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المحتويات جدول 

ة. توفر المنظمة الدولية للهجرة المعلومات   قامت المنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية كب�ي
. ومع ذلك، ال تستطيع المنظمة الدولية للهجرة أن تكون مسؤولة عن صحة  األفضل وبكل ضم�ي

 المعلومات المقدمة. عالوة عىل ذلك، لن تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن أية استنتاجات يتم
ي يتم استخالصها من المعلومات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للهجرة. التوصل إليها أو أية نتائج، وال�ت



 الرعاية الصحية۱۱ الرعاية الصحية

المعلومات العامة
ن  ن المختلفة متاحة للتأم�ي كات التأم�ي إ ّن �ش
للضمان  ي  وط�ن صندوق  ويوجد  الخاص. 
ن  المحلي�ي ن  الموظف�ي يقترص عىل  اإلجتماعي 
مقدمي  لجميع  بالنسبة  يعولوهم.  والذين 
يتم وضع إجراءات أسس  الصحية،  الرعاية 

لتسجيل كل حالة لوحدها:
ن الخاص، عىل العائدين 	   بالنسبة للتأم�ي

كة نفسها؛ مراجعة ال�ش
للضمان 	  ي  الوط�ن للصندوق  بالنسبة   

القيام  العمل  علىصاحب   ، اإلجتماعي
بالتسجيل؛

ي الصندوق 	 
 بالنسبة للعائد المسّ جل �ن

ي للضمان اإلجتماعي يمكنه دفع  الوط�ن
بنسبة   ) المال  د  وسيس�ت الدواء  ثمن 
الصندوق  (%من   100 ح�ت  تصل 

بحسب نوع الدواء؛
الطارئة، 	  المست�ن  دخول  حالة  ي 
�ن

اإلدارية  باإلجراءات  المستش�ن  ستقوم 
للموافقات؛

 	 
ً
مسبقا ّرر  المق  اإلستشفاء  يتطلب 

اتفاقيات  عىل  وتعتمد  مسبقة  موافقة 
المستش�ن مع وزارة الصحة.

والصندوق  ن  التأم�ي كة  �ش ي 
�ن التسجيل  بعد 

سيتل�ت   ، اإلجتماعي للضمان  ي  الوط�ن
بالحصول عىل  لهم  العائدون بطاقة تسمح 

امج. فوائد هذه ال�ب

وثائق تسجيل األرسة
بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر لكل فرد 
شهادة  ؛  عائىلي قيد  إخراج  األ�ة؛  أفراد  من 

طبية لجميع أفراد األ�ة

الفوائد
ي حاالت الطوارىء	 

اإلستشفاء �ن
األدوية	 

التكاليف:
ن بحسب أعمار  تختلف تكاليف برامج التأم�ي
يرغبون  الذي  نامج  وال�ب الطلب  مقدمي 

باإلنضمام إليه.

المرافق الطبية واألطباء
لبنان  أنحاء  ي جميع 

الطبية �ن المرافق  تتوفر 
كمستشفيات خاصة وعامة. ويمكن االطالع 
يمكن   .12 ص.  عىل  المرافق  قائمة  عىل 
العثور عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع 

الرسمي
لوزارة الصحة العامة:

www.moph.gov.lb

إجراءات الدخول
ي 

، ينب�ن ي بحسب حالة المريض ووضعه الط�ب
: تقديم ما يىلي

مذكرة اإلحالة من الطبيب 	 
ن (إن وجدت	  بطاقة التأم�ي
للضمان 	  ي  الوط�ن الصندوق  بطاقة 

اإلجتماعي

توّف األدوية وتكاليفها
بدائلها،  أو  األدوية،  أصناف  معظم  ر 

ّ
تتوف

ي 
ي نق ًصا �ن

البلد قد يعا�ن ّن  أ  ي لبنان. غ�ي 
�ن

ي 
األدوية من وقٍ ت إىل آخر، نتيجة التأّ خر �ن

 ّ وتتوىل  أخرى.  أو بسبب عوامل  ادها  است�ي
وزارة الص ّحة العامة تحديد أسعار األدوية.

كوفيد- 19
ي 

ي لبنان �ن
تّم تأكيد أّول إصابة بكوفيد- 19 �ن

الوصول للعائدين
األهلية واملتطلبات:

ميكن  ّم  اإلجتامعي  الضامن  يقترص صندوق  اختياره.  ت 

للجميع الحصول عىل التأمني الخاص. تعتمد الرسوم عىل 

إ  املحليني.  املوظفني  الذي عىل  والربنامج  الصحية  الحالة 

املشمولني  غري  اللبنانيني  لجميع  متاحة  الصحة  وزارة  ّن 

التأمني  رشكة  لدى  التسجيل  عند  استشفاء.  برنامج  بأي 

والصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي، سيتلقى العائدون 

الربامج.  هذه  فوائد  عىل  بالحصول  لهم  تسمح  بطاقة 

من  االستفادة  لبنان  يف  الفلسطينيني  اللجئني  ّق  يح  ال 

ميكنهم  ولكن  االجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق 

الحصول عىل التأمني الخاص. ولوكالة اأملم املتحدة لغوث 

وتشغيل االلجئني الفلسطينيني (األونروا) 27 مركًزا للرعاية 

األونروا  ي  البالد.  ّط  أنحاء  جميع  يف  ّزعة  مو  الصحية 

تكاليف خدمات الرعاية الصحية األولية لجميع االلجئني 

من  الفلسطينيني  ئني  وتغ  وااللج  لبنان  يف  الفلسطينيني 

من  أخرى  ٍت  مستويا  عىل  الدعم  وتّقدم  كام  سوريا، 

الرعاية الصحية.

إجراءات التسجيل:

متلك الرشكات الخاصة شبكة مكاتب خاصة يف كل لبنان. 

العثور  وميكن  الرشكات  بني  التسجيل  متطلبات  تختلف 

اإللكرتونية لكل منها. ستحتاج معظم  املواقع  عليها عىل 

الرشكات إىل استامرة طبية يتم ملؤها من قبل الطبيب، 

) إضافية  تحقيقات  تتطلب  سوف  الحاالت  بعض  ويف 

تعتمد عىل الظروف الطبية الحالية أثناء التسجيل.

املستندات املطلوبة:

بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر وشهادة طبية.

ِرَض أّول إغالق تاّم 
ُ
اير 2020، وف شباط/ف�ب

منذ  آذار/مارس.  منتصف شهر  ي 
�ن البلد  ي 

�ن
ي ظّل تزايد اإلصابات، أعلنت 

ن و�ن ذلك الح�ي
ي محاولٍة الحتواء 

الحكومة حالة الطوارئ �ن
عىل  اإلغالق  وفرضت  وس،  الف�ي ي 

ّ تف�ش
مختلفة،  زمنية  ات  ولف�ت متعّددة  مستويات 
أخرى  وقائية  إجراءات  اعتماد  جانب  إىل 
الصّحة  وزارة  وأطلقت  الكّمامات.   كارتداء 
مخّصًصا   )1787( ساخًنا  ا  خطًّ العاّمة 
المعلومات  عن  لالستفسار  لكوفيد-19 
قة بالجائحة. ازداَد العبء عىل نظام 

ّ
المتعل

ي 
ّ تف�ش نتيجة  لبنان  ي 

�ن الصّحية  الرعاية 
وكادت  المستشفيات  وامتألت  الجائحة، 
وحدات العناية الفائقة أن تبلغ أقىص قدرتها 
اير 2021، استلَم  ي شباط/ف�ب

االستيعابية. �ن
وأوىص  اللقاحات  من  األوىل  الدفعة  لبنان 
عىل  بالتسجيل  ان 

ّ
والسك ن  المواطن�ي جميع 

covax.moph.gov. الحكومية،  المنّصة 
ساخن  خّط  إطالق  وتّم  اللقاح.  ألخذ   ،lb
يمكن  حيث   )1214( للقاحات  مخّصص 
ها من  ن معرفة أماكن التلقيح وغ�ي للمواطن�ي

المعلومات المهّمة.
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سوق العمل والتوظيف سوق العمل والتوظيف٢ ٢
معلومات عامة

مليون شخص   9.5 ن ب  اللبناني�ي قّدر عدد 
بينما  عالية  مهارات  ذات  عاملة  قوة  لديهم 
يّضم  منخفضة.  الوظائف  خلق  مستويات 
بقطاع كب�ي  العمل كذلك  سوق  ن  يتم�ي فيه 
غ�ي رسمي العديد من العمال. يعمل حواىلي 
ي 

�ن اقتصاديا  ن  النشط�ي السكان  من   15٪
ي القطاع 

القطاع العام بينما ينشط المتبقون �ن
الخاص.  لحسابهم  يعملون  أو  الخاص   ً
ي 

�ن متدّنية  العمل  َرص 
ُ
ف مستويات  كانت 

األساس، ثّم ارتفعت معّدالت البطالة خالل 
األزمة  نتيجة  الماضية  والسنوات  األشهر 
طالت  ي  ال�ت المطّولة  واالقتصادية  المالية 
االقتصادية،  والقطاعات  المجاالت  ة 

ّ
كاف

 .19  - جائحة كوفيد  ي 
ّ تف�ش مع  وتفاقمت 

بشكل  مرتفعة  البطالة  معّدالت  وُتعت�بَ 

حالًيا  ر  ُتقدَّ حيث  الشباب،  لدى  خاّص 
بنسبة %45. القطاعات الرئيسية إللقتصاد 

حيث يتم توف�ي فرص العمل فيها
: هي

قطاع الزراعة	 
 قطاع الخدمات	 
 قطاع التجارة	 
 قطاع الصناعة	 

ي سوريا تأث�ي كب�ي عىل االقتصاد 
كان أللزمة �ن

انخفاض  الرئيسية  العوامل  ومن   . ي
اللبنا�ن

سوريا،  مع  التجاري  التبادل  مستويات 
وقطع طرق التجارة ع�ب سوريا وتدهور ثقة 
المستهلك واألعمال وانخفاض االستثمارات 
من  األمنية.  المخاوف  بسبب  األجنبية 
ارتفعت  قد  البطالة  معدالت  أن  المعتقد 
ي 

�ن لألجور  األد�ن  الحّد  يبلغ  لذلك.  نتيجة 

ي 
�ن لبنانية  ة  ل�ي  675,000 حواىلي  لبنان 

الشهر، وهو مبلٌغ ُيساوي اليوم أقّل من 75 
العملة  قيمة  تدهور  نتيجة  كًيا،  أم�ي دوالًرا 
جانب  إىل  الماضية،  السنة  خالل  ية 

ّ
المحل

   . ن ائية لمعظم اللبناني�ي تراجع القدرة ال�ش

ي إيجاد العمل
طرق /المساعدة �ف

كات  ي لبنان قطاع متطور من �ش
ال يوجد �ن

قليل  عدد  عن  اإلعالن  ويتم  التوظيف 
عىل  العثور  يمكن  الشاغرة.  الوظائف  من 
ونية  اإللك�ت المواقع  عىل  الوظائف  إعالنات 
ي 

�ن بما  الصحف،  ي 
�ن وكذلك  التطبيقات  أو 

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

ي حالة البطالة
المساعدة �ف

معلومات عامة عن المساعدة الحكومية و/
ي حالة البطالة: يقدم المؤسسة 

أو الخاصة �ن
لوزارة  ،التابع   NEO إللستخدام  الوطنية 
عن  ن  للباحث�ي والتدريب  التوجيه  العمل، 
 ، ي المه�ن التدريب  توجيه  ويتوىل  عمل، 
إىل  ويــهدف  عمل  فرص  إيجاد  إىل  ويس� 
بناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل 

زيادة فرص توظيفهم.

مزيد من التعليم والتدريب
ي 

�ن والخاصة  الحكومية  المدارس  تتوفر 
التدريب  مراكز  عن  لبنان،  أنحاء  جميع 
عىل  للحصول  طريقة  أفضل  ّن  إ  اللغوي. 

بالرسوم هي  يتعلق  فيما  التسجيل  تفاصيل 
ة. اإلتصال بالمدارس ومراكز التدريب مبا�ش

من  العديد  هناك  ي  المه�ن التدريب  مراكز 
ي ذلك.

ي لبنان، بما �ن
ي �ن مراكز التدريب المه�ن

دار  مثل  الخاصة  المؤسسات  خالل  من 
األيتام (انظر ص 10،( أو مؤسسة مخزومي (

ص 9 ، (ومن خالل المؤسسة الوطنية
إللستخدام. 

كوفيد - 19
بجائحة  ملحوظ  بشكٍل  العمل  سوق  َر 

َّ
تأث

عنها، حيث  الناتج  وباإلغالق   19  - كوفيد 
المؤّسسات  من  مسبوق  غ�ي  عدٌد  أعلَن 
عن  ة،  الكب�ي وح�تّ  والمتوّسطة  ة  الصغ�ي
عملياتها  حجم  تقليص  عن  أو  إفالسها، 
عن  واالستغناء  فروعها  بعض  إغالق  ع�ب 

. ن الموّظف�ي

الوصول للعائدين
األهلية واملتطلبات:

الوطنية  للمؤسسة  التابع  التوظيف  مكتب  يهدف 

إللستخدام إىل التوفيق بني الباحثني عن العمل وأصحاب 

العمل. وهو مفتوح أيل مواطن لبناين.

إىل  الحضور  املتقدمني  عىل  يجب  التسجيل:  إجراءات 

مكتب التوظيف شخصياً )العنوان يف الصفحة 11( لتعبئة 

توظيف  موظف  قبل  من  مقابلتهم  تتم  وسوف  الطلب. 

مكتب  يتصل  سوف  تسجيل.  بطاقة  عىل  وسيحصلون 

تتناسب  عمل  فرصة  تتوفر  عندما  باملتقدمني  التوظيف 

مع كفاءاتهم.

املستندات املطلوبة:

نسخة من بطاقة الهوية؛ صورة عن جواز السفر؛ السرية 

الذاتية.
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السكن السكن٣٣

معلومات عامة
ن  اللبناني�ي يعيش حواىل % 50  من السكان 
عىل  فالطلب  ى.  الك�ب وت  ب�ي منطقة  ي 

�ن
المساكن بأسعار مقبولة يفوق بكث�ي العرض 
مما يؤدي إىل إنفاق الناس نسبة ال تتناسب 
مع دخلهم عىل السكن أو التنقل لمسافات 
ي ظروف دون المستوى.

طويلة و/أو العيش �ن
ي بشكٍل 

ي لبنان من انقطاع التّيار الكهربا�ئ
ُيعا�ن

السنة  خالل  سوًءا  الوضع  وازداَد  منتظم، 
المواطنون، كأفراد  ، يعتمد  بالتاىلي الماضية. 
الكهربائية  دات 

ّ
المول عىل  وكمؤّسسات، 

التكاليف  يزيد  ما  النقص،  هذا  لتعويض 
ملحوظ    بشكٍل  عليهم  ّتبة  الم�ت الشهرية 
كًيا  أم�ي دوالًرا  لبنانية/165  ة  ل�ي  250.000

ي الشهر.
تقريًبا �ن

إىل  يؤدي  الكهرباء  ي 
�ن  

ً
نقصا لبنان  يواجه 

منتظم.  بشكل  ي 
الكهربا�ئ التيار  انقطاع 

عىل  كات  وال�ش األفراد  يعتمد   ، وبالتاىلي
المولدات لسّد العجز الذي يزيد بشكل كب�ي 
 150.000 )حواىلي  الشهرية  التكاليف  من 

ي الشهر(.
ة لبنانية / 100 دوالر أمريكي �ن ل�ي

أن  يتوقع  المياه  ي 
�ن  

ً
مزمنا  

ً
نقصا يواجه  كما 

الطلب  تزايد  بسبب  المستقبل  ي 
�ن يزداد 

السكن  مرافق  الجفاف.  حاالت  وزيادة 
يوجد  ال  االجتماعي  اإلسكان   / للعائدين 
تتوفر  وال   . اجتماعي إسكان  نظام  لبنان  ي 

�ن
سكن  إيجاد  يمكن  للعائدين.  مؤقتة  ئ  مال�ب
ونية  اإللك�ت المواقع  من خالل  ة  قص�ي لمّدة 

المختلفة أو اإلعالنات المحلية.

ي إيجاد سكن
طرق / المساعدة �ف

عىل  العثور  ي 
�ن رسمية  مساعدة  توجد  ال 

والمنازل  الطوابق  عن  اإلعالن  يتم  سكن. 

ي الشوارع 
والشقق عىل لوحات اإلعالنات �ن

ونية والصحف مثل: والمواقع اإللك�ت
 	www.propertyfinder.com
 	www.alwaseet.com
 	https://olxliban.com

المنح االجتماعية المخصصة للسكن
المخصصة إللسكان غ�ي  اإلجتماعية  المنح 
 ً ين.  للمش�ت مدعومة  قروضا  لكن  متوفرة 
فالقروض  تقدم  إللسكان  العامة  المؤسسة 
تكون   ، عادة  البنوك.  خالل  من  متاحة 

الوثائق التالية مطلوبة:
إفادة توظيف ودخل	 
بطاقة هوية	 
طلب قرض السكن	 

وت انفجار مرفأ ب�ي
انفجاٌر  وقَع   ،2020 آب/أغسطس   4 ي 

�ن
وت، فدّمر األحياء السكنية  ي مرفأ ب�ي

ضخم �ن
ة  اًرا جسيمة بأجزاء كب�ي المجاورة وألحَق أ�ن
من المدينة. وأسفَر عن مقتل أك�ث من 200 
َد  َّ َ شخص، وإصابة اآلالف بالجروح، كما �ش
نقل  عىل  ون  الكث�ي  َ ج�بِ

ُ
وأ اآلالف،  مئات 

ي 
مكان سكنهم، ما أّدى إىل ارتفاع األسعار �ن

المناطق األخرى.

الوصول للعائدين
لبنان بنظام إسكاٍن اجتامعي،  املساكن املؤقتة: ال يتمتّع 

وغالبًا ما ال تتوفّر املآوي للعائدين، مع العلم أنّها قد تتوفّر 

لبعض األفراد املعرّضني للخطر، عىل غرار النساء املعرّضات 

للعنف. وتتوىّل عادًة املنظاّمت غري الحكومية إدارة هذه 

»كاريتاس  أو  »كفى«  أو  »أبعاد«  منظّمة  مثل  املآوي، 

لبنان« )انظر معلومات االتصال الواردة يف القسم 7(. كام 

وميكن إيجاد مرافق اإلقامة املؤقتّة يف الكثري من املواقع 

اإللكرتونية أو اإلعالنات املحليّة.
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ن اإلجتماعي التأم�ي ن اإلجتماعي٤٤ التأم�ي

معلومات عامة
اجتماعية  رعاية  نظام  لبنان  لدى  ليس 
للضمان  ي  الوط�ن الصندوق  يغطي  شامل. 
ي ذلك

اإلجتماعي العديد من المجاالت بما �ن
الرعاية الصحية ونظام التقاعد ولكنه متاح 
ي 

فقط للقطاع الخاص وبعض فئات موظ�ن
ن لحسابهم الخاص الذين الحكومة والعامل�ي

الدينية  المجتمعات  تقدم  فيه.  كون  يش�ت
والطائفية المختلفة مجموعة من خدمات

من  اإلغاثة  ذلك  ي 
�ن بما  االجتماعية  الرعاية 

الفقر أو الغذاء أو الخدمات الصحية. تقدم 
المختلفة  والطائفية  الدينية  المجتمعات 
االجتماعية  الرعاية  خدمات  من  مجموعة 
أو  الغذاء  أو  الفقر  من  اإلغاثة  ذلك  ي 

�ن بما 
الخدمات الصحية. نتيجة األزمات المتعّددة 
أنَّ  إىل  التقارير  ُتش�ي  لبنان،  ي 

�ن والمتداخلة 
اليوم  باتت تعيش  اللبنانية   �َ

ُ
األ %50 من 

تحت خّط الفقر. 

نظام التقاعد
ي القطاع الخاص أو من 

نظام التقاعد متاح �ن
خالل صناديق أنظمة التقاعد النقابية أو من 
 . ي للضمان اإلجتماعي خالل الصندوق الوط�ن
والعسكرية  المدنية  الخدمة  موظفو  يمتلك 
ي القطاع العام.

واألمنية نظام تقاعد خاص �ن
التكاليف:

حسب  ن  الموظف�ي مساهمات  تختلف 
العام/العسكري،  للقطاع  بالنسبة  النظام. 
ن  ي ح�ي

�ن الراتب،  6 ٪من  دفع  يتم  ما  عادة 
اإلجتماعي  للضمان  ي  الوط�ن الصندوق  أن 
يتطلب مساهمة ٪5.8  من أرباب العمل. 

فوائد:
اإلجتماعي  ي للضمان  الوط�ن يدفع الصندوق 
أما  التقاعد.  عند  واحدة  لمرة  مبلغ مقطوع 

امج أخرى تكون عىل دفعات مختلفة. ال�ب

الفئات الضعيفة
ي لبنان

االلجئون الفلسطينيون �ن
ي 

�ن الفلسطينيون  االلجئون  يستطيع 
الخدمات  مختلف  إىل  الوصول  لبنان 
الرعاية  ذلك  ي 

�ن بما  األونروا  تقدمها  ي  ال�ت
والخدمات  التعليمية  والخدمات  الصحية 
لدى  مسجلون  أنهم  طالما  االجتماعية، 

األونروا.

ن القرص غ�ي المصحوب�ي
العائدين  ن  المصحوب�ي غ�ي   �ّ للق  بالنسبة 
إىل لبنان، يمكن متابعة األ�ة و / أو تقييمها 

قبل عودتهم.

 أللشخاص ذوي اإلعاقة
الخاصة  األهلية  معاي�ي  يستوفوا  أن  ط  �ش

بوزارة الشؤون اإلجتماعية.

هم غ�ي
ي 

المحلية �ن الحكومية  المنظمات غ�ي  تقدم 
جميع أنحاء البالد مجموعة من الخدمات، 
غ�ي  الدولية  المنظمات  من  بتمويل  إما 
يمكن  اللبنانية.  الحكومة  أو  الحكومية 
ي جميع 

ي مكاتب البلديات �ن
الحصول عليها �ن

أنحاء لبنان.
 ، ن والوطني�ي ن  الدولي�ي كاء  ال�ش مع  بالتعاون 
ا  خطًّ لبنان  ي 

�ن الداخىلي  األمن  قوى  أطلقت 
ن  ي الشكاوى من الناج�ي

ساخًنا )1745( لتل�تّ
حاالت  ارتفعت  إذ  �ي، 

ُ
األ العنف  من 

تاّم  إقفال  أّول  مع  تزامًنا  �ي 
ُ
األ العنف 

ي آذار/مارس 2020.
فرضته الحكومة �ن

الوصول للعائدين
األهلية واملتطلبات:

يقترص الوصول إىل الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي 

عىل املوظفني الذين ساهم أصحاب عملهم يف الصندوق 

إن  ًعا.  طو  الذين ساهموا  الخاص  لحسابهم  العاملني  أو 

العديد  أن  مبا  مؤهلني.  غري  هم  العاملني  غري  األشخاص 

منهم يعملون يف قطاعات إقتصادية غري رسمية فهم غري 

مؤهلني للربامج الحالية . للمجتمعات الطائفية معايريها 

الخاصة.

األهلية والمتطلبات:
القطاع  تتوفر صناديق تقاعد مختلفة حسب 
التقاعد  برامج  إن  الشخص.  فيه  يعمل  الذي 
ن عن العمل، بينما تقترص  غ�ي متاحة للعاطل�ي
بشكل  الخاص  لحسابهم  ن  العامل�ي عىل 

مساهمات.
إجراءات التسجيل:

العمل.  صاحب  قبل  من  التسجيل  يتم 
المعلومات حول  من  مزيد  العثور عىل  يمكن 
عىل:  اإلجتماعي  للضمان  ي  الوط�ن الصندوق 

https://www.cnss.gov.lb
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نظام التعليم٥ نظام التعليم ٥

معلومات عامة
ن  ي لبنان من قبل القطاع�ي

يتم توف�ي التعليم �ن
ن من  القطاع�ي إدارة كال  يتم  العام والخاص. 
ي جعلت  بية والتعليم العاىلي ال�ت قبل وزارة ال�ت
 14 إىل   6 سن  من  لألطفال  إلزامي  التعليم 
)إنهاء المرحلة المتوسطة(. عند االنتهاء من 
يفيه المطلوبة  الحلقة 3 يتم منح شهادة ال�ب
للدخول إىل المرحلة الثانوية. عند االنتهاء من 
البكالوريا  منح شهادة  يتم  الثانوية،  المرحلة 
ط دخول  التقنية ك�ش البكالوريا  أو  اللبنانية  
. يتم توف�ي التعليم العاىلي من  للتعليم العاىلي
والجامعات  والمهنية  الفنية  المعاهد  قبل 
والكليات، معظمها خاص باستثناء الجامعة 

اللبنانية.

و/أو  ومتطلباتها  المرصوفات  إىل  الوصول   
الدراسية ال توجد  الرسوم  لتغطية  القروض 
الدراسية  للرسوم  متاحة  مالية  مساعدات 
المدارس  حالة  ي 

�ن الرسمية.  المدارس  ي 
�ن

المساعدة  طلبات  تقديم  يجب  الخاصة، 
ة. المالية )إن وجدت( إىل المدرسة مبا�ش

الموافقة والتحقق من الشهادات األجنبية
تم  ي  ال�ت الشهادات  من  التحقق  يجب 
لجنة  قبل  من  الخارج  ي 

�ن عليها  الحصول 
والتعليم  بية  ال�ت لوزارة  التابعة  المعادالت 
الشهادات  بتصديق  يوىص  اللبنانية.  العاىلي 

واإلفادات من السفارة قبل العودة.

كوفيد - 19
ي تسّببت  ال�ت بالجائحة  التعليمي  النظام  َر 

ّ
تأث

التعليمية،  المؤّسسات  ة 
ّ
كاف أبواب  بإقفال 

إطالق  وتّم  األطفال،  حضانات  فيها  بما 
وزارة  مع  بالتنسيق  ُبعد  عن  م 

ُّ
التعل خّطة 

 �َ
ُ
األ من  الكث�ي  عىل  ذلك  انعكَس  بية.  ال�ت

إىل  اضطّرت  ي  ال�ت المحدود  الدخل  ذات 
ُبعد،  عن  م 

ُّ
للتعل أساسية  مستلزمات  اء  �ش

ي ذلك الحواسيب المحمولة، واألجهزة 
بما �ن

نت، إلخ. اك بخدمة اإلن�ت اللوحية، واالش�ت

العمر المرحلة التعلیمیة

0 - 3 
3–6 

قبل المدرسة ما
ریاض األطفال

المرحلة اإلبتدائیة

6–9

9 - 12

  1 ةالحلق -المرحلة اإلبتدائیة  
)3، 2، 1الصف (

)6، 5، 4الصف ( 2الحلقة 

المرحلة الثانویة

12–15
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التعلیم العالي

>18 الكلیة، الجامعة، المعاھد 
التقنیة والمھنیة 

الوصول للعائدين
ميكن تسجيل العائدين يف أي مدرسة يف لبنان سواء كانت 

يف  الفلسطينيون  االلجئون  يستطيع  ال  خاصة.  أو  عامة 

ولكن  اللبنانية  الحكومية  املدارس  إىل  الدخول  لبنان 

الخاص.  التعليم  أو  األونروا  مدارس  إىل  الدخول  ميكنهم 

املستندات التي يجب توفريها هي التالية: 

نسخة من جواز السفر و / أو بطاقة هوية صالحة

إفادات رسمية بالعاملات آلخرثالث سنوات مصدقة 	 

من السفارة اللبنانية ووزارة الخارجية

والتعليم 	  الرتبية  وزارة  من  معادلة  شهادة  توقيع 

العايل

امتحان القبول للتقييم األكادميي لبعض الجامعات	 

التكلفة والقروض والرواتب
تقترص الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية 
اوح رسوم الدراسة  عىل رسوم التسجيل ؛ ت�ت
ة  ل�ي  1,500,000 من  الخاصة  للمدارس 
 ،

ً
ة لبنانية سنويا لبنانية إىل 15,000,000 ل�ي

عىل أن يتم تغطيتها من قبل الوالدين. تقدم 
بعض المدارس الخاصة مساعدات مالية أو 

رسوم مخفضة.



أأطفال والرّضع أأطفال والرّضع٧٧

لقد صادق لبنان عىل اتفاقية حقوق الطفل 
ي العام 1991. وعىل الرغم من اعتماده عّدة 

�ن
ن ترمي إىل حماية األطفال،  سياساٍت وقوان�ي
ي من ارتفاع مستوى الفقر 

ال يزال لبنان يعا�ن
األزمة  تفاقمه  ما  وهو  المساواة،  وانعدام 
ر حالًيا أنَّ  ي البالد. ُيقدَّ

المالية واالقتصادية �ن
� اللبنانية تعيش تحت 

ُ
قرابة %50 من األ

ة  � الفق�ي
ُ
خّط الفقر، ما دفَع العديد من األ

تشغيل  مثل  السلبية،  ف  التكيُّ آليات  إىل 
إىل  ذلك  ويؤّدي  األطفال.  وزواج  األطفال 
وال  واالستغالل،  لإلساءة  األطفال  تعريض 
ي 

�ن ويعملون  يعيشون  الذين  أولئك  سّيما 
الشوارع. 

الصحة
اللقاحات  بتوف�ي  العامة  الصحة  وزارة  م  ن تل�ت
الصحية  الرعاية  مراكز  جميع  ي 

�ن المجانية 
الرغم  وعىل  والمستوصفات.  األولية 
االنتشار  حاالت  بعض  تحدث  ذلك،  من 
منها  الوقاية  يمكن  ي  ال�ت أللمراض  العرضية 
ي 

�ن الحصبة  انتشار  ذلك  ي 
�ن بما  باللقاحات، 

ي ّي حالة من شلل 
العام 2019-2018 .و�ن

ن لم يشهد لبنان أ نوات،  األطفال منذ س ح�ي
المّعدل  دون  ن  التحص�ي مستويات  تزال  ال 
من  الحكومة  ّززت  ع  وقد  هذا   . اإلقليمي
، وذلك بدٍعم ومن  ي ن الروتي�ن جهود التحص�ي
للطفولة   المتحدة  األمم  منظمة  من  ّظ  ة 
ّضية  ومفو  العالمية  مالصحة  اليونيسف 

األمم المتحدة السامية لشؤون 
. ن االلجئ�ي

الجهات غ�ي الحكومية المهتّ مة بقضايا 
رفاه األطفال وحقوقهم

المحلّية  المنظمات  من  الكث�ي  ّصص  يتخ 

ي حماية األطفال وتحقيق 
ي لبنان �ن

والدولية �ن
رفاههم، إىل جانب بعض الخدمات األخرى 
ذات الصلة. وتعمل اليونيسف، بالتعاون مع 
المتحدة  األمم  ووكاالت  اللبنانية  الحكومة 
المتّعددة  المشكالت  معالجة  عىل  األخرى، 
المساعدة  توف�ي  وعىل  باألطفال،  المرتبطة 
وتشمل  ضعًفا.  األك�ث  أللطفال  ة  المبا�ش
هذا  ي 

�ن العاملة  األخرى  الدولية  المنظمات 
،)ومنظمة  األطفال  أنقذوا  منظمة  اإلطار 
ناشونال  إن�ت بالن  ،ومنظمة  الحرب  أطفال 
ي 

�ن رائدة  »حماية«  منظمة  ّما  أ  ها  .وغ�ي
ي حماية 

لبنان تت ، فهي منظمة خ ّصص ٌ �ن
جميع  منع  عىل  عملها  يرتكز  األطفال، 
أشكال العنف واإلساءة إىل األطفال. وتمتلك 
ولها  لبنان،  أنحاء  جميع  ي 

�ن مراكز  المنظمة 
ي جميع المناطق 

خطوط ساخنة للخدمات �ن
انظر  االتصال،  معلومات  عىل  (للحصول 

القسم.

المدارس
لبنان  الخاصة  المدارس  ّدم  تق  ما  وغالًبا 
مدارس رسمّية وال سيما بالمدارس الرسمية 
 ً كما وقد تضع  أفضل مقارنة.  تعلٍيم  جودًة 
أصعب  ٍل  دحو  وط  �ش الخاصة  المدارس 
ورسوم دراسية عالية قدا ل يستطيع الكث�ي 
ن تكب ّدها. هذا وتحرص وزارة  من اللبناني�ي
جميعا  حصول  عىل  العاىلي  والتعليم  بية  ال�ت
وقد  الجّيد.  التعليم  عىل  لبنان  ي 

�ن ألطفال 
لحماية  ي  الوط�ن ناَمج  ال�ب الوزارة  أطلقت 
المدرسية،  السياسات  ضمن  الطفال 
تحقيق  نحو  الخطوات  بعض  واّتخذت 
ذوي  ألطفال  لدمجا  الشامل،  التعليم 

ي المدارس العادية.
االحتياجات الخاصة �ن

ٍت  سياسا  المدارس  من  عٌدد  واعتمد  كما 
السنوات  ي 

�ن ّمر  ن  ال�ت لمناهضة  ٍت  وحمال 
ة. األخ�ي

 السياسات واألعراف االجتماعية
ن شائًعا  ن الجنس�ي  ال يزال انعدام المساواة ب�ي
من  الكث�ي  تحقيق  من  الرغم  عىل  لبنان  ي 

�ن
اإلطار عىل صعيد الحياة  ي هذا 

اإلنجازات �ن
ن  القوان�ي ّص  تن  وال  والشخصية.  العامة 
ن النساء  ي الحقوق ب�ي

اللبنانية عىل المساواة �ن
من  الكث�ي  المرأة  تواجه  حيث  والرجال، 
ي الكث�ي من 

العوائق االجتماعية والثقافية. ف�ن
المجتمعات المحلّية، ُينظر إىل الفتيات عىل 
من الفتيان أّنهن أقّ ل أهمّية . ونظً را إىل أّنه 
أللحوال  ي 

مد�ن ٍن  قانو  من  لبنان  ي 
�ن ليس 

الشخصية، تّتو ظمها ىل المجتمعات الدينية 
إدارة هذه المسائل، مع العلم أن مع يح ّدد 
ّن  أ  غ�ي  ة.  ع�ش الثامنة  دون  الزواج  ّن  س 
األطفال  زواج  عىل  بالقضاء  م  ن ال�ت قد  لبنان 
العام  بحلول  والق�ي  المبكر  والزواج 
أهداف  مع  يتوافق  بما  وذلك   ،  2030
البيانات  وبحسب  المستدامة.  التنمية 
ن  ب�ي ك  المش�ت التنسيق  فريق  عن  الصادرة 
األطفال  عدد  ارتفع  لبنان،  ي 

�ن الوكاالت 
ي 

�ن ملحوظ  ٍل  بشك  ن  العامل�ي ن  اللبناني�ي
ي 

�ن ًرا  انتشا  أك�ث  وهو  ة،  األخ�ي السنوات 
الحكومة  ّسق  وتن  هذا  الريفية.  المناطق 
اللبنانية مع وكاالت األمم المتحدة، بما فيها 
أسوأ  عىل  القضاء  أجل  من  اليونيسف، 
أشكال عمالة األطفال، حيث وضعت خّ طة 

ي هذا الصدد.
عم ٍل وطنية �ن

الوصول للعائدين
يستطيع العائدون إىل لبنان من حاميل الجنسية اللبنانية 

التسّجل يف أّي مدرسٍة يف لبنان، خاصًة كانت أم رسمية. 

لبنان، فال ميكنهم الدخول  الفلسطينيون يف  أّما الالجئون 

التسّجل  ميكنهم  أنّه  بيد  اللبنانية،  الرسمية  املدارس  إىل 

الخاصة.  املدارس  أو  األونروا  الخاضعة إلدارة  املدارس  يف 

يف ما يخّص قطاع الصحة، يستطيع العائدون من حاميل 

لبنان  يف  الفلسطينيون  والالجئون  اللبنانية  الجنسية 

أن  رشط  خاص،  أو  حكومي  مستشفًى  أّي  إىل  الدخول 

و/أو  الصحي  التأمني  طريق  عن  بتغطيٍة صحية  يتمتّعوا 

إىل  اإلشارة  تجدر  االجتامعي.  للضامن  الوطني  الصندوق 

أن الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ال يوفّر التغطية 

الصحية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان. وميكن التواصل مع 

األطفال عن طريق  العاملة مع  الحكومية  املنظامت غري 

املوقع اإللكرتوين أو الربيد اإللكرتوين أو الخطوط الساخنة.  

بطاقة  و/أو  السفر  جواز  عن  صورٌة  املطلوبة  ملستندات 

هويٍة صالحة سّجٌل رسمي بالدرجات الدراسية للسنوات 

الثالث السابقة، مصادق عليه من السفارة اللبنانية ووزارة 

وزارة  من  موقّعة  معادلة  شهادة  واملغرتبني  الخارجية 

الرتبية والتعليم العايل امتحان دخوٍل إىل بعض الجامعات، 

للتقييم األكادميي بطاقة اللقاحات بطاقة التأمني الصّحي 

بطاقة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

Photo: Unsplash 2020/ Elisa Kennemer



اللجنة الدولية للصليب األحمر
وت شارع السادات، الحمرا، ب�ي

+961 1 739 297
www.icrc.org 

مية ام اإلسال ت ي دار األ
ي 

�ن اإلجتماعية  ة  الرعاي  مؤسسات 
ام ومراكز ت ي ي ذلك دوراأل

ما �ن ان ب ن ب ل
الجديدة، المهنيطريق  تدريب  ل  ا

وت ب�ي
+961 1 654 654

marafel@daralaytam.org
www.daralaytam.org 

ن ب�ي وزارة الخارجية والمغ�ت
وت فية، ب�ي األ�ش
+961 333 100

www.mfa.gov.lb 

ية إللستخدام المؤسسة الوطن
شارع ملحم خلف

وت ية، ب�ي العدل
http://www.neo.gov.lb 

وت المركز ي ب�ي
كية �ن  الجامعة األم�ي

ي الط�ب
قاهرة شارع ال

وت الحمرا، ب�ي
aubmc@aub.edu.lb

www.aubmc.org 

إلغاثة المتحدة  األمم  وكالة   األونروا،  
ق ي ال�ش

ن �ن ن الفلسطيني�ي  وتشغيل الالجئ�ي
ي لبنان

ن �ن ن الفلسطيني�ي (األد�ن )لالجئ�ي
وت ي، ب�ي ب�ئ حسن، الغب�ي

+961 1 840 490
www.unrwa.org

كاريتاس لبنان
 مختلف المراكز المجتمعية واإلجتماعية(

ي جميع أنحاء لبنان
(�ن

شارع د. يوسف حجار
وت سن الفيل، ب�ي

+961 1 499 767
info@caritas.org.lb
www.caritas.org.lb

عام ة األمن ال ري مدي
وت المتحف، ب�ي

1717
www.general-security.gov.lb 

تجارة  وزارة اإلقتصاد وال
وت لد، ب�ي ب وسط ال

1739
Info@economy.gov.lb 

http://www.economy.gov.lb 

يل ديو مستش�ن أوت
فار أ. نقاش ول ب

وت فية، ب�ي األ�ش
+961 1 615 300

info@hdf.usj.edu.lb 
www.hdf.usj.edu.lb 

ي
الصليب األحمر اللبنا�ن

ي
 الخدمات الصحية والطبية والشبابية �ن

ز، القنطاري،  جميع أنحاء لبنانشارع سب�ي
وت ب�ي

وت ي، ب�ي ب�ئ حسن، الغب�ي
+961 1 372802- 3- 4- 5
pr.info@redcross.org.lb 

www.redcross.org.lb

IOM - المنّظمة الدولية للهجرة
 الرملة البيضاء، شارع نقوال ابراهيم �سق،

وت الجناح، ب�ي
+961 1 841 701

iombeirut@iom.int

ي
و�ن www.iom.int :الموقع اإللك�ت

 مؤسسة عامل الدولية
وت والبقاع وجنوب( ي ب�ي

 مراكز متعددة �ن
 لبنان تتضمن الرعاية الصحية

نفسية وخدمات  لتعليم  وا لولية  أ  ا
(وإجتماعية وحماية أللطفال

وت  شارع ابو شقرا لمصيطبة، ب�ي
+961 1 317 293
info@amel.org 
www.amel.org

عامة وزارة الصحة ال
وت ب�ئ حسن، الجناح، ب�ي

				 :ساخن هاتف )24/7(
info@moph.gov.lb
www.moph.gov.lb 

أبعاد
ن ن الجنس�ي لمساواة ب�ي مركز الموارد ل

وت ب�ي
+961 1 283 820, +961 81 78 81 

78, +961 7 606 0602
abaad@abaadmena.org 

www.abaadmena.org

ن وزين مستش�ن ع�ي
ن وزين، الشوف، جبل لبنان عاليه، ع�ي

+961 5 509 001-4 
AWH@awh.org.lb 

www.awh.org.lb

المستش�ن اإلسالمي
، طرابلس شارع عزمي

+961 6 210 186 /+961 6 205 875
info@islamichospital.org www.

islamichospital.org

مستش�ن رياق
رياق، البقاع

+961 8 901 300/1/2/3/4/5 
administration@rayakhospital.com

www.rayakhospital.com ا

ي
ي الديموقراطي اللبنا�ن

التجمع النسا�ئ
 بناية رّيس وحمود، شارع نحاس، زقاق

وت البالط – البطريركية، ب�ي
+961 1 370 120 
+961 1 370 189

beirut@rdflwomen.org 
www.rdflwomen.org

جماعة مريم ومرتا
(لدعم كل إمرأة تواجه العنف والعزلة(

وت ب�ي
+961 9 236 962
+961 9 236 961

cmm@maryamandmartha.org
www.maryamandmartha.org

ي مركز كليمنصو الط�ب
شارع كليمنصو
وت الحمرا، ب�ي

+961 1 372 888
1240 (hotline)

info@cmc.com.lb
www.cmc.com.lb

ي الجعيتاوي
المستش�ن اللبنا�ن
وت فية، ب�ي األ�ش

+961 1 590 000
info@hopital-libanais.com
www.hopital-libanais.com/ 

ي جام�ي مستش�ن حمود مركز ط�ب
شارع د. غسان حمود

صيدا
+961 7 723 111/888

+961 7 721 687 
info@hammoudhospital.com 

www.hammoudhospital.com 

ي مستش�ن الت�ت
شارع بشارة الخوري

بعلبك، البقاع
+961 8 370 799 
+961 837 1903 

+961 3 833 846

 حلم
ي الجنس،(  حماية مثىلي الجنس، مزدو�ب

ي الجنس (متحوىلي الجنس و متح�ي
وت ب�ي

+961 7 1916 147
support@helem.net

www.helem.net 

مستش�ن الرسول األعظم
،طريق المطار

وت اجنة، ب�ي برج ال�ب
+961 1 456 456 / +961 1 452 700 

info@alrassoul.org
www.alrassoul.org 

ي مستش�ن الني�ن
شارع المعرض

عش�ي الداية، طرابلس
+961 6 431 400 

www.hopitalnini.com 

مستش�ن جبل عامل
جل البحر، صور

+961 7 740 343 / 
+961 7 740 198 / 03-280580

ك�ن
(لحقوق النساء وحمايتهم(

شارع بدارو، بناية بيضون 43
+961 1 392 220 

24/7 Helpline: 
+961 3 018 019

kafa@kafa.org.lb 
www.kafa.org.lb

أبعاد
) ن ن الجنس�ي (مركز الموارد للمساواة ب�ي

وت ب�ي
+961 1 283 820

+961 81 78 81 78
+961 7 606 0602

abaad@abaadmena.org 
www.abaadmena.org

أمعلومات اإلتصال وروابط مفيدة٧ أمعلومات اإلتصال وروابط مفيدة ٧



نقاط هامة ٨

قبل العودة
وثيقة صالحّية  من  كد 

ّ
تأ السفر:   وثيقة 

انتهاء حال  ي 
�ن بك.  الخاّصة   السفر 

أقرب مع  التواصل  يمكنك   صالحّيتها، 
 سفارٍة لبنانية للحصول عىل المساعدة. أما
لبنان، ي 

�ن مقيًما  فلسطينًيا  الجًئا   إذا كنت 
ن عليك الحصول عىل الموافقة عىل  فيتع�يّ
لبنانية، ح�تّ وإن  العودة من أقرب سفارٍة 

كانت وثيقة سفرك صالحة
إبالغ عىل  احرص  واألصدقاء:   العائلة 
بعودتك، لبنان  ي 

�ن أصدقائك  و/أو   أ�تك 
ي الوضع

لون أهّم مرشٍد لك �ن
ّ
 كونهم يشك

ر ذلك، اطلب مشورة
ّ

ي حال تعذ
. �ن  الحاىلي

.المنظمة الدولية للهجرة
 الشؤون القانونية: إذا كنت تخ�ش التعّرض
إىل عودتك  بعد  قانونية  مشكالٍت   ألي 
ي
 لبنان، ُير�ب منك إبالغ المستشار القانو�ن

ي قبل عودتك .المع�ن
ي
�ن المولودين  لألطفال  الوالدة:   شهادات 

 الخارج: احصل عىل شهادة والدة مصادقة
.عليها من السفارة اللبنانية

التعليمية الشهادات  جمة  ب�ت قم   التعليم: 
السلطات من  واطلب  ية،  ن اإلنكل�ي  إىل 
المصادقة اللبنانية  السفارة  ومن   المعنية 

.عليها
الطبية التقارير  عىل  الحصول   الصحة: 
ية ن  الالزمة من األطّباء وترجمتها إىل اإلنكل�ي

.إذا أمكن

بعد العودة
لدى التسجيل  من  ّكد  تأ   التسجيل: 

.السلطات المعنية
 إعادة اإلدماج: إذا كنت مؤهاال أل ّي نوع

ي مجال
 مساعدٍة �ن

مع التواصل  عليك  ن  يتع�يّ اإلدماج،   إعادة 
 المنظمة الدولية

ي أقرب فرص ٍة .بعدّ
ي لبنان، �ن

 م للهجرة �ن
وصولك سيت

 تحديد موعد لك وستحصل عىل مشورٍة
.مف ّصلة

ي
ي المدارس �ن

 المدارس: س ّجل أطفالك �ن
أ�ع وق ٍت

.(ممكن (إذا أمكن

Photo: Unsplash 2021/ Christelle Hayek




