائي
ليفالتكامنكبيربشكليزيدالذيالعجزلسدّ المولدات
دوالر100/لبنانيةليرة150.000حوالي)الشهرية
.(الشهرفيأمريكي

لمستقبلافييزدادأنيتوقعالمياهفيمزمنا  نقصا  يواجهكما
.الجفافحاالتوزيادةالطلبتزايدبسبب

االجتماعياإلسكان/للعائدينالسكنمرافق
ئمالجتتوفروال.اجتماعيإسكاننظاملبنانفييوجدال

المواقعلخالمنقصيرةلمّدةسكنإيجاديمكن.للعائدينمؤقتة
.المحليةاإلعالناتأوالمختلفةاإللكترونية
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السكن . 4

Credit: IOM/Steve Bent, 2006

http://www.propertyfinder.com/
http://www.alwaseet.com/
https://olxliban.com/


الضعيفةالفئات.3

لبنانفيالفلسطينيونالالجئون
مختلفإلىالوصوللبنانفيالفلسطينيونالالجئونيستطيع
يةالصحالرعايةذلكفيبمااألونرواتقدمهاالتيالخدمات
لونمسجأنهمطالمااالجتماعية،والخدماتالتعليميةوالخدمات

.األونروالدى

المصحوبينغيرالقصر
يمكننان،لبإلىالعائدينالمصحوبينغيرللقّصربالنسبة
.عودتهمقبلتقييمهاأو/واألسرةمتابعة

الخاصةاالحتياجاتذوىاالشخاص
عاقةاإلذويلألشخاصبدالتاإلجتماعيةالشؤونوزارةتوفر
الشؤونبوزارةالخاصةاألهليةمعاييريستوفواأنشرط

.اإلجتماعية

غيرهم
بالدالأنحاءجميعفيالمحليةالحكوميةغيرالمنظماتتقدم

غيرالدوليةالمنظماتمنبتمويلإماالخدمات،منمجموعة
مكاتبفيعليهاالحصوليمكن.اللبنانيةالحكومةأوالحكومية
.لبنانأنحاءجميعفيالبلديات

عامةمعلومات1.
دوقالصنيغطي.شاملاجتماعيةرعايةنظاملبنانلدىليس

كذلفيبماالمجاالتمنالعديداإلجتماعيللضمانالوطني

الخاصللقطاعفقطمتاحولكنهالتقاعدونظامالصحيةالرعاية

الذينالخاصلحسابهموالعاملينالحكومةموظفيفئاتوبعض

.فيهيشتركون

خدماتمنمجموعةالمختلفةوالطائفيةالدينيةالمجتمعاتتقدم

أواءالغذأوالفقرمناإلغاثةذلكفيبمااالجتماعيةالرعاية

.الصحيةالخدمات

التقاعدنظام.2

صناديقخاللمنأوالخاصالقطاعفيمتاحالتقاعدنظام

مانللضالوطنيالصندوقخاللمنأوالنقابيةالتقاعدأنظمة

منيةواألوالعسكريةالمدنيةالخدمةموظفويمتلك.اإلجتماعي

.العامالقطاعفيخاصتقاعدنظام

:التكاليف

اعللقطبالنسبة.النظامحسبالموظفينمساهماتتختلف

أنحينفيرواتبهم،من٪6يكونماعادةالعسكري،/العام

٪8.5مساهمةيتطلباإلجتماعيللضمانالوطنيالصندوق

.العملأربابمن

:فوائد

لمرةمقطوعمبلغاإلجتماعيللضمانالوطنيالصندوقيدفع

دفعاتعلىتكونأخرىالبرامجأما.التقاعدعندواحدة

.مختلفة

7

التأمين اإلجتماعي. 5

للعائدينالوصول:التقاعدنظام

:والمتطلباتاألهلية

تقتصربينمامل،الععنللعاطلينمتاحةغيرالتقاعدبرامجإن.الشخصفيهيعملالذيالقطاعحسبمختلفةتقاعدصناديقتتوفر
.مساهماتبشكلالخاصلحسابهمالعاملينعلى

:التسجيلإجراءات
.العملصاحبقبلمنالتسجيليتم

/https://www.cnss.gov.lb:علىاإلجتماعيللضمانالوطنيالصندوقحولالمعلوماتمنمزيدعلىالعثوريمكن

الوصول للعائدين: نظام الرعاية االجتماعية

:األهلية والمتطلبات
لعاملين يقتصر الوصول إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على الموظفين الذين ساهم أصحاب العمل في الصندوق أو ا

ر رسمية فهم بما أن العديد منهم يعملون في قطاعات إقتصادية غي. إن األشخاص غير العاملين هم غير مؤهلين. لحسابهم فيه طواعية
.غير مؤهلين لبرامج حالية

.المجتمعات الطائفية لديها معاييرها الخاصة

https://www.cnss.gov.lb/


التكلفة والقروض والرواتب. 2

سومرعلىالحكوميةللمدارسالدراسيةالرسومتقتصر•
؛التسجيل

منالخاصةللمدارسالدراسةرسومتتراوح•
ليرة15,000,000إلىلبنانيةليرة1,500,000

.والدينالقبلمنتغطيتهايتمأنعلىسنويا ،لبنانية

رسومأوماليةمساعداتالخاصةالمدارسبعضتقدم•
.مخفضة

غطيةلتالقروضأو/وومتطلباتهاالمصروفاتإلىالوصول
الدراسيةالرسوم

ارسالمدفيالدراسيةللرسوممتاحةماليةمساعداتتوجدال
طلباتتقديميجبالخاصة،المدارسحالةفي.الرسمية
.مباشرةالمدرسةإلى(وجدتإن)الماليةالمساعدة

األجنبيةالشهاداتمنوالتحققالموافقة.3

لخارجافيعليهاالحصولتمالتيالشهاداتمنالتحققيجب
العاليليموالتعالتربيةلوزارةالتابعةالمعادالتلجنةقبلمن

قبلفارةالسمنواإلفاداتالشهاداتبتصديقيوصى.اللبنانية
.العودة

8

نظام التعليم. 6

إجراءات الوصول والتسجيل للعائدين: النظام التعليمي

بنان الدخول إلى ال يستطيع الالجئون الفلسطينيون في ل. يمكن تسجيل العائدين في أي مدرسة في لبنان سواء كانت عامة أو خاصة
.المدارس الحكومية اللبنانية ولكن يمكنهم الدخول إلى مدارس األونروا أو التعليم الخاص

:المستندات التي يجب توفيرها هي التالية
أو بطاقة هوية صالحة/ نسخة من جواز السفر و •
إفادات رسمية بالعالمات آلخرثالث سنوات مصدقة من السفارة اللبنانية ووزارة الخارجية•
توقيع شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي•
امتحان القبول للتقييم األكاديمي لبعض الجامعات•

العمر المرحلة التعليمية

0-3

3–6

قبل المدرسةما

رياض األطفال

المرحلة اإلبتدائية

6–9

9-12

1ةالحلق-المرحلة اإلبتدائية  

(3، 2، 1الصف )

(6، 5، 4الصف )2الحلقة 

المرحلة الثانوية

12–15

15-18

3الحلقة –المرحلة المتوسطة 

(9، 8، 7الصف)

الصف )4الحلقة –المرحلة الثانوية 

10 ،11 ،12)

التعليم العالي

<18 الكلية، الجامعة، المعاهد 

التقنية والمهنية 

عامةمعلومات1.

يتم.خاصوالالعامالقطاعينقبلمنلبنانفيالتعليمتوفيريتم

لتياالعاليوالتعليمالتربيةوزارةقبلمنالقطاعينكالإدارة

المرحلةإنهاء)14إلى6سنمنلألطفالإلزاميالتعليمجعلت

.(المتوسطة

للدخولالمطلوبةالبريفيهشهادةمنحيتم3الحلقةمناالنتهاءعند

منحميتالثانوية،المرحلةمناالنتهاءعند.الثانويةالمرحلةإلى

عليمللتدخولكشرطالتقنيةالبكالورياأواللبنانيةالبكالورياشهادة

.العالي

والجامعاتةوالمهنيالفنيةالمعاهدقبلمنالعاليالتعليمتوفيريتم

.اللبنانيةالجامعةباستثناءخاصمعظمهاوالكليات،



Insert Photo here

الدعم للبدء في أنشطة مدّرة للدخل. 3

االقتصادأركانأحدهوالمصرفيالقطاعأنمنالرغمعلى
ستليالصغرىاالئتمانيةالماليةالخدماتأنإالاللبناني،
.خاصبشكلمتطورة

والمؤسساتالبنوكخاللمنالقروضتتوفرذلك،ومع
قروضتقدمالتيالربحيةغيرالمنظماتمنوعددالخاصة
الصغيرةللمؤسساتماليةوغيرماليةوخدماتصغيرة،

:يليماذلكفيبماوالمتوسطة،

مخزوميمؤسسة•
http://makhzoumi-foundation.org

(الخصوصوجهعلىالنساءتستهدف)المجموعة•
www.almajmoua.org

للتنميةواإلجتماعياالقتصاديالصندوق•
http://www.esfd.cdr.gov.lb

التمكين•
http://www.altamkeen.com

وزارةخاللمنالمعلوماتمنمزيدعلىالحصوليمكن
.والتجارةاإلقتصاد

2017/ مطار رفيق الحريري الدولي، المنظمة الدولية للهجرة  

9

الدعم العيني للعودة. 7

برامج المساعدة في إعادة اإلدماج1.

لیةدولامةظلمنالخالنمجمادإلادةعاإفيالمساعدةرفوتت
رةللھجلیةدولامةظلمنابمکاتنمإلحالةادعننلبنافيرةللھج
نبیعلیھاقلمتفارللمعاییفقاًوفتختلولمضیفةادانلبلافي
.لمانحوارةللھجلیةدولامةظلمنا

إلجراءاتمنأيقبلمنالدمجإعادةدعميتكونأنيمكن
:منهامجموعةأوالتالية

المطارفياإلستقبالعندالمساعدة•
المطارمنالنقلفيالمساعدة•
المشورةتقديم•
النقديةالمساعدة•
رة،الصغيالتجاريةاألعمالدعممثلالعينية،المساعدة•

التعليميالدعمأواإليجاررسمفيالدعم
الطبيةالمساعدة•

واإلداريالماليالدعم.2

المنظمةتقّدمصارمة،اإلدماجإعادةدعممتطلباتأنّ بما
دةإعاعمليةخاللوالتوجيهالمشورةجلساتللهجرةالدولية
لمطلوبةاالوثائقعلىحصولهملضمانالمستفيدينإلىاإلدماج

.الماليةالمساعدةعلىالحصولأجلمن

http://makhzoumi-foundation.org/
http://www.almajmoua.org/
http://www.esfd.cdr.gov.lb/
http://www.altamkeen.com/


منظمات دولية، غير حكومية، إنسانية

في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينييناألونروا،

(لالجئين الفلسطينيين في لبنان)الشرق األدنى 

الغبيري، بيروتبئر حسن،

840490 1 961+: هاتف

www.unrwa.org: الموقع اإللكتروني

المنظمة الدولية للهجرة

شارع عدنان الحكيم، الجناح، بيروت

+7018411961: هاتف

iombeirut@iom.int: البريد اإللكتروني

www.iom.int: الموقع اإللكتروني

الصليب األحمر اللبناني

(الصحية والطبية والشبابية في جميع أنحاء لبنانالخدمات)

شارع سبيرز، القنطاري، بيروت

الغبيري، بيروتبئر حسن،

-372802 /01: هاتف 3- 4- 5

pr.info@redcross.org.lb: البريد اإللكتروني

www.redcross.org.lb: الموقع اإللكتروني

اللجنة الدولية للصليب األحمر

شارع السادات، الحمرا، بيروت

739297 1 961+: هاتف

:  البريد اإللكتروني

www.icrc.org: الموقع اإللكتروني

دار األيتام اإلسالمية

ومراكزدوراأليتامفي ذلك مؤسسات الرعاية اإلجتماعية في لبنان بما)
(التدريب المهني

طريق الجديدة، بيروت

654654 1 961+: هاتف

marafel@daralaytam.org: البريد اإللكتروني

www.daralaytam.org:الموقع اإللكتروني

لبنانكاريتاس

(المراكز المجتمعية واإلجتماعية في جميع أنحاء لبنانمختلف)

يوسف حجار. شارع د

سن الفيل، بيروت

499767 1 961+: هاتف

info@caritas.org.lb: البريد اإللكتروني

www.caritas.org.lb: الموقع اإللكتروني

مؤسسة عامل الدولية 

حية مراكز متعددة في بيروت والبقاع وجنوب لبنان تتضمن الرعاية الص)
(األولية والتعليم وخدمات نفسية وإجتماعية وحماية لألطفال

شارع ابو شقرا

المصيطبة، بيروت

293 317 1 961+: هاتف

info@amel.org: البريد اإللكتروني

www.amel.org: لموقع اإللكترونيا
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http://www.unrwa.org/
http://www.iom.int/
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(المعاشات التقاعدية ، إلخ/ مكاتب التوظيف، التأمين الصحي )السلطات المحلية ذات الصلة 

وزارة الخارجية والمغتربين

األشرفية، بيروت

333100 961+: هاتف

www.mfa.gov.lb: الموقع اإللكتروني

مديرية األمن العام

المتحف، بيروت

1717: هاتف

www.general-security.gov.lb: لموقع اإللكترونيا

اإلجتماعيالصندوق الوطني للضمان

كورنيش المزرعة، بيروت

705013 961+: هاتف

info@cnss.gov.lb: البريد اإللكتروني

www.cnss.gov.lb: لموقع اإللكترونيا

وزارة الصحة العامة

بئر حسن، الجناح، بيروت

(24/7) 1214: هاتف ساخن

.info@moph.gov.lb: البريد اإللكتروني

www.moph.gov.lb:لموقع اإللكترونيا

وزارة اإلقتصاد والتجارة 

وسط البلد، بيروت

1739: هاتف ساخن

Info@economy.gov.lb: البريد اإللكتروني

http://www.economy.gov.lb: لموقع اإللكترونيا
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.عمل، السكن إلخالخدمات المساعدة في البحث عن

المؤسسة الوطنية لإلستخدام

طرابلسالسراي،

06-447440: هاتف

المؤسسة الوطنية لإلستخدام

ملحم خلفشارع

العدلية، بيروت

616335/6-01: هاتف

http://www.neo.gov.lb: لموقع اإللكترونيا

المؤسسة الوطنية لإلستخدام

صيدا السراي،

727911-07: هاتف

http://www.mfa.gov.lb/
http://www.general-security.gov.lb/
mailto:info@cnss.gov.lb
http://www.cnss.gov.lb/
mailto:info@moph.gov.lb
http://www.moph.gov.lb/
mailto:Info@economy.gov.lb
http://www.economy.gov.lb/
http://www.neo.gov.lb/


المرافق الطبية

الجامعة األميركية في بيروت المركز الطبي

شارع القاهرة

الحمرا، بيروت

374374 1 961+: هاتف

aubmc@aub.edu.lb:البريد اإللكتروني

www.aubmc.org: لموقع اإللكترونيا

مستشفى أوتيل ديو

نقاش. بولفار أ

األشرفية، بيروت

615300 1 961+: هاتف

info@hdf.usj.edu.lb:البريد اإللكتروني

www.hdf.usj.edu.lb: لموقع اإللكترونيا

مستشفى الرسول األعظم

طريق المطار،

برج البراجنة، بيروت

 452700-01 / 456456-01:هاتف

info@alrassoul.org:البريد اإللكتروني

www.alrassoul.org: لموقع اإللكترونيا

مركز كليمنصو الطبي

شارع كليمنصو

الحمرا، بيروت

1240:خط ساخن,372888-1-961+: هاتف

info@cmc.com.lb:البريد اإللكتروني

www.cmc.com.lb: لموقع اإللكترونيا

المستشفى اللبناني الجعيتاوي

بيروتاألشرفية،

590000-1-961+: هاتف

info@hopital-libanais.com:البريد اإللكتروني

/http://www.hopital-libanais.com: لموقع اإللكترونيا

مستشفى عين وزين

عاليه، عين وزين، الشوف، جبل لبنان

4-509001-05:هاتف

AWH@awh.org.lb: البريد اإللكتروني

www.awh.org.lb: لموقع اإللكترونيا

المستشفى اإلسالمي

شارع عزمي، طرابلس

875 205 06 / 210186-06: هاتف

info@islamichospital.org: البريد اإللكتروني

www.islamichospital.org: الموقع اإللكتروني

مستشفى النيني

شارع المعرض

طرابلسعشير الداية،

431400-06: هاتف

www.hopitalnini.com:الموقع اإللكتروني

جبل عاملمستشفى

جل البحر، صور

 280580-03 / 740198-07 / 740343-07: هاتف

حمود مركز طبي جامعيمستشفى

غسان حمود. شارع د

صيدا

 721687-07 ,723111/888-7 961+: هاتف

info@hammoudhospital.com: البريد اإللكتروني

www.hammoudhospital.com:الموقع اإللكتروني

التتريمستشفى

شارع بشارة الخوري

بعلبك، البقاع

 833846-03 / 371903-08 / 370799-08: هاتف

رياقمستشفى

رياق، البقاع

901300/1/2/3/4/5-08: هاتف

administration@rayakhospital.com: البريد اإللكتروني

www.rayakhospital.com: الموقع اإللكتروني
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(إلقراض المتناهي الصغرمنظمات غير حكومية للنساء واألطفال، . مثل)معلومات اتصال أخرى

التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني

البطريركية، بيروت–بناية ريّس وحمود، شارع نحاس، زقاق البالط 

370189-1 961+ / 370120-1-961+: هاتف

beirut@rdflwomen.org: البريد اإللكتروني

www.rdflwomen.org: الموقع اإللكتروني

لديه مراكز عديدة في كل أنحاء لبنان

كفى

(لحقوق النساء وحمايتهم)

شارع بدارو، بناية بيضون43

392220-1-961+: هاتف

019 018 24/703: خط ساخن

kafa@kafa.org.lb: البريد اإللكتروني

www.kafa.org.lb: الموقع اإللكتروني

حلم 

(مثلي الجنس، مزدوجي الجنس، متحولي الجنس و متحيري الجنسحماية )

بيروت

916147 71 961+:هاتف

support@helem.net: البريد اإللكتروني

www.helem.net: الموقع اإللكتروني
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لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بوابة المعلومات حول العودة الطوعية وإعادة اإلدماج

العودة من ألمانيا

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/Lebanon     

mailto:beirut@rdflwomen.org
http://www.rdflwomen.org/
mailto:kafa@kafa.org.lb
http://www.kafa.org.lb/
mailto:support@helem.net
http://www.helem.net/
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/xxx

