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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 •

توفّر األدوية وتكاليفها•

غير أّن . تتوفّر معظم أصناف األدوية، أو بدائلها، في لبنان•
، نتيجة البلد قد يعاني نقًصا في األدوية من وقٍت إلى آخر

ى وتتولّ . التأّخر في استيرادها أو بسبب عوامل أخرى
.وزارة الصّحة العامة تحديد أسعار األدوية

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
ً المقّرراإلستشفاءيتطلب• علىوتعتمدمسبقةموافقةمسبقا

.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

3

الرعاية الصحية. 1

للعائدينالوصول:الصحيةالرعايةنظام

:والمتطلباتألهليةا

اإلجتماعيالضمانصندوقيقتصر.اختيارهتمّ الذيوالبرنامجالصحيةالحالةعلىالرسومتعتمد.الخاصالتأمينعلىالحصولللجميعيمكن
التأمينشركةدىلالتسجيلعند.استشفاءبرنامجبأيالمشمولينغيراللبنانيينلجميعمتاحةالصحةوزارةإنّ .المحليينالموظفينعلى

.البرامجهذهفوائدعلىبالحصوللهمتسمحبطاقةالعائدونسيتلقىاإلجتماعي،للضمانالوطنيوالصندوق

ول على التأمين ال يحّق لالجئين الفلسطينيين في لبنان االستفادة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ولكن يمكنهم الحص

مركًزا للرعاية الصحية موّزعة في جميع أنحاء 27( األونروا)ولوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين . الخاص

ئين الفلسطينيين من وتغّطي األونروا تكاليف خدمات الرعاية الصحية األولية لجميع الالجئين الفلسطينيين في لبنان والالج. البالد

.سوريا، كما وتقّدم الدعم على مستوياٍت أخرى من الرعاية الصحية

: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.

ذاتعاملةقوةلديهمشخصمليون5.9باللبنانيينعدديقدّر

.منخفضةالوظائفخلقمستوياتبينماعاليةمهارات

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. 2

للعائدينبالنسبةالوصول:البطالةحالةفيالمساعدة

:والمتطلباتاألهلية
أليمفتوحوهو.العملوأصحابالعملعنالباحثينبينالتوفيقإلىلإلستخدامالوطنيةللمؤسسةالتابعالتوظيفمكتبيهدف

.لبنانيمواطن

:التسجيلإجراءات
ً التوظيفمكتبإلىالحضورالمتقدمينعلىيجب قبلمنمقابلتهمتتموسوف.الطلبلتعبئة(11الصفحةفيالعنوان)شخصيا

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

فضالً ،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
ً تقدملإلسكانالعامةالمؤسسة .نللمشتريمدعومةقروضا

.البنوكخاللمنمتاحةفالقروض

:مطلوبةالتاليةالوثائقتكون،عادة
ودخلتوظيفإفادة•
هويةبطاقة•
السكنقرضطلب•

معلومات عامة1.

وتبيرمنطقةفياللبنانيينالسكانمن٪50حوالىيعيش
كثيربيفوقمقبولةبأسعارالمساكنعلىفالطلب.الكبرى
خلهمدمعتتناسبالنسبةالناسإنفاقإلىيؤديمماالعرض

روفظفيالعيشأو/وطويلةلمسافاتالتنقلأوالسكنعلى
.المستوىدون

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

ً يواجهكما ً نقصا لمستقبلافييزدادأنيتوقعالمياهفيمزمنا
.الجفافحاالتوزيادةالطلبتزايدبسبب

االجتماعياإلسكان/للعائدينالسكنمرافق
ئمالجتتوفروال.اجتماعيإسكاننظاملبنانفييوجدال

المواقعلخالمنقصيرةلمّدةسكنإيجاديمكن.للعائدينمؤقتة
.المحليةاإلعالناتأوالمختلفةاإللكترونية

5

السكن . 3

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


الضعيفةالفئات/للعائدينالوصول:السكن

ها قد تتوفّر لبعض األفراد ال يتمتّع لبنان بنظام إسكاٍن اجتماعي، وغالبًا ما ال تتوفّر المآوي للعائدين، مع العلم أنّ : المساكن المؤقتة
وي، مثل منظّمة وتتولّى عادةً المنّظمات غير الحكومية إدارة هذه المآ. المعّرضين للخطر، على غرار النساء المعّرضات للعنف

كما ويمكن إيجاد مرافق اإلقامة المؤقتّة (. 7انظر معلومات االتصال الواردة في القسم " )كاريتاس لبنان"أو " كفى"أو " أبعاد"
.في الكثير من المواقع اإللكترونية أو اإلعالنات المحليّة

السكن . 3
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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

أنحينفيالراتب،من٪6دفعيتمماعادةالعسكري،/العام

٪8.5مساهمةيتطلباإلجتماعيللضمانالوطنيالصندوق

.العملأربابمن

:فوائد

لمرةمقطوعمبلغاإلجتماعيللضمانالوطنيالصندوقيدفع

دفعاتعلىتكونأخرىالبرامجأما.التقاعدعندواحدة

.مختلفة

7

التأمين اإلجتماعي. 4

للعائدينالوصول:التقاعدنظام

:والمتطلباتاألهلية

تقتصربينمامل،الععنللعاطلينمتاحةغيرالتقاعدبرامجإن.الشخصفيهيعملالذيالقطاعحسبمختلفةتقاعدصناديقتتوفر
.مساهماتبشكلالخاصلحسابهمالعاملينعلى

:التسجيلإجراءات
.العملصاحبقبلمنالتسجيليتم

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

الوصول للعائدين: نظام الرعاية االجتماعية

:األهلية والمتطلبات
عملهم في الصندوق  أو العاملين يقتصر الوصول إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على الموظفين الذين ساهم أصحاب

قتصادية بما أن العديد منهم يعملون في قطاعات إ. إن األشخاص غير العاملين هم غير مؤهلين. لحسابهم الخاص الذين ساهموا طوًعا
.غير رسمية فهم غير مؤهلين للبرامج الحالية 

.للمجتمعات الطائفية معاييرها الخاصة

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


التكلفة والقروض والرواتب. 2

سومرعلىالحكوميةللمدارسالدراسيةالرسومتقتصر•
؛التسجيل

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

.والدينالقبلمنتغطيتهايتمأنعلىسنوياً،لبنانية

رسومأوماليةمساعداتالخاصةالمدارسبعضتقدم•
.مخفضة

غطيةلتالقروضأو/وومتطلباتهاالمصروفاتإلىالوصول
الدراسيةالرسوم

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

األجنبيةالشهاداتمنوالتحققالموافقة.3

لخارجافيعليهاالحصولتمالتيالشهاداتمنالتحققيجب
العاليليموالتعالتربيةلوزارةالتابعةالمعادالتلجنةقبلمن

قبلفارةالسمنواإلفاداتالشهاداتبتصديقيوصى.اللبنانية
.العودة

8

نظام التعليم. 5

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،



المدارس

س الخاصة وغالبًا ما تقّدم المدار. يضّم لبنان مدارس رسميّة وخاصة
ع كما وقد تض. جودةً تعليٍم أفضل مقارنةً بالمدارس الرسمية

المدارس الخاصة شروط دخوٍل أصعب ورسوم دراسية عالية قد ال
.يستطيع الكثير من اللبنانيين تكبّدها

ع هذا وتحرص وزارة التربية والتعليم العالي على حصول جمي
البرنامج وقد أطلقت الوزارة. األطفال في لبنان على التعليم الجيّد

عض الوطني لحماية األطفال ضمن السياسات المدرسية، واتّخذت ب
تياجات الخطوات نحو تحقيق التعليم الشامل، لدمج األطفال ذوي االح

.الخاصة في المدارس العادية

ّمر في كما واعتمد عدٌد من المدارس سياساٍت وحمالٍت لمناهضة التن
.السنوات األخيرة

السياسات واألعراف االجتماعية

الرغم من ال يزال انعدام المساواة بين الجنسين شائعًا في لبنان على
اة العامة تحقيق الكثير من اإلنجازات في هذا اإلطار على صعيد الحي

ي الحقوق بين وال تنّص القوانين اللبنانية على المساواة ف. والشخصية
اعية النساء والرجال، حيث تواجه المرأة الكثير من العوائق االجتم

لى الفتيات على ففي الكثير من المجتمعات المحليّة، يُنظر إ. والثقافية
.أنّهن أقّل أهميّةً من الفتيان

خصية، ونظًرا إلى أنّه ليس في لبنان من قانوٍن مدني لألحوال الش
ظمها تتّولى المجتمعات الدينية إدارة هذه المسائل، مع العلم أن مع

م بالقضاء غير أّن لبنان قد التز. يحّدد سّن الزواج دون الثامنة عشرة
، 2030على زواج األطفال والزواج المبكر والقسري بحلول العام 

.وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

ين الوكاالت وبحسب البيانات الصادرة عن فريق التنسيق المشترك ب
 ملحوظ في في لبنان، ارتفع عدد األطفال اللبنانيين العاملين بشكلٍ 

ذا وتنّسق ه. السنوات األخيرة، وهو أكثر انتشاًرا في المناطق الريفية
ف، من الحكومة اللبنانية مع وكاالت األمم المتحدة، بما فيها اليونيس

ة أجل القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال، حيث وضعت خطّ 
.عمٍل وطنية في هذا الصدد

9

الحالة العامة لألطفال والرّضع. 6

.  1991لقد صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في العام 
وعلى الرغم من اعتماده عّدة سياساٍت وقوانين ترمي إلى
لفقر حماية األطفال، ال يزال لبنان يعاني من ارتفاع مستوى ا

ة في وانعدام المساواة، وهو ما تفاقمه األزمة المالية واالقتصادي
حت خّط الفقر وتُقّدر األسر اللبنانية التي باتت تعيش ت. البالد

من العدد اإلجمالي، ما يدفع بالكثير من األسر% 25بنسبة 
في ذلك عمالة الفقيرة إلى اللجوء إلى آلياٍت تكيٍّف سلبية، بما

ال ومن شأن ذلك أن يعّرض األطف. األطفال وزواج القاصرات
ويعملون إلى العنف واالستغالل، ال سيّما أولئك الذين يعيشون

.في الشارع

الصحة

ية في تلتزم وزارة الصحة العامة بتوفير اللقاحات المجان
.  جميع مراكز الرعاية الصحية األولية والمستوصفات
وعلى الرغم من ذلك، تحدث بعض حاالت االنتشار 

ت، بما العرضية لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحا
وفي . 2019-2018في ذلك انتشار الحصبة في العام 

نوات، حين لم يشهد لبنان أّي حالة من شلل األطفال منذ س
هذا وقد .ال تزال مستويات التحصين دون المعّدل اإلقليمي

بدعٍم عّززت الحكومة من جهود التحصين الروتيني، وذلك
ة ومنّظم( اليونيسف)من منظمة األمم المتحدة للطفولة 

ؤون الصحة العالمية ومفوّضية األمم المتحدة السامية لش
.الالجئين

ل الجهات غير الحكومية المهتّمة بقضايا رفاه األطفا

وحقوقهم

ة في لبنان يتخّصص الكثير من المنظمات المحليّة والدولي

في حماية األطفال وتحقيق رفاههم، إلى جانب بعض

عاون وتعمل اليونيسف، بالت. الخدمات األخرى ذات الصلة

مع الحكومة اللبنانية ووكاالت األمم المتحدة األخرى،

ل، على معالجة المشكالت المتعّددة المرتبطة باألطفا

.  عفًاوعلى توفير المساعدة المباشرة لألطفال األكثر ض

ر وتشمل المنظمات الدولية األخرى العاملة في هذا اإلطا

، ومنظمة (Save the Children)منظمة أنقذوا األطفال 

، ومنظمة بالن إنترناشونال (War Child)أطفال الحرب 

(Plan International)وغيرها ،.

خّصص ، فهي منظمةٌ رائدة في لبنان تت"حماية"أّما منظمة 

ال في حماية األطفال، يرتكز عملها على منع جميع أشك

في وتمتلك المنظمة مراكز. العنف واإلساءة إلى األطفال

ميع جميع أنحاء لبنان، ولها خطوط ساخنة للخدمات في ج

سم للحصول على معلومات االتصال، انظر الق)المناطق 

7.)

القدرة على الوصول إلى الخدمات للعائدين إلى لبنان

ية التسّجل يستطيع العائدون إلى لبنان من حاملي الجنسية اللبنان

الجئون أّما ال. في أّي مدرسٍة في لبنان، خاصةً كانت أم رسمية

الرسمية الفلسطينيون في لبنان، فال يمكنهم الدخول إلى المدارس

عة إلدارة اللبنانية، بيد أنّه يمكنهم التسّجل في المدارس الخاض

.األونروا أو المدارس الخاصة

لجنسية في ما يخّص قطاع الصحة، يستطيع العائدون من حاملي ا

لى أّي اللبنانية والالجئون الفلسطينيون في لبنان الدخول إ

صحية عن مستشفًى حكومي أو خاص، شرط أن يتمتّعوا بتغطيةٍ 

أو الصندوق الوطني للضمان /طريق التأمين الصحي و

تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان. االجتماعي

ينيين في االجتماعي ال يوفّر التغطية الصحية لالجئين الفلسط

.لبنان

فال ويمكن التواصل مع المنظمات غير الحكومية العاملة مع األط

خطوط عن طريق الموقع اإللكتروني أو البريد اإللكتروني أو ال

.الساخنة

المستندات المطلوبة

أو بطاقة هويٍة صالحة/صورةٌ عن جواز السفر و

قة، سّجٌل رسمي بالدرجات الدراسية للسنوات الثالث الساب

ربينمصادق عليه من السفارة اللبنانية ووزارة الخارجية والمغت

شهادة معادلة موقّعة من وزارة التربية والتعليم العالي

امتحان دخوٍل إلى بعض الجامعات، للتقييم األكاديمي

بطاقة اللقاحات

بطاقة التأمين الصّحي 

بطاقة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي



منظمات دولية، غير حكومية، إنسانية

في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينييناألونروا،

(لالجئين الفلسطينيين في لبنان)الشرق األدنى 

الغبيري، بيروتبئر حسن،

٩٦١:هاتف ١ ٨٤٠٤٩٠+
www.unrwa.org: الموقع اإللكتروني

المنظمة الدولية للهجرة

شارع عدنان الحكيم، الجناح، بيروت

٩٦١:هاتف ١ ٨٤١ ٧٠١+

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

٩٦١:هاتف ١ ٧٣٩ ٢٩٧+
:  البريد اإللكتروني

www.icrc.org: الموقع اإللكتروني

دار األيتام اإلسالمية

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

طريق الجديدة، بيروت

:هاتف

٩٦١ ١ ٦٥٤٦٥٤+

marafel@daralaytam.org:البريد اإلكتروني

www.daralaytam.org:الموقع اإللكتروني

لبنانكاريتاس

(المراكز المجتمعية واإلجتماعية في جميع أنحاء لبنانمختلف)

يوسف حجار. شارع د

سن الفيل، بيروت

٩٦١:هاتف ١ ٤٩٩ ٧٦٧+

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

٩٦١:هاتف ١ ٣١٧ ٢٩٣+
info@amel.org: البريد اإللكتروني

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

وزارة الخارجية والمغتربين

األشرفية، بيروت

٩٦١:هاتف ٣٣٣١٠٠+

www.mfa.gov.lb: الموقع اإللكتروني

مديرية األمن العام

المتحف، بيروت

١٧١٧: هاتف

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

اإلجتماعيالصندوق الوطني للضمان

كورنيش المزرعة، بيروت

٩٦١: هاتف ٧٠٥٠١٣+

info@cnss.gov.lb: البريد اإللكتروني

www.cnss.gov.lb: لموقع اإللكترونيا

وزارة الصحة العامة

بئر حسن، الجناح، بيروت

(24/7)١٢١٤: هاتف ساخن

.info@moph.gov.lb: البريد اإللكتروني

www.moph.gov.lb:لموقع اإللكترونيا

وزارة اإلقتصاد والتجارة 

وسط البلد، بيروت

١٧٣٩: 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،

٠٦-٤٤٧٤٤٠: هاتف

المؤسسة الوطنية لإلستخدام

ملحم خلفشارع

العدلية، بيروت

٦١٦٣٣٥/٠١-٦:هاتف

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

المؤسسة الوطنية لإلستخدام

صيدا السراي،

٠٧: هاتف ٧٢٧٩١١

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

٩٦١: هاتف ١ ٣٧٤٣٧٤

aubmc@aub.edu.lb:البريد اإللكتروني

www.aubmc.org: لموقع اإللكترونيا

مستشفى أوتيل ديو

نقاش. بولفار أ

األشرفية، بيروت

٩٦١: هاتف ١ ٦١٥٣٠٠+

info@hdf.usj.edu.lb:البريد اإللكتروني

www.hdf.usj.edu.lb: لموقع اإللكترونيا

مستشفى الرسول األعظم

طريق المطار،

برج البراجنة، بيروت

٠١:هاتف ٤٥٦ ٠١/ ٤٥٦ ٤٥٢ ٧٠٠

info@alrassoul.org:البريد اإللكتروني

www.alrassoul.org: لموقع اإللكترونيا

مركز كليمنصو الطبي

شارع كليمنصو

الحمرا، بيروت

٩٦١:هاتف ٣٧٢ ٨٨٨+

١٢٤٠:خط ساخن,

info@cmc.com.lb:البريد اإللكتروني

www.cmc.com.lb: لموقع اإللكترونيا

المستشفى اللبناني الجعيتاوي

بيروتاألشرفية،

٠١: هاتف ٥٩٠ ٠٠٠

info@hopital-libanais.com:البريد اإللكتروني

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

مستشفى عين وزين

عاليه، عين وزين، الشوف، جبل لبنان

٠٩:هاتف ٥٠٩ ٠٠١

AWH@awh.org.lb: البريد اإللكتروني

www.awh.org.lb: لموقع اإللكترونيا

المستشفى اإلسالمي

شارع عزمي، طرابلس
٠٦: هاتف ٢٠٥ ٠٦/ ٨٧٥ ٢١٠ ١٨٦

info@islamichospital.org: البريد اإللكتروني

www.islamichospital.org: الموقع اإللكتروني

مستشفى النيني

شارع المعرض

طرابلسعشير الداية،

٠٦: هاتف ٤٣١ ٤٠٠

www.hopitalnini.com:الموقع اإللكتروني

جبل عاملمستشفى

جل البحر، صور
٠٧: هاتف ٧٤٠ ٠٣ /٣٤٣ ٢٨٠ ٠٧ /٥٨٠ ٧٤٠ ١٩٨

حمود مركز طبي جامعيمستشفى

غسان حمود. شارع د

صيدا
٨٨٨/٩٦١: هاتف ٧ ٧٢٣ ٠٧/ +١١١ ٧٢١ ٦٨٧

info@hammoudhospital.com: البريد اإللكتروني

www.hammoudhospital.com:الموقع اإللكتروني

التتريمستشفى

شارع بشارة الخوري

بعلبك، البقاع

٠٨:هاتف ٣٧١ ٠٨\٩٠٣ ٣٧٠ ٠٣\٧٩٩ ٨٣٣ ٨٤٦

رياقمستشفى

رياق، البقاع
٠٨\١\٢\٣\٤:هاتف ٩٠١ ٣٠٠

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 

٩٦١: هاتف ١ ٣٧٠ ٩٦١/+١٢٠ ١ ٣٧٠ ١٨٩+

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

٩٦١:هاتف ١ ٣٩٢ ٢٢٠+

24/7: خط ساخن

٠٣ ٠١٨ ٠١٩

kafa@kafa.org.lb: البريد اإللكتروني

www.kafa.org.lb: الموقع اإللكتروني

أبعاد

(مركز الموارد للمساواة بين الجنسين)

بيروت

٩٦١:هاتف ١ ٢٨٣ ٨٢٠+

abaad@abaadmena.org: البريد اإللكتروني

www.abaadmena.org: الموقع اإللكتروني

حلم 

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

بيروت

٩٦١:هاتف ١ ٩١٦ ١٤٧+

support@helem.net: البريد اإللكتروني

www.helem.net: الموقع اإللكتروني

رسالة حياة

(جئت ليكون لهم الحياة ولتكون بوفرة)

أنطلياس

٩٦١:هاتف ٤ ٤٠٨ ٠٨٨/٩٦١ ٤ ٤١٢ ٨٤٢

secretariatgeneral@missiondevie.org: البريد اإللكتروني

www.missiondevie.org:الموقع اإللكتروني

اجماعة مريم ومرت

(لدعم كل إمرأة تواجه العنف والعزلة)

بيروت

٩٦١:هاتف ٩ ٢٣٦ ٩٦١+/٩٦٢ ٢٣٦ ٩٦١+

cmm@maryamandmartha.org:البريد اإللكتروني

www.maryamandmartha.org:الموقع اإللكتروني
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لمحةٌ عاّمة

قبل العودة

:على العائدين أن

.  لخاّصة بكتأّكد من صالحيّة وثيقة السفر ا: وثيقة السفر•

ب في حال انتهاء صالحيّتها، يمكنك التواصل مع أقر

الجئًا أما إذا كنت. سفارةٍ لبنانية للحصول على المساعدة

الحصول على فلسطينيًا مقيًما في لبنان، فيتعيّن عليك

ى وإن الموافقة على العودة من أقرب سفارةٍ لبنانية، حتّ 

.كانت وثيقة سفرك صالحة

أو /احرص على إبالغ أسرتك و: العائلة واألصدقاء•

مرشٍد لك أصدقائك في لبنان بعودتك، كونهم يشّكلون أهمّ 

ة في حال تعذّر ذلك، اطلب مشور. في الوضع الحالي

.المنظمة الدولية للهجرة

كالٍت إذا كنت تخشى التعّرض ألي مش: الشؤون القانونية•

لمستشار قانونية بعد عودتك إلى لبنان، يُرجى منك إبالغ ا

.القانوني المعني قبل عودتك

ل احص: لألطفال المولودين في الخارج: شهادات الوالدة•

.ةعلى شهادة والدة مصادقة عليها من السفارة اللبناني

ليزية، قم بترجمة الشهادات التعليمية إلى اإلنك: التعليم•

واطلب من السلطات المعنية ومن السفارة اللبنانية 

.المصادقة عليها

الحصول على التقارير الطبية الالزمة من : الصحة•

.األطبّاء وترجمتها إلى اإلنكليزية إذا أمكن

ك التخطيط لالنتقال من مطار بيروت إلى وجهت: النقل•

.النهائية في لبنان

(.المؤقّتة)التخطيط لإلقامة : السكن•

بعد العودة

:على العائدين أن

.يةتأّكد من التسجيل لدى السلطات المعن: التسجيل•

جال إذا كنت مؤهالا ألّي نوع مساعدةٍ في م: إعادة اإلدماج•

ولية إعادة اإلدماج، يتعيّن عليك التواصل مع المنظمة الد

سيتّم .للهجرة في لبنان، في أقرب فرصٍة بعد وصولك

.تحديد موعد لك وستحصل على مشورةٍ مفّصلة

سّجل أطفالك في المدارس في أسرع وقتٍ : المدارس•

(.إذا أمكن)ممكن 

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بوابة المعلومات حول العودة الطوعية وإعادة اإلدماج

العودة من ألمانيا

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

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

