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ر. 
ّ
ال ل�شغوط متزايدة لرفع م�شتوى مهاراتهم الحالية وتعّلم مهارات جديدة لتلبية احتياجات �شوق العمل ال�شريعة التغي

ّ
�ص الباحثون عن العمل والعم

ّ
يتعر

ا من خطة لبنان لال�شتجابة لالأزمة  )LCRP( في قطاع �شبل العي�ص منذ بداية ال�شتجابة لأزمة الالجئين ال�شوريين، حيث 
ً
يعد التدريب على المهارات مكوًنا رئي�شي

م ال 
ّ
م العديد من المنظمات غير الحكومية برامج تدريب مهني. على الرغم من هذه الزيادة الم�شتمرة في توفير التدريب غير الر�شمي على المهارات، ل يقد

ّ
قد

عدًدا محدوًدا من �شركاء قطاع �شبل العي�ص، خدمات دعم ما بعد التدريب. اإن عدم التاآزر والتعاون بين ال�شركاء في قطاع �شبل العي�ص ومع الحكومة يعرقل عملية 

دي الخدمات 
ّ
تبادل المعلومات حول خدمات التدريب وما بعد التدريب ليتم م�شاركتها ب�شكل منهجي وفعال من اأجل اإحالة الم�شتفيدين في نهاية المطاف اإلى مزو

المالئمين عند الحاجة.

تغطي خدمات التدريب وما بعد التدريب مجموعة وا�شعة من اأن�شطة الدعم التي قد ت�شمل خدمات التوجيه المهني، والتوظيف والتن�شيب الوظيفي والر�شاد والدعم 

ا خدمات الدعم غير المتعلقة بالتوظيف مثل الدعم النف�شي وخدمات  على �شعيد اأدوات وتقنيات البحث عن وظيفة، والتدريب لمقابالت العمل، ولكنها ت�شمل اأي�شً

دي خدمات التدريب وما بعد التدريب، ولكن قد ل تعرف معظم المنظمات غير الحكومية التي تعمل تحت مظلة 
ّ
رعاية الأطفال وما اإلى ذلك. تتوّفر مجموعة من مزو

دي الخدمات المالئمين.
ّ
خطة لبنان لال�شتجابة لالأزمة، اأين اإيجاد مزو

العمل مجموعة من الحواجز  الأو�شع، ي�شمل م�شطلح »الم�شت�شعفين« في �شياق �شوق  الم�شت�شعفة. بمعناه  الفئات  المنظمات غير الحكومية  تخدم معظم هذه 

بالكفايات  تتعلق  الحواجز قد  اأن بع�ص  التوظيف. في حين  الكاملة في عملية  الم�شاركة  المجموعات من  اأو  الأ�شخا�ص  التي تمنع بع�ص  المتداخلة  اأو  المتميزة 

ا ما تحتاج المجموعات الم�شت�شعفة في �شوق العمل اإلى التغّلب على العديد 
ً
ا ما تقترن بتحديات غير متعلقة بالعمالة. غالب

ً
الأ�شا�شية اأو القدرة على العمل، فاإنها غالب

م في عمل مما ي�شتدعي  الحاجة اإلى خدمات الدعم غير 
ّ
ا البقاء والتقد من الحواجز التي توؤثر على قدرتها لي�ص على البحث عن العمل والعثور عليه فح�شب، بل اأي�شً

ي بين العوامل القت�شادية والجتماعية التي 
ّ
المتعلقة بالعمل )اأي الدعم النف�شي وخدمات رعاية الأطفال وما اإلى ذلك(. يو�شح الر�شم البياني اأدناه الترابط القو

توؤثر على قدرة الفئات الم�شت�شعفة في العثور على الوظائف وتوّليها.

المقّدمة
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ت جائحة COVID-19 والأزمة القت�شادية الناتجة عنها في البالد اإلى تفاقم هذه الحواجز واأبرزت اأهمية تو�شيع و�شول الفئات الم�شت�شعفة اإلى خدمات الدعم 
ّ
اأد

ق يتجاوز الم�شاعدة الإن�شانية، مثل نظام 
ّ

الالزمة لتولي وظيفة. غير اأنه بالرغم من توافر خدمات الدعم هذه في الدولة، فاإن الفتقار اإلى نظام اإحالة موؤ�ش�شي ومن�ش

ة من الدعم المقدم اإلى تلك الفئات الم�شت�شعفة.
ّ
 ب�شد

ّ
اإدارة المعلومات المتعّلقة بالإحالت )RIMS(، يعيق تبادل المعلومات حول خدمات التدريب وما بعد التدريب ويحد

 و�شع نظام اإدارة المعلومات المتعّلقة بالإحالت من قبل المجل�ص الدنماركي لالجئين )DRC( في لبنان ا�شتجابة للحاجة اإلى عمليات اإحالة فيما بين القطاعات 
ّ
تم

الة، وتتم في الوقت المنا�شب. يلبي هذا النظام الدعوة اإلى و�شع اأنظمة اأقوى عبر القطاعات والوكالت للتن�شيق 
ّ
المتعددة ، بحيث تكون خا�شعة للم�شاءلة وفع

ا داخل قطاع 
ً
والإحالة بهدف �شد الفجوات في الخدمات التي لوحظت في اإطار ال�شتجابة في لبنان. يتم ا�شتخدام نظام اإدارة المعلومات المتعّلقة بالإحالت حالي

�شبل العي�ص كاآلية اإحالة للم�شاعدة الإن�شانية المتاحة بين ال�شركاء )مثل تزويد الم�شاعدة الأ�شا�شية والتعليم وحماية الأطفال والماأوى وما اإلى ذلك(. بالتالي، من 

لة  توّفر الدعم الكامل للباحثين عن العمل في الو�شول اإلى 
ّ
ال�شروري وجود �شبكة خدمات اإحالة ت�شمل خدمات التوظيف بالإ�شافة اإلى خدمات دعم اأخرى مكم

فر�ص العمل المنا�شبة.

�شمن اإطار برامجها التنموية لدعم  المنظمات غير الحكومية والموؤ�ش�شات الحكومية في تح�شين خدماتها لجهة برامج التدريب المهني وخدمات الدعم ما بعد 

ة في تحقيق اأق�شى ا�شتفادة من الدعم المتوفر حاليا، الى اأن يتم على المدى الطويل و�شع 
ّ
التدريب، ت�شعى منظمة العمل الدولية اإلى م�شاعدة المنظمات المحلي

ة وذلك من اأجل تح�شين الم�شاءلة والفعالية 
ّ
قة ومنهجي

ّ
دي خدمات التدريب وما بعد التدريب بطريقة من�ش

ّ
ل ال�شراكة والتعاون بين مزو

ّ
اإحالة ي�شه نظام �شبكة 

وتجّنب الزدواجية. بذلت هذه الجهود �شمن م�شروع »تح�شين و�شول الخريجين اللبنانيين والالجئين من التدريب على المهارات اإلى فر�ص العمل«، بدعم مالي 

.)AICS( من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية
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دي خدمات التدريب وما بعد التدريب. يقدم هذا الر�شم خارطة طريق 
ّ
�شة InfoPro لر�شم خارطة مزو

ّ
وفي هذا ال�شياق، تعاقدت منظمة العمل الدولية مع موؤ�ش

لخدمات التوظيف وتوفير المهارات الحالية في لبنان وهي تهدف اإلى:

 تزويد ال�شلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان ب�شورة وا�شحة عن الخدمات المتوفرة في المنطقة التي تقع �شمن �شلطتها المحلية،  •

وم�شاعدتها على فهم الب�شمات المكانية التي تحدد �شكل هذه الخدمات وكيف يتغير ذلك؛

دعم المنظمات غير الحكومية والم�شتخدمين المحتملين الآخرين للتعاون مع الحكومة لت�شكيل الخدمات وتعزيز الفر�ص التي تن�شاأ؛ •

ا جديدة لل�شراكة والتنمية.  •
ً

ت�شليط ال�شوء على مزودي الخدمات المحليين والوطنيين والدوليين الذين قد يوفرون فر�ش

بالتالي، ت�شّكل عملية ر�شم خارطة مزودي الخدمات الخطوة الأولى نحو تطوير �شبكة خدمات اإحالة �شاملة عبر القطاعات لخدمات التوظيف وما بعد التدريب 

ات اأخرى مماثلة في البلد، من اأجل تو�شيع خيارات الإحالة اإلى 
ّ

الأخرى التي �شتكون بمثابة خدمة تكميلية لنظام اإدارة المعلومات المتعّلقة بالإحالت واأي من�ش

خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات غير المتعلقة بالتوظيف. 

خ�شائ�ص ر�شم الخارطة

دي الخدمات. 
ّ
اإّن الخارطة هي وثيقة متاحة للجميع. اإن الم�شتخدمين الم�شتهدفين هم المنظمات غير الحكومية اأو ال�شركات اأو الأفراد اأو الباحثين عن عمل اأو مزو

بما في ذلك �شركات  الإنترنت،  دة �شخ�شيا وعبر 
ّ
المزو المهارات وبالتوظيف،  المتعلقة بتطوير  دي الخدمات 

ّ
اأنواع مزو الخارطة جميع  ا�شتهدفت عملية ر�شم 

القطاع الخا�ص والمنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية والموؤ�ش�شات الحكومية والموؤ�ش�شات الجتماعية. توفر الخارطة معلومات 

دها تلك الموؤ�ش�شات، ومعلومات الت�شال، وملّف تعريف الم�شتفيدين والمجموعات الم�شتهدفة، وموقع تزويد الخدمات. يت�شمن 
ّ
لة ب�شاأن الخدمات التي تزو

ّ
مف�ش

الجدول 1 قائمة بخدمات التدريب وما بعد التدريب وتعريفاتها.

ر مع الوقت. نتيجة لذلك، �شيتم تحديث هذه 
ّ
ة بالموؤ�ش�شات عند اإجراء عملية ر�شم الخارطة )ال�شهر، ال�شنة(، وقد تتغي

ّ
تت�شمن الخارطة معلومات الت�شال الخا�ش

دي الخدمات الجدد. يرجى 
ّ
دي خدمات التدريب وما بعد التدريب المدرجة اأ�شمائهم في القائمة، بالإ�شافة اإلى مزو

ّ
الخارطة با�شتمرار بالمعلومات المتعلقة بمزو

من مزودي خدمات التدريب وما بعد التدريب اإ�شافة / تحديث المعلومات الخا�شة بهم عن طريق الّت�شال بمنظمة العمل الدولية. 

 ر�سم خارطة مزّودي

خدمات التدريب وما بعد التدريب
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الجدول 1  قائمة بخدمات التدريب وما بعد التدريب وتعريفاتها 

اإ�شداء الن�شائح والتدريب وتوفير المعلومات ودعم الأ�شخا�ص الذين يخططون وي�شعون للعثور على وظيفة االر�شاد الوظيفي

االإر�شاد المهني

تقييم �شمات ال�شخ�شية ومجموعات المهارات والهتمامات للم�شاعدة في تحديد الم�شارات الوظيفية المنا�شبة وجمع 

بيانات حول الخلفية، بما في ذلك المنا�شب ال�شابقة التي �شغلها ال�شخ�ص المعني ونمط الحياة واأثر الأ�شرة والأهداف 

المهنية

اإيجاد وظيفة دائمة اأو موؤقتة منا�شبة ل�شخ�ص ما لأكان طالب)ة( اأو باحث عن عمل اأو عاطل)ة( عن العملالتن�شيب الوظيفي

 الدعم في البحث عن عمل /

ور�شة عمل

هو �شكل من اأ�شكال الم�شاعدة المقدمة للباحثين عن عمل، تت�شمن تقنيات البحث عن عمل، والتح�شير لمقابالت 

العمل، وو�شع خطط العمل، وتح�شين الملفات ال�شخ�شية المعرو�شة على الإنترنت،  وما اإلى ذلك.

ر الفرد للعمل كفني اأو لتولي عمل في حرفة اأو تجارة تتطلب العمالة الماهرةالتدريب المهني توفير التعليم الذي يح�شّ

توفير التعليم بال�شمات والمهارات ال�شخ�شية التي ت�شاعد الموظفين على التفاعل مع الآخرين والنجاح في مكان العملالمهارات الحياتية/ المهارات االأولية

برنامج تطوير ريادة االأعمال
هو برنامج يهدف اإلى تطوير القدرات الريادية لدى ال�شخا�ص، بما في ذلك الريادة الجتماعية، وريادة الأعمال 

البتكارية، وريادة الأعمال ال�شغيرة، وريادة الأعمال التجارية المبتدئة، وما اإلى ذلك.

التدريب العملي

يعتبر جزء مهم من النتقال من التعليم اإلى العمل، والهدف الرئي�شي للتدريب العملي هو توفير الخبرة العملية لل�شباب 

غير القادرين على اكت�شاب الخبرة العملية لأّنهم ل ي�شتطيعون العثور على اأول وظيفة، ول يمكنهم العثور على وظيفة 

لأنهم يفتقرون الى الخبرة في العمل.

التطّوع
وهو العمل غير الإجباري ومن دون اأجر؛ اأي الوقت الذي يمنحه الأفراد من دون تلقي اأجر لالأن�شطة المنّفذة اإما من 

خالل منظمة اأو ب�شكل مبا�شر لالآخرين خارج ا�شرهم.

 التلمذة ال�شناعية /

التّدرب اأثناء العمل

التلمذة ال�شناعية هي تدريب منهجي طويل الأجل لمهنة معترف بها يتم ب�شكل كبير داخل موؤ�ش�شة  اأو تحت اإ�شراف 

حرفي م�شتقل. ويجب اأن يخ�شع الى عقد خطي للّتدرب على المهنة، �شمن المعايير المهنية المعتمدة

ا بال OJT ، هو طريقة عملية للتعليم وتعلم المعرفة والمهارات وال�شلوك الالزم  التدريب اأثناء العمل ، المعروف اأي�شً

للمتدربين / الموظفين لأداء مهمة محددة في مكان العمل

ت�شمل اأي نوع من المعلومات الم�شتخدمة لتخاذ قرارات م�شتنيرة ب�شاأن �شوق العملLMI )معلومات ب�شاأن �شوق العمل(

مجموعات منظمة من البيانات اأو المعلومات اأو الموؤ�شرات الخا�شة ب�شوق العمل والمخزنة �شمن انظمة الكترونية/رقميةقاعدة البيانات

تبادل العمالة االإلكتروني 

 )ELE(
من�شة الكترونية �شمن نظام معلومات �شوق العمل لتمكين اأ�شحاب العمل والباحثين عن عمل من التوا�شل فيما بينهما 

وال�شتفادة من خدمة مطابقة الوظائف عبر النترنت وغير مت�شلة بالنترنت
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النهج العام والمنهجية

دي الخدمات والت�شال بهم وجمع المعلومات ال�شرورية.
ّ
ا من الطرق �شملت البحث المكتبي وجمع البيانات النوعية لتحديد مزو

ً
اتبعت عملية و�شع الخارطة مزيج

تها وت�شمّنت: الموؤ�ش�شات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية، 
ّ
 على ماهية اأعمالها واأهدافها ومهم

ً
�شنّفت الموؤ�ش�شات التي تم الت�شال بها �شمن فئات بناء

ات الإقليمية عبر الإنترنت، وبنك الوظائف الدولية عبر الإنترنت. 
ّ

والمنظمات غير الحكومية الدولية، والوكالت والموؤ�ش�شات الخا�شة، والجامعات، والمن�ش

ن بالتف�شيل في الجدول البياني اأدناه.
ّ
بلغ اإجمالي عدد الموؤ�ش�شات  التي ر�شدت في نهاية هذه العملية 143 موؤ�ش�شة، كما هو مبي

طريقة الّت�شال 

                              فئة الموؤ�ش�شة

الموؤ�ش�شات 

الحكومية

المنظمات 

غير الحكومية 

المحلية

المنظمات غير 

الحكومية الدولية

الوكالت 

والموؤ�ش�شات 

ة الخا�شّ

المن�شات الإقليمية الجامعات

على الإنترنت

بنك الوظائف الدولي 

عبر الإنترنت

المجموع

22714944060مقابلة عبر الهاتف 

176100116مقابلة عبر الإنترنت

0124121121البريد الإلكتروني

08641121546البحث المكتبي

354301571717143مجموع الموؤ�ش�شات

التحديات والقيود والتدابير الت�شحيحية

دي خدمات التدريب وما بعد التدريب والو�شول اإلى اأحدث المعلومات.
ّ
تعود التحديات والقيود الرئي�شية لر�شم الخريطة اإلى ال�شعوبات في الت�شال بمزو

تدابير التخفيفالتحديات

عدم توّفر المعلومات و / اأو معلومات ات�شال خاطئة 

للموؤ�ش�شات

توا�شل مع �شبكة InfoPro لجمع معلومات الت�شال الناق�شة والت�شال باأ�شخا�ص مختلفين في 

الموؤ�ش�شة

تم اإجراء بحث مكتبي لجمع المعلومات الناق�شةعدم الهتمام بتعبئة المعلومات المطلوبة



ر�سم خارطة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

املوؤ�ش�شات احلكومية

333333مكتب التوظيف الوطني

33بلدية ال�شياح

33وزارة العمل )من�شة الكرتونية للوظائف(

املنظمات غري احلكومية املحلية

33الدرا�شات اللبنانية

33333لبورا

املوؤ�ش�ش��ة البطريركي��ة املارونية العاملية 

لالإمناء ال�شامل

3333333

3333333333موؤ�ش�شة ال�شفدي

3333333333موؤ�ش�شة رينيه معو�ص - فر�ص

333333املجموعة

333333منظمة عامل

3333333خربات لبنان

)MWK( 3333333املبادرات والقرارات

3333333جمعية املقا�شد

333333منظمة التوجيه الإ�شالمي 

3333333قدرات

333333مطورين لبنانيني

3333333333اأرك اإن �شيال

333اأبعاد

3333الرابطة اللبنانية ل�شيدات العمل

33333333تفاوؤل

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

3333333333موؤ�ش�شة خمزومي

33333موؤ�ش�شة جفرا

جتربة القيادة وريادة الأعمال وتطوير وبناء 

)LEE(القدرات

3333333

333333احلركة الجتماعية

جمعية �شالم اللبنانية للتنمية والت�شال 

)LADC(
33

333دوركا�ص )طابيثا(

33333جمعية الوجدان للتنمية

333333ليب ريليف

)OWS( 333جمعية رعاية الأيتام

333كودي

)YFORD(  33333333جمعية �شباب من اأجل التنمية

3األفا

33333333موؤ�ش�شة مي�شال �شاهر الجتماعية

 مركز املعلومات العربي للفنون ال�شعبية 

)اجلنى(

33333

الحتاد اللبناين لالأ�شخا�ص املعوقني حركيًا 

)LPHU(
33333333333

املوؤ�ش�شة اللبنانية للدرا�شات والتدريب 

)LOST(
3333333333

3333333اجلهود امل�شرتكة

)NRDC( 33333املركز الوطني للتاأهيل والتنمية

333ثقة الفر�ص الرقمية

33333جمعية اخلطوة الأوىل معًا )في�شتا(

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

333333جمعية التجارة العادلة لبنان

)SSSE( 33تعليم الدعم الجتماعي

33الفيحاء

3333كاريتا�ص لبنان

333333موؤ�ش�شة اإجناز 

3333اأنا اأقراأ

333اإدراك

3333�شبكة نوايا

333333333النبعة

33موؤ�ش�شة مدى

333جمعية اأهلنا

3الحتاد اللبناين لالأ�شخا�ص املعوقني حركيًا

املعهد اللبناين للتنمية القت�شادية 

)ILDES( والجتماعية

333333333

33333موؤ�ش�شة لوياك لبنان

Torch3333333333

33جمعية الرحمة

333333333333منظمة غري حكومية بال حدود

املنظمات غري احلكومية الدولية

)IECD( 33333333333املعهد الأوروبي للتعاون والتنمية

املراكز املهنية يف املديرية العامة للتعليم 

والتدريب التقني واملهني )12 مدر�شة(

33333333333

 �شندوق الأمم املتحدة الدويل لرعاية 

الطفولة

33333333333

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

333333جمعية املتطوعني للخدمة الدولية

33333333برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

3اأطفال احلرب هولندا

Tres Amis3

Right to Play )RtP(333

)ILO( 3333333333منظمة العمل الدولية

3333333333وكالة التعاون التقني والتنمية

)WVI( 3333333منظمة الروؤية العاملية

وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني يف ال�شرق الأدنى

333333333

Terre Des Hommes Italy )TdH-It(3333

)DRC( 33333333املجل�ص الدمناركي لالجئني

)ACF( 3منظمة العمل �شد اجلوع

Mercy Corps33333333333

33333الهيئة الي�شوعية خلدمة الالجئني

)RI( 3333منظمة الإغاثة الدولية

)NEF( 3333333موؤ�ش�شة ال�شرق الأدنى

)NRC( 33333املجل�ص الرنويجي لالجئني

3333333333جمعية الدعم البلجيكي

)IRC( 33333333جلنة الإنقاذ الدولية

333333333املعونة الأمريكية لالجئني يف ال�شرق الأدنى

33333هيئة اإنقاذ الطفولة

3جلنة اأك�شفورد لالإغاثة من املجاعة 

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

333333اأكادميية بي دبليو �شي

333وكالة ال�شبتية للتنمية والإغاثة )اأدرا(

CESVI33

 Première Urgence - Aide Médicale
Internationale )PU-AMI(

33

CONCERN33

الوكالت واملوؤ�ش�شات اخلا�شة

Management Plus33

 Business Services Office (BSO)
Lebanon

3333

New Horizons3333

3333333333ا�شت�شارات الأعمال وخدمات التدريب-لبنان

Amideast3333

Amaken Business Solutions3333333

Starmanship3333

33 مركز اك�شربت�ص للتدريب

Beirut Digital District )BDD( Academy3333

 Reach Your Target )RYT(333

333نريد

Hire Lebanese33333

Careers Lebanon333333333

Mira-Cle3333333333

SWIFT SHIFT333

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

اجلامعات

3333333333جامعة رفيق احلريري  

333333اجلامعة اللبنانية الدولية

3333333جامعة نوتردام

33333333333جامعة القدي�ص يو�شف

33333333اجلامعة الأمريكية يف بريوت

3333333333اجلامعة اللبنانية الأمريكية

3333333333جامعة الروح القد�ص - الك�شليك

املن�شات الإقليمية على الإنرتنت

Bayt.com33

املعهد الأوروبي للتعاون والتنمية- ال�شرق 

الأدنى

3333

33333دليل مدين

Jobs for Lebanon333

Hunting Lebanese3333333

3333333اأخطبوط

333333توظيف اخلربات

)ECSJ( 333333333نظام الإر�شاد الوظيفي - الأردن

Wuzzuf333333333333

Gulf Talent333333333

33تنقيب

333333333اأريد

33333333ت�شميمي

اخلدمات املقّدمة
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املنظمة

اخلدمات املقّدمة

الر�شاد 

الوظيفي

الإر�شاد 

املهني

التن�شيب 

الوظيفي

دعم البحث عن 

عمل /

ور�شة عمل

التدريب 

املهني

املهارات احلياتية 

/ املهارات 

الأولية

برنامج تطوير 

ريادة الأعمال

التدريب 

العملي

التلمذة ال�شناعية التطّوع

/ التدريب اأثناء 

العمل

LMI )معلومات 
�شوق العمل(

قاعدة بيانات 

خا�شة ب�شوق 

العمل

تبادل العمالة 

)ELE( الإلكرتوين

Job Finders33

jobs.com.lb3

Souktel3

OLX3

بنك الوظائف الدولية عرب الإنرتنت

Pymetrics333

WCC Group )ELISE Matching System(3

Kalibrr3333

33333موّطف

RippleMatch33333333

Rozee33333

SkyHive333

Broadstone3333333

Headstart333

Celential333

Juggle33333

HIPERPOOL33333

Scismic33333

UpScored33333

Teachability33333333

Remote Hub33333333

Career Matching Platform3

اخلدمات املقّدمة
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 القَيم والت�شعير الم�شتفيدون الرئي�شيونمجالت التركيز الرئي�شية للموؤ�ش�شةالمنظمة

)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

الموؤ�ش�شات الحكومية

مقابلة عبر الإنترنتكالمكتب التوظيف الوطني

ال�شحة والريا�شة والم�شاريع بلدية ال�شياح

الجتماعية

احتياجات المجتمع، لبنانالجميع

اأقل تكلفة 

مقابلة عبر الهاتفكال

وزارة العمل )من�شة الكترونية 

للوظائف(

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيعبر الإنترنتلبنانالجميعالتن�شيب الوظيفي

المنظمات غير الحكومية المحلية

الأكاديميون والممار�شون البحث الكاديمي الدرا�شات اللبنانية

والنا�شطون والمجتمع العام

ت�شتند جميع الأن�شطة البريد الإلكترونيكاللبنان

وال�شيا�شات والتقارير 

وما اإلى ذلك اإلى البيانات 

وت�شتند اإلى الإن�شاء 

الم�شترك مع المجتمع 

ومن خالله

لبنانيون فقط - معظمهم من دعم للتوظيفلبورا

الم�شيحيين

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنان

الموؤ�ش�شة البطريركية المارونية 

العالمية لالإنماء ال�شامل

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانالجميعالأن�شطة التنموية والخيرية

مقابلة عبر الإنترنتنعممجانيال�شمالالجميعخدمات اإجتماعية، التمكين والتدريبموؤ�ش�شة ال�شفدي

التعليم والحماية وال�شحة و�شبكة موؤ�ش�شة رينيه معو�ص - فر�ص

الأمان الجتماعي و�شبل العي�ص والنمو 

القت�شادي والزراعة والالمركزية 

والحوكمة 

المجتمعات ال�شعيفة بما في 

ذلك الالجئين والمجتمعات 

الم�شيفة وال�شكان المحليين 

مع التركيز على الن�شاء 

وال�شباب والعاملين خارج 

دائرة العمالة والتعليم 

والتدريب، ارتفاع معدل 

ال�شعف المزارعين رجال 

الأعمال 

تمكين الأفراد من خالل البريد الإلكترونينعممجانيلبنان

4 محاور رئي�شية )التنمية 

الب�شرية، التنمية المحلية 

والمجتمعية، التنمية 

القت�شادية الم�شتدامة 

وال�شتجابة للطوارئ( 

الأدوات المالية )القرو�ص ال�شغيرة( المجموعة

وغير المالية 

يتم دفع الخدمات لبنانالجميع

من قبل المانحين 

مجاًنا للم�شتفيدين

مقابلة عبر الإنترنتنعم

معلومات اأخرى
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 القَيم والت�شعير الم�شتفيدون الرئي�شيونمجالت التركيز الرئي�شية للموؤ�ش�شةالمنظمة

)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

الطب والتعليم وحماية الأطفال وحماية منظمة عامل

الم�شنين والعنف القائم على النوع 

الجتماعي ودعم للمهاجرين

مقابلة عبر الهاتفنعممجاني - اأدنى �شعرلبنانالجميع

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانالجميعالتوظيف والإحالة والتدريبخبرات لبنان

)MWK( مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانالجميعالتنمية الجتماعيةالمبادرات والقرارات

بناء المهارات والتعليم وال�شحة جمعية المقا�شد

والخدمات الجتماعية وتمكين المراأة

بيروت، البقاع، الجميع

ال�شمال

اأ�شعار في متناول 

الجميع

مقابلة عبر الهاتفنعم

التوجيه، تقديم القرو�ص، التن�شيب منظمة التوجيه الإ�شالمي 

الوظيفي

مجاني -  �شعر لبنانال�شباب

منخف�ص

مقابلة عبر الهاتفكال

يعتمد على الم�شروع التن�شيب الوظيفيقدرات

)ال�شباب ب�شكل اأ�شا�شي(

مجاني - مي�شور لبنان

التكلفة

مقابلة عبر الهاتفكال

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيعكارالن�شاءدعم للتوظيفمطورين لبنانيين

الأ�شخا�ص ذوي الحتياجات دعم في مجال التدريب والبحث عن عملاأرك اإن �شيال

ة الخا�شّ

مقابلة عبر الإنترنتنعممجانيلبنان

مقابلة عبر الإنترنتكالمجانيلبنانالن�شاءالحماية والدعم النف�شي والجتماعي اأبعاد

تنمية المهارات، الإر�شاد، التمويل، الرابطة اللبنانية ل�شيدات العمل

المنا�شرة، القيادة، �شنع القرار 

مقابلة عبر الإنترنتكالمجانيلبنانالن�شاء

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيالبقاعال�شبابالتعليمتفاوؤل

مجاني - ح�شب لبنانالجميعتمكين الأفرادموؤ�ش�شة مخزومي

مزّود الخدمات

البريد الإلكترونيكال

برج البراجنة، عين ال�شباب، الغالبية فل�شطينيةالتعليم والمعي�شةموؤ�ش�شة جفرا

الحلوة، �شاتيال، 

البدوي، المخيمات، 

منطقة منكوبين، 

خلدة

مقابلة عبر الهاتفكالمجاني

تجربة القيادة وريادة الأعمال 

)LEE(وتطوير وبناء القدرات

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانالجميعالنمو الإقت�شادي

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

التعليم وحماية الأطفال والعمل الحركة الجتماعية

التطوعي وتعبئة المجتمع واإعادة 

التاأهيل الجتماعي واإعادة الإدماج 

والتنمية الجتماعية والقت�شادية 

الم�شتدامة والتمكين القت�شادي 

الالجئون، والن�شاء، 

والأ�شخا�ص ذوو الإحتياجات 

ة، ال�شباب والأطفال،  الخا�شّ

مجتمع الميم

عكار، طرابل�ص، 

زحلة، برج حمود، 

�شن الفيل، الجناح، 

الغبيري، النبطية، 

�شيدا، جديدة 

الفاكهة، �شجن 

رومية، �شجن بربر 

الخازن.

مقابلة عبر الإنترنتنعممجاني

جمعية �شالم اللبنانية للتنمية 

)LADC( والت�شال

التعليم والمعي�شة وال�شتقرار 

الجتماعي

البريد الإلكترونينعممجانيالبقاع الأو�شطالأع�شاء ال�شعفاء اقت�شادًيا

الحماية، �شبل العي�ص، الأمن الغذائي، دوركا�ص )طابيثا(

التعليم، الماأوى

الالجئون والمجتمعات 

اللبنانية الم�شيفة

�شحيم وبي�شور 

و�شويفات وبيروت 

وعالي والبترون

البريد الإلكترونينعممجاني

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيعكار - المنيةال�شباب، الأطفال، الإناثالتعليم والمعي�شةجمعية الوجدان للتنمية

ال�شمال، عكار، جبل 18-٢5التدريب المهني، النقد مقابل العملليب ريليف

لبنان

مقابلة عبر الهاتفنعممجاني

)OWS( 18  الأطفال ذوو التعليمجمعية رعاية الأيتام 

ة والأيتام  الحتياجات الخا�شّ

من �شن  1٬5 الى �شن

مجاني - مي�شور �شيدا

التكلفة

مقابلة عبر الهاتفنعم

مقيم في لبنان، يبلغ 17 �شنة التعليم الرقمي / التقنيكودي

اأو اأكثر، وله م�شتوى ابتدائي 

في اللغة الإنجليزية

بيروت، طرابل�ص 

وزحلة

البريد الإلكترونيكالمجاني

جمعية �شباب من اأجل التنمية  

)YFORD(
مجاني - ر�شوم �شيدا، بيروتال�شبابالتعليم

رمزية

مقابلة عبر الهاتفكال

تعليم طالب المدار�ص اللغة مقابلة عبر الهاتفنعممجانيلبنانطالب المدر�شةالتعليماألفا

الإنجليزية والريا�شيات 

والفرن�شية والمواد 

المدر�شية الأخرى

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

الرعاية ال�شحية، التنمية القت�شادية موؤ�ش�شة مي�شال �شاهر الجتماعية

و�شبل العي�ص، التنمية الجتماعية، 

تطوير المجتمع

الطالب )المدر�شة 

والجامعة( ،الباحثين عن 

عمل،ال�شباب الذين يرغبون 

في تعلم الدورات التقنية 

والرقمية،الفنيينرجال 

الأعمال،اأ�شحاب الأعمال

مجاني - ر�شوم منطقة البقاع

رمزية

البريد الإلكترونيكال

 مركز المعلومات العربي للفنون 

ال�شعبية )الجنى(

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانال�شباب والأطفال والن�شاءالتعليم

التحاد اللبناني لالأ�شخا�ص المعوقين 

)LPHU( حركيًا

دمج الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات 

الخا�شة، الإدماج القت�شادي

ب�شكل رئي�شي الأ�شخا�ص 

ذوو الإحتياجات الخا�شة

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنان

الموؤ�ش�شة اللبنانية للدرا�شات 

)LOST( والتدريب

�شبل العي�ص، الحماية، التمكين، 

التوظيف، التدريب

مجاني - تغطية بعلبك-الهرمل المحتاجون

جميع الجوانب 

الإن�شانية

مقابلة عبر الإنترنتنعم

�شيدا ال�شرقية، الأطفال، الن�شاءالحماية والتعليم وتمكين المراأةالجهود الم�شتركة

كفرزبد، طريق 

الجديدة

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلط

المركز الوطني للتاأهيل والتنمية 

)NRDC(
الأ�شخا�ص ذوو الإحتياجات التعليم والعالج والتاأهيل

الخا�شة فوق �شن 3 �شنوات

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجهال�شوف

التدريب على التكنولوجيا الرقمية ثقة الفر�ص الرقمية

وريادة الأعمال 

جزء من �شبكات الإحالة البريد الإلكترونيكالمجانيمختلطلبنان اأي �شخ�ص فوق 14

التالية: يوني�شيف، جيل، 

ال�شبكة 

التعليم، ال�شحة النف�شية، بناء القدرات، جمعية الخطوة الأولى معًا )في�شتا(

الوعي المجتمعي

الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات 

ة الخا�شّ

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلطال�شمال، عكار

مجاني - ر�شوم مختلطلبنانالجميعالو�شول اإلى اأ�شواق جديدة جمعية التجارة العادلة لبنان

رمزية

اأن�شطة الزراعة وت�شنيع مقابلة عبر الهاتفكال

الأغذية

)SSSE( اي �شخ�ص يفوق عمره 15 التعليم والإغاثة والحمايةتعليم الدعم الجتماعي

�شنة

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيوجه لوجهالبقاع، زحلة

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلطعكار، لبنانالجميعالتعليم والحمايةالفيحاء

الم�شاعدات الإن�شانية، الجتماعية، كاريتا�ص لبنان

الحماية، ال�شحة، م�شاعدات نقدية، 

التعليم، �شبل العي�ص

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجهلبنانمهاجرون لبنانيون ولجئون

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

م�شاعدات على �شعيد ريادة الأعمال موؤ�ش�شة اإنجاز 

وال�شتعداد الوظيفي والتثقيف المالي

ال�شباب من 1٢اإلى٢9 �شنة 

في المدر�شة اأو الجامعة اأو 

خارجها

البريد الإلكترونيكالمجانيمختلطلبنان

المعلمين والطالب في التعليماأنا اأقراأ

المدار�ص العامة

جبل لبنان، بيروت، 

عكار، البقاع، 

بعلبك، الهرمل

البريد الإلكترونينعممجانيمختلط

البريد الإلكترونيكالمجانيلبنانالجميعال�شّحة النف�شية اإدراك

ريادة الأعمال والم�شاريع التي يقودها �شبكة نوايا

ال�شباب والتوظيف

ال�شباب الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 18-٢4 من 

جميع الجن�شيات 

النبطية والجنوب 

وجبل لبنان 

وبيروت والبقاع

البريد الإلكترونينعممجانيمختلط

حقوق الإن�شان، تنمية المجتمع، التعليم، النبعة

ال�شحة

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجهلبنانالجميع

الغذاء والزراعة، ال�شباب والن�شاء، موؤ�ش�شة مدى

حماية البيئة

عكار - الهرمل - الأفراد اأو الجماعات المهم�شة

ال�شنية

البحث المكتبيكال

الن�شاء وال�شباب والأطفال المجتمعات ال�شعيفة جمعية اأهلنا

والم�شنين وذوو الإحتياجات 

الخا�شة

البحث المكتبيكالمختلط�شيدا

التحاد اللبناني لالأ�شخا�ص المعوقين 

حركيًا

تكافوؤ الفر�ص المهنية لالأ�شخا�ص ذوي 

الإعاقات الج�شدية

الأ�شخا�ص ذوي الحتياجات 

الخا�شة

غير مت�شل لبنان

على النترنت

البحث المكتبيكال

المعهد اللبناني للتنمية القت�شادية 

)ILDES( والجتماعية

منطقة ال�شرق �شعوب العالم العربيمكافحة الفقر

الأو�شط

البحث المكتبيكالمختلط

البحث المكتبيكالمختلطلبنانال�شباب اللبنانيتمكين ال�شباب موؤ�ش�شة لوياك لبنان

Torch الخريجين بمهارات تقنية تمكين ال�شباب

المعلومات المعرفية

البحث المكتبيكالمختلطلبنان

تمكين الأ�شخا�ص الذين يعانون من جمعية الرحمة

متالزمة داون 

الأطفال والأفراد الذين 

يعانون من متالزمة داون 

البحث المكتبيكالمختلطلبنان

تقديم برامج تعليمية خا�شةالبحث المكتبيكالمجانيمختلطلبنانالعائالت الم�شت�شعفةبرامج تعليمية للمجتمعات الم�شت�شعفة منظمة غير حكومية بال حدود

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

المنظمات غير الحكومية الدولية

المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية 

)IECD(
بيروت، �شيدا، الجميعاإ�شراك ال�شباب في �شوق العمل

�شور، البقاع، 

ال�شمال

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيوجه لوجه

المراكز المهنية في المديرية العامة 

للتعليم والتدريب التقني والمهني 

)1٢ مدر�شة(

كل �شخ�ص بين 15 و ٢5 التعليم والتدريب المهني

�شنة

مقابلة عبر الهاتفكالوجه لوجهلبنان

 �شندوق الأمم المتحدة الدولي 

لرعاية الطفولة

المراهقون وال�شباب تمكين المراهقين وال�شباب

ال�شعفاء، والفتيات والفتيان 

اللبنانيون وال�شوريون 

والفل�شطينيون الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 15 و ٢4 عاًما، 

بمن فيهم ذوي الإعاقة، خارج 

المدر�شة، والمعر�شين لخطر 

ال�شتغالل اأو النخراط في 

اأ�شواأ اأ�شكال العمل، والفتيات 

والن�شاء اللواتي يعولن 

اأ�شرهن، والن�شاء المتزوجات 

في �شن مبكرة

�شامل ويراعي لبنان

الفوارق ومجاني 

للمراهقين وال�شباب 

تنفيذ اأن�شطة ا�شتراتيجية البريد الإلكترونينعم

رئي�شية  توؤدي اإلى 

التغيير المتوقع في حياة 

المراهقين وال�شباب 

الأكثر �شعفا

م�شاريع متعلقة ب�شبل العي�ص والتعليم جمعية المتطوعين للخدمة الدولية

على الم�شتوى الوطني

عكار، ال�شمال، بنك ال�شباب 

م�شر لبنان، البقاع، 

النبطية

مقابلة عبر الإنترنتنعممجاني

البيئة، الطاقة،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

النوع الجتماعي، الفقر، الحوكمة، 

التكّيف

بناًء على م�شروع ومعايير 

ال�شريك

يتم تقديم هذه الخدمات مقابلة عبر الإنترنتكال-لبنان

من قبل �شركاء برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي

حماية الأطفال، الدعم النف�شي اأطفال الحرب هولندا

والجتماعي، التعليم 

التركيز على التعليم مقابلة عبر الهاتفنعممجانيلبنانالأطفال )الى 18 عاًما(

المدر�شي لالأطفال فقط

Tres Amisمن عمر ال�6 عامًا الى 18 التعليم الخا�ص 

عاًما

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيالالجئون

Right to Play )RtP(الأطفال من عمر األ�6  عاًما تعليم الأطفال

الى 16 عاًما

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنان

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

)ILO( الالجئون اللبنانيون التوظيف وتنمية المهاراتمنظمة العمل الدولية

وال�شوريون الم�شت�شعفون 

والعمال غير المهرة وبع�ص 

العمال المهرة. ب�شكل رئي�شي 

في قطاعي البناء والزراعة 

والبنية التحتية

مقابلة عبر الإنترنتكالمجانيلبنان

�شبل العي�ص والماأوى والحوكمة وكالة التعاون التقني والتنمية

والمياه وال�شرف ال�شحي والنظافة 

ال�شحية

الم�شت�شعفون، الأ�شخا�ص 

الم�شتقلون والخا�شون وغير 

الهادفين للربح

القيم الأ�شا�شية لبنان

الحرة: الم�شوؤولية 

والأثر وروح 

المغامرة والإلهام

البريد الإلكترونينعم

)WVI( حماية الأطفال وال�شتجابة ورفاهية منظمة الروؤية العالمية

الأطفال

الأطفال والأفراد 

الم�شت�شعفون الذين يبحثون 

عن وظائف )+18(

ال�شركاء:اليوني�شيف، مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجهلبنان

منظمة عامل، لديهم مراكز 

تعليمية في جميع اأنحاء 

لبنان

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل 

الالجئين الفل�شطينيين في ال�شرق 

الأدنى

الإغاثة والتعليم وال�شحة والبنية 

التحتية والحماية

 ال�شباب الفل�شطينيون الذين 

تتراوح اأعمارهم بين 16 و 

3٠ عاًما

لبنان، التركيز على 

مخيمات الالجئين 

الفل�شطينيين

مقابلة عبر الإنترنتكالمجانيمختلط

Terre Des Hommes Italy 
)TdH-It(

الجئون، الأطفال اللبنانيون  التعليم وحماية الأطفال

الذين تتراوح اأعمارهم بين 5 

و 18 عاًما

المخيمات 

الفل�شطينية، جبل 

لبنان، زحلة، 

عر�شال، القاع

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجه

)DRC( الالجئون اللبنانيون الحماية والتعافي القت�شاديالمجل�ص الدنماركي لالجئين

وال�شوريون ال�شعفاء 

والم�شت�شعفون للغاية، الذين 

تتراوح اأعمارهم بين 18 و 

45 عاًما

عكار، T5، البقاع 

الأو�شط والغربي، 

بيروت

عبر الإنترنت 

اأو وجًها لوجه 

اأو مختلط

البريد الإلكترونينعممجاني

)ACF( المياه وال�شرف ال�شحي والنظافة منظمة العمل �شد الجوع

ال�شحية والأمن الغذائي و�شبل العي�ص 

والنقد مقابل العمل

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيوجه لوجهالجنوب، البقاعكل �شخ�ص قادر على العمل

Mercy Corpsالم�شت�شعفون اللبنانيون دعم الأعمال، التطوير الوظيفي

وال�شوريون

البقاع، بيروت، 

النبطية، جبل لبنان، 

ال�شمال

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلط

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

كل �شخ�ص يبلغ عمره اأكثر التعليمالهيئة الي�شوعية لخدمة الالجئين

من 16 عاًما للتدريب المهني، 

وال�شباب الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 5 و 16 عاًما في 

المدار�ص

بعلبك، برج حمود، 

جبيل، بر اليا�ص

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلط

)RI( التعليم وال�شحة والحماية وال�شحة منظمة الإغاثة الدولية

النف�شية

  وال�شباب الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 6  و17 عاًما

البقاع، قب 

اليا�ص، بر اليا�ص، 

�شعدنايل، مرج

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلط

)NEF( لبنانيون، �شوريون، من ال� تطوير الأعمال، �شبل العي�صموؤ�ش�شة ال�شرق الأدنى

18 اإلى 64 �شنة

عكار، طرابل�ص، 

البقاع، بيروت، 

�شيدا

مقابلة عبر الإنترنتنعممجانيمختلط

)NRC( مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلططرابل�ص، عكارالجميعالحماية والتعليم والماأوىالمجل�ص النرويجي لالجئين

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيوجه لوجهاأر�شلالجميع التعليم والتمكين والم�شاعدات الإن�شانيةجمعية الدعم البلجيكي

)IRC( الن�شاء والرجال من دعم للدخل والمعي�شة لجنة الإنقاذ الدولية

المجتمعات الم�شيفة 

والالجئين )الفئة العمرية: 

15-6٠ �شنة(

جبل لبنان، عكار، 

وادي خالد، عكروم

نظام اإدارة مجانيوجه لوجه

المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت

البريد الإلكتروني

المعونة الأمريكية لالجئين في ال�شرق 

الأدنى

م�شاعدات على ال�شعيد القت�شادي 

وال�شحي والتعليمي 

جبل لبنان والجنوب ال�شباب من 14 اإلى ٢5 �شنة

)�شيدا و�شور( 

والبقاع وال�شمال 

)T5( وعكار

مقابلة عبر الإنترنتنعممجانيوجه لوجه

التعليم والماأوى والمياه وال�شرف هيئة اإنقاذ الطفولة

ال�شحي واإدارة الحالت والأمن الغذائي 

و�شبل العي�ص

مقابلة عبر الهاتفنعممجانيمختلطالبقاع، عر�شالحتى 14 �شنة

الم�شاعدة الإن�شانية والتنمية لجنة اأك�شفورد لالإغاثة من المجاعة 

القت�شادية وحماية وتمكين الن�شاء 

والرجال المهم�شين

 المت�شررون من الفقر 

والظلم

البحث المكتبينعم

البحث المكتبيكالمختلطالجامعيون والمهنيون التعليماأكاديمية بي دبليو �شي

البحث المكتبيكالالمجتمعات الم�شت�شعفةم�شاعدات الإغاثة والتنمية وكالة ال�شبتية للتنمية والإغاثة )اأدرا(

CESVIالبحث المكتبيكالالمت�شررون من الفقر والظلمم�شاعدة اإن�شانية

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

 Première Urgence 
 Aide Médicale Internationale

)PU-AMI(

البحث المكتبيكالم�شاعدة المدنيين المهم�شينم�شاعدة اإن�شانية

CONCERN ،شبل العي�ص، ال�شحة والتغذية، التعليم�

الحالت الطارئة، الم�شاواة بين الجن�شين

الأفراد المت�شررون من 

الفقر والخوف والقمع

البحث المكتبيكال

الوكاالت والموؤ�ش�شات الخا�شة

Management Plus1٠٪ من الراتب لبنانالجميعالتعاقد من االباطن والتوظيف

ال�شنوي 

مقابلة عبر الهاتفكال

 Business Services Office
)BSO( Lebanon

11٪ من الراتب لبنانالجميعالتوظيف

ال�شنوي

مقابلة عبر الهاتفكال

New Horizonsح�شب التدريب عبر الإنترنتلبنانالجميعالتعليم والتدريب

والمواد والمدة

مقابلة عبر الهاتفكال

ا�شت�شارات الأعمال وخدمات 

التدريب-لبنان

تقديم الم�شورة في مجال التدريب 

والتوظيف

مقابلة عبر الإنترنتكالباأ�شعار معقولةلبنانمتعلم

Amideast بيروت، اأبطليا�ص،  الجميعالتعليم والمهارات

عبر الإنترنت

تقديم دورات تدريبية على مقابلة عبر الهاتفكالباأ�شعار معقولة

اللغة الإنجليزية ودورات 

تعليمية احترافية

Amaken Business Solutionsمقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانمتعلم التوظيف

Starmanshipلبنان، الخليج، الجميعالتدريب والتعليم وال�شت�شارات

ال�شرق الأو�شط، 

اإفريقيا

اعتماًدا على 

التدريب والزبون 

والمدة

مقابلة عبر الهاتفكال

مقابلة عبر الهاتفكالباأ�شعار معقولة�شبيه، عبر الإنترنتالجميع التدريب  مركز اك�شبرت�ص للتدريب

 Beirut Digital District )BDD(
Academy

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيلبنانال�شبابتعزيز المهارات  

 Reach Your Target )RYT(طالب المدار�ص الثانوية الإر�شاد المهني والتدريب

والجامعات والمهنيون 

والمنظمات غير الحكومية 

وال�شركات

عملية تدريب مهني لبنان

مدفوعة الأجر

البريد الإلكترونيكال

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

مجاني - باأ�شعار لبنانال�شبابالتوجيه والتوجيه المهنينريد

معقولة

مقابلة عبر الهاتفكال

Hire Lebaneseالباحثون عن عمل اللبنانيون، م�شاعدات على �شعيد البحث عن وظيفة

�شركات في منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتلبنان

Careers Lebanon الباحثون عن عمل البنانيون، م�شاعدات على �شعيد البحث عن وظيفة

�شركات في منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتلبنان

Mira-Cleالباحثون عن عمل البنانيون، م�شاعدات على �شعيد البحث عن وظيفة

�شركات في منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتلبنان

SWIFT SHIFT الأفراد الذين يتطلعون اإلى اأن الإر�شاد والتدريب والتطوير

ي�شبحوا مدربين / مدربون 

معتمدون اأو اأفراًدا يتطلعون 

اإلى الح�شول على تدريب 

على الموارد الب�شرية لالرتقاء 

بحياتهم المهنية

البحث المكتبيكالمختلطلبنان

الجامعات

العتماد الكاديمي، لبنانطالب الجامعة المحتملينالتعليمجامعة رفيق الحريري  

تعليم مي�شور 

التكلفة، برنامج 

COOP، في موقع 
حرم الجامعة، 

التميز الأكاديمي، 

خدمات للطالب

البريد الإلكترونيكال

مقابلة عبر الهاتفكالباأ�شعار معقولةلبنانالطالبالتعليمالجامعة اللبنانية الدولية

مقابلة عبر الهاتفكال�شعر معتدللبنانالطالبالتعليمجامعة نوتردام

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

التعليم والتدريب الفردي والتدريب عبر جامعة القدي�ص يو�شف

الإنترنت

الطالب، المهنيون، 

الم�شارف المحلية والدولية 

والمنظمات غير الحكومية 

والموؤ�ش�شات وال�شركات 

والم�شت�شفيات، موؤ�ش�شات 

تعليمية )مدار�ص، جامعات 

...( من القطاع العام

لبنان والعالم )عبر 

الإنترنت(

الأ�شعار غير ثابتة 

بناًء على نوع 

البرامج

البريد الإلكترونيكال

مجاًنا لطالب الجامعة مختلطبيروتطالب الجامعة الأمركيةالتعليمالجامعة الأمريكية في بيروت

الأمريكية في بيروت

مقابلة عبر الهاتفكال

مجاًنا لطالب مختلطلبنانالطالبالتعليمالجامعة اللبنانية الأمريكية

وخريجي الجامعة 

اللبنانية الأمريكية

مقابلة عبر الهاتفكال

البحث المكتبيمختلطلبنانالطالب التعليمجامعة الروح القد�ص - الك�شليك

المن�شات االإقليمية على االإنترنت

Bayt.com الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل 

مجاني -ر�شوم عبر الإنترنتال�شرق الأو�شطالجميع

رمزية

مقابلة عبر الهاتفكال

المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية- 

ال�شرق الأدنى

دعم في مجال البحث عن الوظائف 

والتدريب التقني والمهني

المدار�ص وال�شباب )العامة 

والخا�شة(

مقابلة عبر الهاتفكالمجانيعبر الإنترنتلبنان

تعزيز التغيير الجتماعي، قطاع دليل مدني

المجتمع المدني

البريد الإلكترونيكالمجانيعبر الإنترنتلبنانالجميع

Jobs for Lebanon الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتلبناني

Hunting Lebanese الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

لبنان ودبي وقطر لبناني

وعمان والمملكة 

العربية ال�شعودية

البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص اأخطبوط

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

منطقة ال�شرق الجميع

الأو�شط

البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص توظيف الخبرات

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

منطقة ال�شرق اللبنانيون

الأو�شط

البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

نظام الإر�شاد الوظيفي - الأردن 

)ECSJ(
الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص 

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتالأردنالأردنّيون

Wuzzuf الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

ال�شعوديةالإمارات الجميع

العربية 

المتحدةم�شر

البحث المكتبيكالمجانيعبر الإنترنت

Gulf Talent الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

الإمارات العربية الجميع

المتحدةالمملكة 

العربية 

ال�شعوديةدولة 

قطر�شلطنة عمانالبح

رينم�شرالكويتلبنانا

لعراقليبيا�شورياالهن

داأفريقيا

مجاًنا للباحثين عبر الإنترنت

عن عمل /  ر�شم 

متوجب من قبل 

اأ�شحاب العمل 

ح�شب المنافع

البحث المكتبيكال

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص تنقيب

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

منطقة �شمال اأفريقيا الجميع

اوال�شرق الو�شط

مجاًنا للباحثين عبر الإنترنت

عن عمل / نموذج 

فريميوم لأ�شحاب 

العمل

البحث المكتبيكال

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص اأريد

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

منطقة �شمال اأفريقيا الجميع

اوال�شرق الو�شط

مجاًنا لأ�شحاب عبر الإنترنت

العمل الم�شتقلين 

/نموذج فريميوم 

لأ�شحاب العمل

البحث المكتبيكال

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص ت�شميمي

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

منطقة �شمال اأفريقيا الجميع

اوال�شرق الو�شط

مجاًنا لأ�شحاب عبر الإنترنت

العمل الم�شتقلين 

/نموذج فريميوم 

لأ�شحاب العمل

البحث المكتبيكال

Job Findersاأ�شخا�ص ي�شغلون منا�شًبا خدمات البحث عن الكفاءات

في الإدارة الو�شطى وما فوق

ر�شم متوجب  الدفع عبر الإنترنتدولي

من اأ�شاحب العمل

مقابلة عبر الهاتفكال

jobs.com.lb مقابلة عبر الهاتفكالمجانيعبر الإنترنتلبنانالجميعخدمات البحث

معلومات اأخرى
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)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

Souktel م�شاعدات عبر الهاتف الجوال للباحثين

عن عمل

اأفغان�شتان، بنغالدي�ص، الجميع

الكاميرون، ال�شين، 

م�شر، الهند، 

اإندوني�شيا، العراق، 

الأردن، كينيا، لبنان، 

ليبيريا، ليبيا، مالوين 

مالي، المغرب، 

نيجيريان، باك�شتان، 

فل�شطين، رواندا، 

ال�شعودية، �شيرا ليون، 

ال�شومال، جنوب 

ال�شودان، ال�شودان، 

�شوريان، تون�ص، 

تركيا، اأوغندا، اليمن، 

الإمارات العربية 

المتحدة

ي�شمم ويقدم خدمات البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

عبر الهاتف الجّوال 

تربط الباحثين عن عمل 

باأ�شحاب العمل

OLX الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل عبر الإنترنت

البحرين، الأردن، الجميع

الكويت، لبنان، 

�شلطنة عمان، دولة 

قطر، المملكة العربية 

ال�شعودية، الإمارات 

العربية المتحدة

البحث المكتبيكالمجانيعبر الإنترنت

بنك الوظائف الدولية عبر االإنترنت

Pymetricsالحد الأدنى ال�شنوي �شركات الم�شاريع الكبيرة من�شة لتعزيز المهارات ال�شخ�شية

هو 1٠٠ األف دولر 

البريد الإلكترونيكال

WCC Group 
)ELISE Matching System(

برمجيات توفق بين عرو�ص العمل 

وطلبات العمل 

ق مقابلة عبر الإنترنتكاليعتمد على البرنامجال�شركات توفير نطام بيانات يوفٌّ

بين طلبات العمل وعرو�ص 

العمل لإدارات التوظيف 

العامة ووكالت التوظيف، 

والوكالت الحكومية 

المعنية بالهوية / الأمن، 

وال�شركات. مبني على 

من�شة البحث والمطابقة 

الفريدة الخا�شة به

معلومات اأخرى
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 القَيم والت�شعير الم�شتفيدون الرئي�شيونمجالت التركيز الرئي�شية للموؤ�ش�شةالمنظمة

)كيف ت�شف 

الموؤ�ش�شات ال�شعر(

�شريك في نظام 

اإدارة المعلومات 

المتعّلقة بالإحالت 

الطريقة الم�شتخدمة 

في عملية جمع 

البيانات

مالحظات

طريقة تزويد الموقع الملف ال�شخ�شي

الخدمات

Kalibrrالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتالفلبين، اندوني�شياالجميع

Hired م�شاعدات لأف�شل العاملين ال�شبات في

المجال التقني

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

RippleMatchالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتطالب جامعة

Rozeeالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتباك�شتانالجميع

SkyHiveالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتمعلومات ب�شاأن �شوق العمل

Broadstoneالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

Headstartالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتال�شركاتالتوظيف

Celentialالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتال�شركاتالتوظيف

Juggleالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

HIPERPOOL الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

Scismicال�شركات العاملة في مجال التوظيف

العلوم

البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

UpScored الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

Teachability/مطابقة الوظائف عبر الإنترنت

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص 

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

الأ�شخا�ص ذوو الإحتياجات 

ة الخا�شّ

البحث المكتبيكالعبر الإنترنت

Remote Hubالبحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميعم�شاعدات لإ�شغال وظيفة عن بعد

Career Matching Platform/مطابقة الوظائف عبر الإنترنت

الخدمات المتعلقة بالتوفيق بين عرو�ص 

العمل وطلبات العمل  عبر الإنترنت

البحث المكتبيكالعبر الإنترنتالجميع

معلومات اأخرى

ات�شلت InfoPro بالمنظمات عدة مرات من خالل ر�شائل البريد الإلكتروني �شناديق الدرد�شة والمرا�شلة المبا�شرة وعبر مواقع الويب دون اأي رد. تم جمع جميع المعلومات الأخرى من خالل البحث المكتبي.
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الموؤ�ش�شات الحكومية

وزارة العمل

)من�شة الكترونية للوظائف(

بعبدا، لبنان

www.labor.gov.lb/ApplyForJob.aspx
01 556 803

info@labor.gov.lb

مكتب التوظيف الوطني

لبنان

www.neo.gov.lb/
01 615 909

eleberbari@hotmail.com

بلدية ال�شياح

ال�شياح، لبنان

www.chiyah.gov.lb
01 544 999

info@chiyah.gov.lb

المنظمات

غير الحكومية المحلية

مركز المعلومات العربي للفنون ال�شعبية 

)الجنى(

لبنان

www.al-jana.org/
03 839 917, 01 819 970

arcpa@cyberia.net.lb

اأبعاد

بيروت، لبنان

www.abaadmena.org/
01 283 820, 01 283 821
abaad@abaadmena.org

اأرك اإن �شيال

بيروت، لبنان، الوليات المتحدة الأمريكية، فرن�شا

www.arcenciel.org/en/
01 495 561

aec@arcenciel.org

جمعية اأهلنا

�شيدا، لبنان

www.ahlouna.org/
07 752 280

info@ahlouna.org

األفا

بيروت، لبنان

www.alpha-association.info/
01 281 319
03 726 768

info@alpha-association.info

الفيحاء

طرابل�ص، لبنان

www.al-fayhaa.org/
06 123 456
06 446 681

info@al-fayhaa.org

المجموعة

بيروت، لبنان

www.almajmoua.org/
01 369 269, 03 009 004

alia@almajmoua.org
contact@almajmoua.org

جمعية المقا�شد

بيروت، لبنان

www.makassed.org/en_us/
01 313 370

منظمة عامل

بيروت، لبنان، هيو�شتن ، الوليات المتحدة 

الأمريكية، فرن�شا، جنيف، �شوي�شرا

www.amel.org/
01 317 293, 01 317 294

communication@amel.org

اأنا اأقراأ

لبنان

www.ana-aqra.org/
01 365 159

info@ana-aqra.org

منظمة غير حكومية بال حدود

بيروت، لبنان

www.borderlessngo.org/
info@borderlessNGO.org

كاريتا�ص لبنان

بيروت، لبنان

www.caritas.org.lb/
01 499 767

executive@caritas.org.lb
info@caritas.org.lb

كودي

لبنان

www.codi.tech/
78 940 942

info@codi.tech

الجهود الم�شتركة

لبنان

www.commoneffort.org/
81 156 323, 03 156 323
info@commoneffort.org

ثقة الفر�ص الرقمية

اأوتاوا ، كندا، اأثيوبيا، الأردن، كينيا، لبنان، رواندا، 

جنوب اأفريقيا، تنزانيا، اأوغندا، المملكة المتحدة

www.dotrust.org/
81 313 394, 01 255217

lebanon@dotrust.org

دوركا�ص )طابيثا(

م�شر، العراق، اليمن، لبنان، �شوريا، األبانيا، 

مولدوف، ااأوكرانيا، رومانيا، اأثيوبيا، كينيا، 

موزمبيق، ال�شومال، تنزانيا، جنوب ال�شودان، هولندا

www.dorcas.org/countries/lebanon/
01 873 458

info@tabithalb.org

جمعية التجارة العادلة لبنان

لبنان

www.fairtradelebanon.org/
05 952 153

contact@fairtradelebanon.org

جمعية الخطوة االأولى معًا )في�شتا(

بيروت، طرابل�ص،  عكار، مينا )لبنان(

www.fistanorthlebanon.org/
06 433 636

info@fistanorthlebanon.org

اإدراك

بيروت، لبنان

www.idraac.org/idraac/homepage
01 583 583

idraac@idraac.org

موؤ�ش�شة اإنجاز 

بيروت، لبنان

www.injaz-lebanon.org/about/overview.html
03 068 523
01 649 555

info@injaz-lebanon.org

المعهد اللبناني للتنمية االقت�شادية 

)ILDES( واالجتماعية

جل الديب، لبنان

www.ildesliban.org/
04 710 535

منظمة التوجيه االإ�شالمي 

بيروت، لبنان

www.orientation94.org/
01 457 774

 01 457 775
info@orientation94.org

موؤ�ش�شة جفرا

لبنان

www.jafrafoundation.com/
76 952 886

execasst.sy@jafrafoundation.org

خبرات لبنان

بيروت، لبنان

www.khoubourat.org.lb/
01 703 918, 01 706 918
info@khoubourat.org.lb

قدرات

جل الديب، لبنان

www.koudourat.org/
04 715 040
03 279 777
71 279 777

info@koudourat.org

البورا

انطليا�ص، لبنان، البقاع، زحلة، البترون )لبنان(

www.laboraonline.com/ar/home
04 403 352

info@laboraonline.com

دليل التوا�شل
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تجربة القيادة وريادة االأعمال وتطوير وبناء 

)LEE(القدرات

لبنان

www.theleeexperience.com/
03 600 747

manal@theleeexperience.com

ليب ريليف

لبنان

www.leb-relief.org/
76 478 004

info@leb-relief.org

مطورين لبنانيين

لبنان

www.lebanesedevelopers.org/
lebanesedevelopers/?cat=84

01 286 712, 03 343 282
03 932 137

info@lebanesedevelopers.org

الرابطة اللبنانية ل�شيدات العمل

لبنان

www.llwb.org/
71 445 155

program.manager@llwb.org

الموؤ�ش�شة اللبنانية للدرا�شات والتدريب 

)LOST(
بعلبك، عين، بدنايل، الهرمل، �شعت، دير الأحمر، 

�شم�شطار، عر�شال )لبنان(

www.lostlb.org/
08 376 075
08 377 075

media@lostlb.org

الدرا�شات اللبنانية

طرابل�ص ، بيروت )لبنان(

www.disability-hub.com/
01 786 456 (ext 1528)

info@lebanesestudies.com

االتحاد اللبناني لالأ�شخا�ص المعوقين حركيًا

بيروت، لبنان

www.lphu.com/
01 807 367 
03 926 130

info@lphu.com

االتحاد اللبناني لالأ�شخا�ص المعوقين حركيًا 

)LPHU(
بيروت، لبنان

03 249 737
01 807 367

info@lphu.com

موؤ�ش�شة لوياك لبنان

الأ�شرفية ، لبنان الكويت، الأردن، اليمن

Kuwait, Jordan, Yemen
www.loyaclebanon.org/

01 339 456
community@loyac.org

loyaclebanon@loyac.org

موؤ�ش�شة مدى

بيروت، لبنان، طرابل�ص ، لبنان

www.mada.org.lb/
01 380 437

mada@mada.org.lb

موؤ�ش�شة مخزومي

المزرعة، لبنان الأ�شرفية، لبنان راأ�ص النبع، لبنان 

عرمون، لبنان طرابل�ص، لبنان بعلبك، لبنان زحلة، 

لبنان، �شيدا، لبنان

www.makhzoumi-foundation.org/
01 660 890

info@makhzoumifoundation.org

موؤ�ش�شة مي�شال �شاهر االجتماعية

البقاع، لبنان

www.facebook.com/DaherFoundation/
08 811 333

info@daherfoundation.org

)MWK( المبادرات والقرارات

الحازمية، لبنان

www.mwklb.org/
03 396 558
70 223 430

president@mwklb.org

الحركة االجتماعية

لبنان

www.mouvementsocial.org/en/
01 390 335
01 383 718

mouvementsocial@mouvementsocial.org

النبعة

�شيدا، لبنان

www.nabaa-lb.org/
07 732 601

info@nabaa-lb.org

)NRDC( المركز الوطني للتاأهيل والتنمية

لبنان

05 500 717, 05 210 339
05 210 338

info.shouf@nrdclb.org

�شبكة نوايا

لبنان

www.nawaya.org/
01 739 987

contact@nawaya.org

جمعية الوجدان للتنمية

عكار، لبنان

www.odalb.org/
76 174 147

 info@odalb.org

)OWS( جمعية رعاية االأيتام

�شيدا، لبنان

www.orphanwelfare-lb.org/
07 722 788

socialwelfare@maytamsaida.net

جمعية الرحمة

طرابل�ص، لبنان

www.rahmaforspecialneeds.org/
06 448 222, 06 436 721

info@rahmaforspecialneeds.org

موؤ�ش�شة رينيه معو�ص - فر�ص

مجدليا، طرابل�ص، بيروت، )لبنان(، وا�شنطن، 

الوليات المتحدة الأمريكية

www.rmftogether.com/
01 613 367-70, 06 666 093

06 664 080, 06 382 824
76 022 991, 70 830 500

together@rmf.org.lb

موؤ�ش�شة ال�شفدي

طرابل�ص، لبنان، الأ�شرفية، لبنان

www.safadi-foundation.org/sectors/5/
06 410 014, 06 424 827

admin@safadi-foundation.org

 جمعية �شالم اللبنانية للتنمية واالت�شال

)LADC(
بيروت، لبنان

www.salamladc.org/
01 491 399

info@salamladc.org
programofficer@salamladc.org

)SSSE( تعليم الدعم االجتماعي

لبنان

www.socialsupporteducation.org/
01 346 056

info@socialsupporteducation.org

تفاوؤل

لبنان

08 641 689, 76 182 322
Tafaool.lb@gmail.com

Torch
بيروت، لبنان

www.torch.academy/
01 745 607, 01 745 608, 01 745 609

info@Torch.academy

الموؤ�ش�شة البطريركية المارونية العالمية 

لالإنماء ال�شامل

�شن الفيل، لبنان، �شيدني، اأ�شتراليا، لو�ص 

اأنجلو�ص، الوليات المتحدة الأمريكية، بروكلين، 

الوليات المتحدة الأمريكية

www.wpf.org.lb/section/11/employment-
program/

01 493 830, 01 493 840
info@wps.org.lb

)YFORD(  جمعية �شباب من اأجل التنمية

بيروت، لبنان، �شيدا ، لبنان

www.yford.org/
03 646 362, 01 818 814 
01 305 338, 07 736 156

info@yford.org
yfd7@hotmail.com

دليل التوا�شل
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المنظمات

غير الحكومية الدولية

وكالة ال�شبتية للتنمية واالإغاثة )اأدرا(

اأفغان�شتان،عمان، الأردن، اأذربيجان، جزر 

البهاما - نا�شوتايالند - بانكوك، بنغالدي�ص، 

بيروت، لبنان،ال�شودان - ولية النيل الأزرقكندا 

- اأونتاريو، �شيانغ ماي - تايالندبنغالدي�ص - 

كوك�ص بازار، دم�شق، �شوريا، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية - غوما، هايتي،العراق، جوبا - 

جنوب ال�شودان، كمبال - اأوغندا، الخرطوم 

ال�شودان ال�شاحل - ال�شودان، كرد�شتان، 

لو�ص، مدغ�شقر، مالوي، منغوليا - اأولن باتور، 

موزمبيق ميانمار، نيروبي، كينيا، نيبال، النرويج، 

باك�شتان - كرات�شي بنما، �شنعاء- اليمن، �شاو 

تومي ، برين�شيبي، �شوي�شرا، اأ�شتراليا - �شيدني ، 

طاجيك�شتان، قائمة تيمور، توجو، المملكة المتحدة 

- واتفورد، اأوكرانيا، غرب دارفور - ال�شودان

www.adra.org/beirut-explosion-adra-
disaster-response-teams-step-up-

emergency-assistance-to-help-first-
responders-and-survivors

01 337 906
hr@adralebanon.org

)ACF( منظمة العمل �شد الجوع

بوركينا فا�شو، الكاميرون، جمهورية افريقيا 

الو�شطى،ت�شاد، جمهورية الكونغو،  اأثيوبيا، 

�شاحل العاج، كينيا، ليبيريا، مدغ�شقر،مالي، 

موريتانيا، النيجر، نيجيريا، ال�شنغال، �شيرا 

ليون، ال�شومال، جنوب ال�شودان، تنزانيا، 

اأوغندا، زيمبابوي، كولومبيا، غواتيمال،هايتي، 

هندورا�ص، نيكاراغوا، بيرو،فنزويال، اأفغان�شتان، 

بنغالدي�ص،جورجيا،الهند،ميانمار، نيبال، 

باك�شتان،فيلبين، العراق، الأردن، لبنان،ال�شفة 

الغربية ، غزة، �شوريا، اليمن

www.accioncontraelhambre.org/en/
oriente-proximo/lebanon

71 360 407
76 077 925

recruitment@lb.acfspain.org

وكالة التعاون التقني والتنمية

اأفغان�ش��تان، بنغالدي���ص، بوركينا فا�ش��و، جمهورية 

افريقيا الو�ش��طى، ت�ش��اد، كولومبيا، جمهورية 

الكونغ��و ، اأثيوبي��ا، هايت��ي، الهند، العراق، 

الأردن، كيني��ا، قيرغيز�ش��تان، لبن��ان، ليبيا، 

مال��ي، ميانم��ار، النيج��ر، نيجيريا، الأرا�شي 

الفل�ش��طينية المحتل��ة باك�ش��تان، فيلبي��ن، جمهورية 

الكونغو، ال�ش��نغال، ال�شومال، جنوب ال�ش��ودان، 

�ش��يريالنكا، ال�شودان،�ش��وريا، طاجيك�شتان، 

تايالن��د، تون���ص،تركيا، اأوغندا، اأوكرانيا، 

اأوزبك�شتان،اليمن

www.acted.org/en/
01 324 331

beirut@acted.org
mail@acted.org

المعونة االأمريكية لالجئين في ال�شرق االأدنى

غزة ، ال�شفة الغربية  )فل�شطين(، لبنان،الأردن

www.anera.org/
01 382 590

anera@aneralebanon.org

جمعية المتطوعين للخدمة الدولية

ميالن، اإيطاليا، ت�شيزينا ، اإيطاليا، فل�شطين، 

لبنان، �شوريا، العراق، الأردن، ال�شومال، 

ميانمار،كازاخ�شتان، موزمبيق، كينيا، نيجيريا

www.avsi.org/en/
09 637 748

HR.Libano@avsi.org, libano@avsi.org

CESVI
كاراكا�ص، تون�ص، اربيل، بيرغامو، اإيطاليا، لبنان

www.cesvi.eu/
01 380 298

lebanon@cesvioverseas.org

CONCERN
بنغالدي�ص، باك�شتان، اأفغان�شتان، العراق، لبنان، 

�شوريا، تركيا، ال�شودان، جنوب ال�شودان، اأثيوبيا، 

ال�شومال، كينيا، مالوي، بوروندي، الكونغو، ت�شاد، 

النيجر، ليبيريا، �شيرا ليون، هايتي، كوريا ال�شمالية

www.concern.net/where-we-work/lebanon
70 096 318

lebanon.hr@concern.net

المراكز المهنية في المديرية العامة للتعليم 

والتدريب التقني والمهني )1٢ مدر�شة(

david.el-chabab@iecd.org
03 844 150

)DRC( المجل�ص الدنماركي لالجئين

كوبنهاجن، دينيمارك، بروك�شل ، بلجيكا، جنيف، 

�شوي�شرا، العراق، الأردن، لبنان،�شوريا، تركيا، اليمن

www.drc.ngo
01 339 052

anastasia.mokdad@drc.ngo
mohammad.sallam@drc.ngo

aneel.memon@drc.ngo

)IECD( المعهد االأوروبي للتعاون والتنمية

باري�ص، فرن�شا، كاميرون، جمهورية الكونغو، 

مدغ�شقر، لبنان، القد�ص

www.iecd.org/en/
01 556 338, contact@iecd.org

)ILO( منظمة العمل الدولية

الأرجنتين، البرازيل، كاريبي،  اأمريكا الو�شطى، 

هايتي، بنما، و الجمهورية الدومينيكية، كونو �شور 

المك�شيك، وكوبا، بلدان الأنديز، وا�شنطن �شينتير 

فور،  الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

مدغ�شقر، �شيرا ليون، اأنغول، م�شر، مالوي، 

ال�شومال، بنين غينيا الإ�شتوائية مالي جنوب 

اأفريقيابوت�شوانا اأثيوبيا موريتانيا جنوب ال�شودان 

بوركينا فا�شو اإريتريا موري�شيو�ص ال�شودان بوروندي 

الجابون المغرب اإي�شواتيني الكاميرون غامبيا 

موزمبيق تنزانيا الراأ�ص الأخ�شر غانا ناميبياتوجو 

جمهورية اأفريقيا الو�شطى غينيا النيجر تون�ص ت�شاد 

غينيا بي�شاو نيجيريا اأوغندا جزر القمر كينيا رواندا 

زامبيا الكونغو لي�شوتو�شاو تومي وبرين�شيبي 

زيمبابوي كوت ديفوار ليبيريا ال�شنغال جيبوتي دولة 

ليبيا �شي�شيل البحرين العراق الأردن الكويت لبنان 

الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة �شلطنة عمان دولة قطر 

المملكة العربية ال�شعودية الجمهورية العربية ال�شورية 

الإمارات العربية المتحدة اليمن تايالند الهند بروناي 

دار ال�شالم كمبودي اال�شين )بما في ذلك هونغ كونغ 

وال�شين وماكاو وال�شين( جزر كوك اإندوني�شيا 

كيراباتي جمهورية لو الديمقراطية ال�شعبية ماليزيا 

جزر مار�شال منغوليا بالو )جمهورية( بابوا غينيا 

الجديدة فيلبيني جمهورية كوريا �شاموا �شنغافورة 

جزر �شليمان فييتنام جمهورية ايران ال�شالمية 

جمهورية جزر المالديف نيبال باك�شتان �شيريالنكا 

بنغالدي�ص ال�شين )بما في ذلك منطقة هونغ كونغ 

الإدارية الخا�شة وماكاو( ومنغوليا. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---arabstates/---ro-beirut/

documents/publication/wcms_542062.pdf
01 752 400

farahp@ilo.org

)IRC( لجنة االإنقاذ الدولية

نيويورك ، الوليات المتحدة الأمريكية، 

العراق،الأردن، �شوريا، لبنان، اليمن،اأفغان�شتان، 

ميانمار، باك�شتان،تايالند،مالي،نيجيريا، 

ال�شودان، ت�شاد، ليبيا

www.rescue.org/
03 568 708

rouba.trabolsi@rescue.org

Première Urgence - Aide Médicale 
Internationale (PU-AMI)

بوركينا فا�شو، الكاميرون، جمهورية افريقيا 

الو�شطى، ت�شادن الكونغو، ليبيا، مالي، النيجر، 

نيجيريا، ال�شنغال، جنوب ال�شودان، ال�شودان، 

كولومبيا، اأفغان�شتان، ميانمار / بورما، كوريا 

ال�شمالية، فرن�شا، اأوكرانيا، العراق، لبنان، 

فل�شطين، اليمن،�شوريا

www.premiere-urgence.org/en/mission/
01 215 676

lib.recruitment.coo@pu-ami.org

الهيئة الي�شوعية لخدمة الالجئين

اأثيوبيا، كينيا، جنوب ال�شودان، اأوغندا، بوروندي، 

جمهورية الكونغو الديموقراطية، تنزانيا، اأنغول، 

مالوي، جنوب اأفريقيا، زيمبابوي، الكاميرون، 

جمهورية افريقيا الو�شطى، ت�شاد، نيجيريا، اأ�شتراليا، 

كمبوديا، اإندوني�شيا/ فيلبين، �شنغافورة، تايالند، 

كولومبيا، الكوادور، المك�شيك، فنزويال، العراق، 

الأردن،لبنان، �شوريا، كندا، الوليات المتحدة 

الأمريكية، بنغالدي�ص، الهند، النم�شا، بلجيكا، 

البو�شنة والهر�شك، كرواتيا، فرن�شا، األمانيا، 

اليونان،هنغاريا،اأيرلندا، اإيطاليا، كو�شوفو، مالطا، 

بولندا، البرتغال، جمهورية مقدونيا ال�شمالية، رومانيا، 

�شربيا، �شلوفينيا، �شوي�شرا، المملكة المتحدة

www.jrs.net/en/country/lebanon/
01 332 601

lebanon@jrs.net

دليل التوا�شل
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Mercy Corps
العراق، الأردن، لبنان، فل�شطين، �شوريا، 

اليمن، جورجيا، اأفغان�شتان، الهند، اإندوني�شيا، 

قيرغيز�شتان، منغوليا، ميانمار، نيبال، باك�شتان، 

طاجيك�شتان، تيمور لي�شتي، اأوزبك�شتان، جمهورية 

افريقيا الو�شطى،بوركينا فا�شو، جمهورية 

الكونغو،  ااأثيوبيا، كينيا، ليبيريا، مالي، النيجر، 

نيجيريا، ال�شومال، جنوب ال�شودان، ال�شودان، 

تون�ص، اأوغندا، زيمبابوي، جزر البهاما، كولومبيا، 

غواتيمال، هايتي، الوليات المتحدة

www.mercycorps.org/
81 750 400
01 425 466

)NEF( موؤ�ش�شة ال�شرق االأدنى

الوليات المتحدة، المملكة المتحدة، بلجيكا، 

لبنان،اأرمينيا، العراق،الأردن، مالي، 

المغرب،فل�شطين، ال�شودان، �شوريا

www.neareast.org/where-we-work/
lebanon/

81 993 851
info@neareast.org

)NRC( المجل�ص النرويجي لالجئين

كولومبيا، الكوادور، ال�شلفادور، غواتيمال، 

هندورا�ص، المك�شيك، بنما، فنزويال، اأفغان�شتان، 

بنغالدي�ص، ميانمار، بوركينا فا�شو، الكاميرون، 

جمهورية افريقيا الو�شطى، جيبوتي، جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، اإريتريا، اأثيوبيا، كينيا، 

ليبيا، مالي، النيجر، نيجيريا، ال�شومال، جنوب 

ال�شودان، ال�شودان، تنزانيا،اأوغندا، اأوكرانيا، 

اإيران، العراق�،، الأردن، لبنان، فل�شطين، �شوريا، 

اليمن، اأو�شلو، بروك�شلبرلين، جني، فلندن، 

المملكة المتحدة، وا�شنطن العا�شمة

www.nrc.no/countries/middle-east/lebanon/
01 366 113

lb.accountability@nrc.no

لجنة اأك�شفورد لالإغاثة من المجاعة 

بنغالدي�ص،�شوريا، اليمن، لبنان، جنوب ال�شودان

www.oxfam.org/en/what-we-do/countries/
lebanon

01 611 823
lebanonjobs@oxfam.org.uk

 �شندوق االأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة

اأفغان�شتان، األبانيا، الجزائر، اأندورا، اأنغول، 

اأنغيال، اأنتيغوا، وبربود ا، الأرجنتين، اأرمينيا، 

اأ�شتراليا، النم�شا، اأذربيجان، البحرين، بنغالدي�ص، 

بربادو�شبيال، رو�شيا، بلجيكا، بليزبنين، بوتان، 

بوليفيا ، دولة متعددة القوميات، البو�شنة 

والهر�شكبوت�شوانا، البرازيل، جزر فيرجن 

البريطانية، بلغاريا، بوركينا فا�شو، بوروندي، 

كابو فيردي، كمبوديا الكاميرون، كندا، جمهورية 

افريقيا الو�شطى، ت�شاد، ت�شيلي، ال�شين، كولومبيا، 

جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كو�شتا ريكا، 

كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، الجمهورية الت�شيكية، 

جمهورية الكونغو الديموقراطية، الدنمارك، جيبوتي، 

دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الكوادور، 

م�شر، ال�شلفادور، غينيا الإ�شتوائية، اإريتريا، 

اإ�شواتيني، اأثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرن�شا، الغابون، 

غامبيا، جورجيا، األمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، 

غواتيمال، غينيا، غينيا بي�شاو، غيانا، هايتي، 

هندورا�ص، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا�شة، ال

�شينهنغاريااأي�شلنداالهنداإندوني�شيااإيران )جمهورية 

- الإ�شالمية(العراقاأيرلندااإ�شرائيالإيطالياجامايكا

اليابانالأردنجمهورية كوريا الديمقراطية ال�شعبية 

)كوريا ال�شمالية(كازاخ�شتانكينياكيريباتيكو�شوفو 

)بموجب قرار مجل�ص الأمن الدولي رقم 1244( 

الكويتقيرغيز�شتانجمهورية كورياجمهورية لو 

الديمقراطية ال�شعبيةلبنانلي�شوتوليبيرياليبياليختن

�شتاينليتوانيالوك�شمبورغمدغ�شقرمالويماليزياج

زر المالديفماليجزر مار�شالموريتانياالمك�شيكميك

رونيزيا )وليات - الموحدة(مولدوفامنغولياالجبل 

الأ�شودمونت�شيراتالمغربموزمبيقميانمارناميب

ياناورونيبالهولندانيوزيالندانيكاراغواالنيج

رنيجيريانيويمقدونيا ال�شماليةالنرويج�شلطنة 

عمانباك�شتانبالوبنمابابوا غينيا الجديدةباراغوايبير

وفيلبينيبولنداالبرتغالدولة قطررومانيارواندا�شانت 

كيت�ص ونيفي�شالقدي�شة لو�شيا�شانت فن�شنت وجزر 

غرينادين�شاموا�شاو تومي وبرين�شيبيالمملكة 

العربية ال�شعوديةال�شنغال�شربيا�شيرا 

ليون�شلوفاكيا�شلوفينياجزر �شليمانال�شومالجنوب 

اأفريقياجنوب ال�شوداناإ�شبانيا�شيريالنكادولة فل

�شطينال�شودان�شورينامال�شويد�شوي�شراالجمه

ورية العربية ال�شوريةطاجيك�شتانتايالندتيمور 

لي�شتيتوجوتوكيالوتونغاترينداد 

وتوباغوتون�شتركياتركيا )اللجنة الوطنية(

تركمان�شتانجزر ترك�ص وكايكو�شتوفالوجمهورية 

تنزانيا المتحدةاأوغندااأوكرانياالإمارات العربية 

المتحدةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واأيرلندا 

ال�شماليةالوليات المتحدة الأمريكيةاأوروغواياأوزبك�ص

تانفانواتوفنزويالفيتناماليمنزامبيازيمبابوي

www.unicef.org/
01 429 286
01 429 287 
01 429 288
01 429 289

aobeid@unicef.org
jmakhoul@unicef.org

jhanna@unicef.org

اأكاديمية بي دبليو �شي

الإمارات العربية المتحدة، ال�شعودية،�شلطنة عمان،  

قطر،الأردن، لبنان، الكويت

www.pwcacademy-me.com/
71 469 969
05 428 600

tania.salhab@pwc.com

)RI( منظمة االإغاثة الدولية

غانا، ال�شومال، جنوب ال�شودان، ال�شودان، 

 اأفغان�شتان، بنغالدي�ص، اإيران، ميانمار،

باك�شتان، فيلبين، العراق، لبنان، الأردن، 

�شوريا،تركيا، اليمن

www.ri.org/countries/lebanon/
01 490 694

lebanonrihr@ri.org

Right to Play (RtP)
بوروندي، غانا، مالي، فل�شطين، تنزانيا، 

تايلند،رواندا، ال�شنغال، اأوغندا، الأردن، كندا، 

موزمبيق، اأثيوبيا،لبنان، باك�شتان

www.righttoplay.com/en/national-offices/
national-office-usa/whats-new/the-beirut-

crisis-helping-children-cope/
01 313 346, 01 684 183

rtp.lebanon@righttoplay.com

هيئة اإنقاذ الطفولة

لبنان

www.lebanon.savethechildren.net/
08 813 117, 01 614 680, 01 614 681
01 614 682, 01 614 684, 01 614 685

01 614 686, 01 614 689
sarah.khodr@savethechildren.org
lebanonhrb@savethechildren.org

جمعية الدعم البلجيكي

بروك�شل، لبنان

www.sboverseas.org/
81 013 693

info@sboverseas.org
Terre Des Hommes Italy (TdH-It)

العراق الأردن لبنان فل�شطين �شوريا اإيطاليا، 

بوركينا فا�شو، �شاحل العاج، ليبيا، موريتانيا/ 

موزمبيق، زيمباوي، ناميبيا، بنغالدي�ص، الهند، 

ميانمار، كولومبيا، الكوادور، بيرو، هايتي، 

نيكاراغوا

www.terredeshommes.it/
07 343 155

lebanon@tdhitaly.org

Tres Amis
بيروت، لبنان

76 951 797
fatenfattouh@hotmail.com

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي

غزة، الأردن، لبنان، �شوريا، ال�شفة الغربية، 

بروك�شل، الدنمارك، فنلندا، جنيفا، النرويج، 

ال�شويد،طوكيو، وا�شنطن العا�شمة

www.undp.org
01 962 500

carina.adada@undp.org

وكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئين 

الفل�شطينيين في ال�شرق االأدنى

غزة، الأردن، لبنان، �شوريا، ال�شفة الغربية

www.unrwa.org/
01 830 400

v.moro@unrwa.org

اأطفال الحرب هولندا

كولومبيا، الكونغو، اأوغندا، جنوب ال�شودان، 

ال�شودان، اليمن، اأفغان�شتان،العراق، لبنان، 

�شوريا، الأردن، فل�شطين، األمانيا ،هولندا، ال�شويد

www.warchildholland.org/country-lebanon/
01 801 725, 76 098 777

Ahmad.Jaber@warchild.nl
ahmad.dhayni@warchild.nl

دليل التوا�شل
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)WVI( منظمة الروؤية العالمية

اأفغان�شتان، األبانيا، اأنغول، اأرمينيا، اأ�شتراليا، 

النم�شا، بنغالدي�ص، بوليفيا، البو�شنة والهر�شك، 

البرازيل،بوركينا فا�شو، بوروندي، كمبوديا، كندا، 

ت�شاد، ت�شيلي، ال�شين،كولومبيا، الكونغو، كو�شتا 

ريكا، قبر�ص،جمهورية الدومينيكان، الكوادور، 

ال�شلفادور، اإي�شواتيني، اأثيوبيا، فنلند، افرن�شا، 

جورجيا، األمانيا، غانا، المركز العالمي، غواتيمال، 

هايتي، هندورا�ص، هونغ كونغ ، المنطقة الإدارية 

الخا�شة، الهند، اإندوني�شيا، العراق، اأيرلندا، 

اإيطاليا، اليابان، القد�ص ال�شفة الغربية وغزة، 

الأردن، كينيا، كو�شوفو، لو�ص، لبنان، لي�شوتوم، 

لوي، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المك�شيك، 

منغوليا، موزمبيق، ميانمار، نيبال،هولندا، 

نيوزيالندا،نيكاراغوا،النيجر، كوريا ال�شمالية، 

بابوا ،غينيا الجديدة، بيرو، فيلبين، رومانيا، 

رواندا، ال�شنغال، �شربيا، �شيرا ليون، �شنغافورة، 

جزر �شليمان، ال�شومال،جنوب اأفريقيا، كوريا 

الجنوبية، جنوب ال�شودان، اإ�شبانيا، �شيريالنكا، 

ال�شودان، �شوي�شرا، �شوريا، تايوان، تنزانيا، 

تايالند،تيمور،  لي�شتي، تركيا، اأوغندا، المملكة 

المتحدة، الوليات المتحدة، فانواتو، فيتنام، 

زامبيا، زيمبابوي

www.wvi.org/Lebanon
04 401 980

Lebanon@wvi.org

الوكاالت والموؤ�ش�شات الخا�شة

Amaken Business Solutions
بيروت، لبنان

www.amakenlb.com/
03 436 459
01 318 241
01 318 240

youmna@amakenlb.com

Amideast
م�شر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

المغرب، المملكة العربية ال�شعودية، تون�ص، 

الإمارات العربية المتحدة، ال�شفة الغربية، غزة، 

اليمن، الوليات المتحدة الأمريكية

www.amideast.org/
01 989 901

lebanon@amideast.org

Beirut Digital District (BDD) Academy
بيروت، لبنان

www.beirutdigitaldistrict.com/bdd-
academy

01 660 941
mariam@bddacademy.com

ا�شت�شارات االأعمال وخدمات التدريب-لبنان

الحازمية، لبنان

www.bctslb.com/
05 951 463

bcts@bctslb.com
emilio.zaccour@bctslb.com

Business Services Office (BSO) 
Lebanon

�شن الفيل، لبنان

www.bso.com.lb/
01 488 040, 70 488 040

03 488 040
recruitment@bso.com.lb

cv@bso.com.lb

Careers Lebanon
بعبدا، لبنان

www.careerslb.com/index.shtml
05 456 745, 05 456 743

Info@careerslb.com

 مركز اك�شبرت�ص للتدريب

اأوهايو ، الوليات المتحدة الأمريكية، بيروت، لبنان

www.etc-cc.com/pages/home
03 331 741, 70 122 717

03 704 994
info@etc-cc.com

Hire Lebanese
عبر الإنترنت

www.hirelebanese.com/default.aspx
info@hirelebanese.com

Management Plus
بيروت، لبنان

www.mgtplus.com/
01 396 309

mplus@mgtplus.com

Mira-Cle
بيروت، لبنان

www.mira-cle.com/
01 204 712, 81 765 948

info@mira-cle.com

New Horizons
الوليات المتحدة الأمريكية، كندا، لبنان، الإمارات 

العربية المتحدة، ال�شعودية، م�شر، نيجيريا، 

اأ�شتراليا، ماليزيا، بنغالدي�ص، تايوان، غوام، بيرو، 

األمانيا، اأيرلندا، �شولفاكيا، اليونان، قبر�ص، بلغاريا

www.newhorizons.com.lb/
01 989 808

sales@newhorizons.com.lb

نريد

بيروت، لبنان

www.nooreed.com/
01 483 412

connect@nooreed.com
hello@nooreed.com

 Reach Your Target (RYT)
بيروت، لبنان

www.ryt-lb.com/#home
03 756 617

info@ryt-lb.com

Starmanship
بيروت، لبنان

www.starmanship.com/
01 393 494

starmanship@starmanship.com

SWIFT SHIFT
بيروت، لبنان

www.swiftshiftcoach.com/intro/
03 140 109

الجامعات

الجامعة االأمريكية في بيروت

بيروت، لبنان

www.aub.edu.lb/
01 350 000 (ext. 3174)
careerhub@aub.edu.lb

الجامعة اللبنانية االأمريكية

بيروت، جبيل، )لبنان(

www.lau.edu.lb/
01 786 456

apap@lau.edu.lb

الجامعة اللبنانية الدولية

بيروت، لبنان

www.liu.edu.lb/LIU2021/
01 705 080

jaafar.berro@liu.edu.lb

جامعة نوتردام

 ذوق م�شبح، لبنان

www.ndu.edu.lb/home
09 218 950

hr@ndu.edu.lb

جامعة رفيق الحريري  

الدامور، لبنان

www.rhu.edu.lb/home
05 603 090, hr@rhu.edu.lb

جامعة الروح القد�ص - الك�شليك

جونيه، لبنان

www.usek.edu.lb/en/home
09 600 000, ovpcl@usek.edu.lb

جامعة القدي�ص يو�شف

بيروت، لبنان

www.usj.edu.lb/
01 421 000

info@usj.edu.lb

المن�شات االإقليمية على االإنترنت

اأخطبوط

�شلطبة عمان

www.akhtaboot.com/en/lebanon/jobs
support@zenhr.com

Bayt.com
البحرين، دولة قطر، م�شر، المملكة العربية 

ال�شعودية، الأردن، الكويت، لبنان، الإمارات 

العربية المتحدة، �شلطنة عمان 

www.bayt.com/en
01 888 267
rl@bayt.net

دليل التوا�شل
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دليل مدني

لبنان

www.daleel-madani.org/
01 285 897

daleel-madani@socialsciences-centre.org

)ECSJ( نظام االإر�شاد الوظيفي - االأردن

الأردن

www.ecsjo.com/
+962 6 5799177, info@ecsjo.com

توظيف الخبرات

لبنان

www.expertiserecruitment.com/
05 593 082

employers@expertiserecruitment.com
jobseekers@expertiserecruitment.com

Gulf Talent
الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية ال�شعودية، 

دولة قطر، �شلطنة عمان، البحرين، م�شر، الكويت، 

لبنان، العراق، ليبيا، �شوريا، الهند، اأفريقيا

www.gulftalent.com
+971 4 278 5200

Hunting Lebanese
Online 

www.huntinglebanese.com/en/careers/
home

Job Finders
بيروت، لبنان

www.jobfindersme.com
01 660 460

info@jobfindersme.com

Jobs for Lebanon
www.jobsforlebanon.com/

support@jobsforlebanon.com
neal.eljor@jobsforlebanon.com

jobs.com.lb
لبنان

www.jobs.com.lb
01 739 777

 jobs@infopro.com.lb

 المعهد االأوروبي للتعاون والتنمية

 ال�شرق االأدنى

بيروت، لبنان

www.mehnati.org/en
01 556 338, info@mehnati.org

OLX
البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، �شلطنة عمان، 

دولة قطر، المملكة العربية ال�شعودية، الإمارات 

العربية المتحدة

www.olx.com.eg/en/jobs/
01 669 800

Souktel
فل�شطين، الوليات المتحدة الأمريكية

www.souktel.org
00970 2 240 1708

info@souktel.org, media@souktel.org

تنقيب

ال�شعودية، البحرين، الكويت، �شلطنة عمان، 

فل�شطين، م�شر، الجزائر، المغرب، دولة قطر، 

الأردن، ال�شودان، اليمن، لبنان، الإمارات العربية 

المتحدة، العراق، �شوريا، ليبيا، تون�ص

www.tanqeeb.com/en

ت�شميمي

الأردن، ال�شعوديةن الكويت، م�شر، الإمارات 

العربية المتحدة

www.tasmeemme.com/en/
info@tasmeemme.com

اأريد

www.ureed.com
info@ureed.com

Wuzzuf
ال�شعودية، الإمارات العربية المتحدة، م�شر

www.wuzzuf.net/
+20 2 27513258

بنك الوظائف الدولية

عبر االإنترنت

Broadstone
المملكة المّتحدة

www.orka.works/
orkawork1@gmail.com

Career Matching Platform
الوليات المتحدة

www.cmp.jobs

Celential
الوليات المتحدة

www.celential.ai/
info@celential.ai

Headstart
المملكة المّتحدة

www.headstart.io/

Hired
الوليات المتحدة

www.hired.com
support@hired.com

HIPERPOOL
www.hiperpool.com/blog/introducing-

hiperpools-new-and-improved-job-
matching-platform

info@hiperpool.com 

Juggle
المملكة المّتحدة

www.juggle.jobs
support@juggle.com

Kalibrr
الفلبين

www.kalibrr.com
+63 917 148 1427

support@kalibrr.com

Pymetrics
الوليات المتحدة، المملكة المتحدة، اأ�شتراليا، 

�شنغافورة

www.pymetrics.ai/
mike.ganci@pymetrics.com

Remote Hub
www.remotehub.

com/?gclid=EAIaIQobChMI76fF-dvO9
AIV6wsGAB13SwHoEAMYAyAAEgJkM

_D_BwE
info@remotehub.com

RippleMatch
الوليات المتحدة

www.ripplematch.com
info@ripplematch.com

Rozee
باك�شتان

www.rozee.pk
+92 42 3810 3330

Scismic
الوليات المتحدة

www.scismic.com/
science@scismic.com

SkyHive
كندا

www.skyhive.ai/

Teachability
www.teachability.org/

847-922-0489
cmontgomery@teachability.org

UpScored
www.upscored.com/
info@upscored.com

WCC Group (ELISE Matching System)
www.wcc-group.com/employment/

products/elise-job-matching-search-
and-match/

jsamy@wcc-group.com

دليل التوا�شل



INFOPRO
Hamra Str., Piccadilly Center, 2nd floor, Beirut, Lebanon
research@infopro.com.lb
www.research.infopro.com.lb
Tel: (+961-1) 739.777 (ext.333)
P.O. Box: 11-4355 Beirut - Lebanon

ILO Regional Office
for Arab States
ilo.org/arabstates
facebook.com/iloarabstates
twitter.com/iloarabstates


