
مرشوع دعم املجتمعات

اللبنانية املضيفة



وهو  املتحدة  لألمم  التابعة  العاملية  التنمية  شبكة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يعترب 

يدعو إىل التغيري وإىل تحقيق نفاذ البلدان إىل املعرفة والخربة واملوارد من أجل مساعدة 

الشعوب عىل التمتع بحياة أفضل. ونحن نعمل عىل األرض يف 166 بلداً ونتعاون معها يف 

تطبيق الحلول التي أوجدتها ملواجهة تحديات التنمية العاملية والوطنية. ويف وقت تقوم 

فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها املحلية، تعتمد عىل الشعوب املنضمة إىل برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ وعىل رشكائنا العديدين.

أوكلت  تاريخ 1993/4/2.  القانون رقم 212  االجتامعية مبوجب  الشؤون  أنشأت وزارة 

وتنفيذ  تطبيقها،  اجتامعي متكاملة ومراقبة  امناء  إليها مهام واسعة تشمل وضع خطة 

املشاريع االجتامعية، ومعالجة النتائج االجتامعية املرتتبة عن الحرب، والتدخل الرسيع 

هذه،  مهامها  وبحكم  واالغاثة.  االجتامعي  االسعاف  تستوجب  التي  الطارئة  بالحاالت 

توكلت وزارة الشؤون اإلجتامعية مهمة تنسيق عمل الحكومة اللبنانية يف كل ما يتصل 

باالستجابة لألزمة الناجمة عن النزوح السوري اىل لبنان، والتنسيق مع منظامت األمم 

املتحدة والجهات املعنّية االخرى يف هذا املجال.

املحتويات

الخلفية.......................................................................................................2

التحديات....................................................................................................4

مرشوع دعم املجتمعات اللبنانية املضيفة ....................................................6

املناطق املشمولة بالتدخل...........................................................................8

تحديد املشاريع : البحث اإلجتامعي باملشاركة: خرائط املخاطر واملوارد..........10 

تدخالت املرشوع.........................................................................................13

اإلستقرار االجتامعي ...................................................................................14

الهيكلية اإلدارية.........................................................................................16

مرشوع دعم املجتمعات

 اللبنانية املضيفة



الخلفية

إن توافد هذا العدد الهائل واملفاجئ من النازحني السوريني بات يُحدث ضغوطات 

شديدة عىل لبنان وشعبه، السيام يف املناطق األكرث فقرًا حيث يرتكّز العدد األكرب من 

النازحني. وتضاعف الطلب عىل خدمات املرافق العامة كاملياه والكهرباء وخدمات 

الرصف الصحي وإدارة النفايات مبا يتخطّى االمكانيات املحدودة املتوافرة، وذلك 

بحسب افادة الوزارات املعنيّة ووكاالت االمم املتحدة.

والسياسية  واإلجتامعية  اإلقتصاديّة  األوضاع  عىل  سلبًا  األزمة  وانعكست  كام 

واألمنية، عىل املستويني الوطني واملحيل، ماّم أّدى إىل تفاقم املشاكل الكثرية التي 

يعاين منها لبنان أصالً، يف ظّل قدراته املالية واملؤسسية املحدودة، األمر الذي زاد 

من حاجاته اىل الدعم العريب والدويل.

تُلقي األزمة السورية بثقلها عىل لبنان وتحدث تداعيات سلبية مل يسبق لها مثيل 

يف تاريخ أزمات النازحني. فلقد إستضاف لبنان العدد األكرب منها مقارنة بالبلدان 

املجاورة، حيث أن عدد النازحني املسّجلني أو الذين ينتظرون معامالت التسجيل 

ارتفع  قد   )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لدى 

بشكل ملحوظ يف العام 2014 ليتخطّى ربع السكان اللبنانيني. وما يزيد من تعقيد 

أثار هذه املشكلة ووسائل التعامل معها، هو ان النازحني السوريني يتواجدون عىل 

كافة االرايض اللبنانية، وترتكّز النسبة األكرب منهم يف عكار والشامل وبعلبك-الهرمل 

والبقاع يف مخيامت عشوائية أو يف مساكن موزّعة يف مختلف املناطق اللبنانيّة. 

23



التحديات
استقبلت العائالت والقرى والبلدات واملدن اللبنانية النازحني السوريني 

برحابة صدر يف منازلهم متضامنة معهم ومبدية إستعدادها ملساعدتهم. 

غري أن أعباء األزمة تخطّت قدرات القرى واملناطق والعائالت املضيفة 

وباتت تهّدد اىل حّد كبري قدرة اللبنانيني عىل التحّمل والصمود. فاألزمة 

مل تنعكس سلباً عىل البنى التحتيّة االجتامعية واالقتصادية القامئة يف 

البلد فحسب، بل تشّعبت مضامريها لتتسبب بتفاقم مشاكل تنمويّة 

جانب  إىل  والشباب،  النساء  لدى  سيام  ال  كالبطالة  هامة  واقتصاديّة 

االحتياجات،  تلبية  عىل  واملحلية  الوطنية  املؤسسية  القدرات  ضعف 

مام أّدى اىل  ظهور حاالت من التوتر بني املواطنني اللبنانيني والنازحني 

السوريني ميكن أن تتفاقم يف املستقبل وال بّد من العمل عىل تداركها.

امللّحة  بالحاجة  الدويل  املجتمع  إقرار  فإن  الوضع،  لصعوبة  تداركًا 

لتقديم املزيد من الدعم للمجتمعات اللبنانية املضيفة – ضمن نطاق 

بداية  منذ  جديًدا.   منحى  اتّخذ  قد  السورية  لألزمة  اإلستجابة  خطة 

العام 2015، ويف ضوء استمرار االزمة اربع سنوات مع عدم اتضاح افق 

التحديات  إعادة تحديد أطر  تُركّز خطة االستجابة عىل  للحل،  قريب 

والدعم  اإلنسانية  املساعدات  التوازن بني  املزيد من  الحالية وتحقيق 

اآليل اىل تحقيق اإلستقرار والتنمية عىل املديني املتوسط والبعيد. 

جبل لبنان،  2٠١٤
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مرشوع دعم املجتمعات 
اللبنانية املضيفة

اللبنانية املضيفة« ضمن التدخالت التي تنفذها  يندرج »مرشوع دعم املجتمعات 

وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة االمنايئ بهدف تفعيل أنشطة آيلة 

التي  لالزمة  لالستجابة  الوطنية  الخطة  التنمية ضمن  وتعزيز  االستقرار  تدعيم  إىل 

تحدث ضغوطات عىل لبنان منذ عام 2011. وقد بدأ العمل يف هذا املرشوع منذ 

العام 2013، بصفته أّول مبادرة  شاملة ومنّسقة ومستدامة ملواجهة تداعيات األزمة 

السورية عىل لبنان.

وتحقيق  السورية  باألزمة  املتأثرة  املجتمعات  قدرة  بناء  إىل  املرشوع  هذا  يهدف 

اإلستقرار والتخفيف من حّدة التوترات والحؤول دون حدوث النزاعات وذلك من 

خالل خلق فرص العمل وتوفري الخدمات األساسية.
جبل لبنان، 2٠١٤
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كافة  التنمية عىل  اإلستقرار وفرص  يعزز  إيجايب إجاميل  اثر  احداث  اىل  املرشوع  يهدف 

والبلديات  والقرى  املناطق  يف  املحيل،  املستوى  عىل  يتدخل  انه  كام  اللبنانية.  االرايض 

السوريني نسبًة اىل عدد  النازحني  التي تستضيف عدًدا مرتفًعا من  األكرث فقرًا  واألحياء 

اللبنانيني. تُواجه هذه املجتمعات احتامالت أعىل لربوز توترات ونزاعات بسبب النقص يف 

الخدمات األساسية واملنافسة عىل فرص العمل وغريها من العوامل.

يتّم اختيار مناطق ونقاط التدخل املحيل، بناًء عىل معايري وطنية موحدة، تشمل بالدرجة 

األوىل:

نسبة النازحني السوريني اىل السكان اللبنانيني؛ «

العدد املطلق للنازحني السوريني؛ «

نسب الفقر والحرمان يف املنطقة. «

املناطق املشمولة بالتدخل  

لبنان، البقاع، دير األحمر 2٠١٤

جنوب لبنان، الرصفند، 2٠١٤جنوب لبنان، البيسارية،  2٠١٤
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تحديد املشاريع

يطبّق املرشوع منهجية البحث االجتامعي باملشاركة، ومن ضمنها وضع خرائط املخاطر 

واملوارد، من أجل تحديد اولويات الحلول الرامية اىل تلبية إحتياجات املجتمعات املضيفة، 

ويتم هذا من خالل مقاربة تشاركية محلية تأخذ النزاعات بعني اإلعتبار. 

ينّفذ البحث امليداين عىل املستوى املحيل من قبل فرق عمل مشرتكة بني وزارة الشؤون 

االجتامعية وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ. يلحظ بالرضورة مشاركة ممثلني عن السلطة 

يتّم خالل  والخاص.  العام  القطاعني  املدين واملعنيني من  املجتمع  باإلشرتاك مع  املحلية، 

العمل امليداين استخدام ادوات البحث النوعيّة والكميّة، وتنظيم املقابالت واالجتامعات. 

 يتم تحديد املخاطر واملشاكل واسبابها وتأثريها املبارش عىل املجتمع املحيل واملوارد املتاحة 

بهدف تحديد الحلول والتدخالت اآلنية واملتوسطة املدى املستدامة حسب األولويات.

توضع نتائج العمل امليداين يف تقرير وصفي – تحلييل عن القرية او البلدة او الحي، ويف 

ضوء ذلك يتم االنتقال اىل  اقرتاح خطة عمل محليّة للمجلس البلدي والفعاليات املحليّة، 

تتضمن اقرتاح التدخالت املناسبة واالولويات. 

تنّفذ وزارة الشؤون اإلجتامعية املنهجية مبساعدة تقنية من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

ينّفذ البحث االجتامعي باملشاركة عرب اتباع خطوات متتالية تنّفذ خالل اسبوعني، وتتضمن 

الخطوات التالية:

تجميع املعلومات املتاحة من خالل البحث املكتبي الرسيع؛ -

عقد اجتامع عام للفعاليات ورشح اهداف املرشوع ومنهجية العمل ألصحاب الشأن املحليني؛ -

إجراء املناقشات وتبادل الخربات قبل وما بعد األزمة وتحليل الوضع الحايل السائد؛ -

جمع بيانات القرية من خالل استامرة خاصة؛ -

مجموعات  - )مقابالت،  املطلوبة  املعلومات  عىل  للحصول  املناسبة  البحث  ادوات  إعتامد 

تركيز( متثل كل واحدة منها قطاع معني )التعليم، الصحة، فرص العمل، الخ...(؛

تحديد املخاطر؛ -

تحديد املشاكل املرتبطة باملخاطر؛ -

تحديد األسباب وتأثريها عىل املجتمع املحيل؛ -

تحديد املوارد والديناميكيات املتوفرة لحل املشاكل والتخفيف من حّدة املخاطر وبناء قدرة  -

املجتمع بهدف تحقيق التنمية؛

تحديد املوقع الجغرايف للمشاكل عىل الخريطة؛ -

إدخال البيانات يف قاعدة بيانات ممكننة بنظام املعلومات الجغرافية؛ -

إعداد خطة عمل محلية او بلدية لكل قرية او حّي؛ -

إعداد تقرير وصفي – تحلييل عن القرية او البلدة او الحّي. -

بعد انجاز التقارير االفرادية عن القرى والبلدات واالحياء، يقوم فريق العمل املركزي، بالتعاون 

مع فريق املناطق املعنية، بتحليل متقدم يدرج كل قرية او بلدة او حّي ضمن نطاق مناطقي 

اوسع، يدرس نقاط التشابه واالختالف، وامكانية التدخل من خالل مشاريع مشرتكة، او وضع 

خطط مناطقية اكرث تكامالً، ال سيام يف املديني املتوسط والبعيد.

 منهجية البحث االجتامعي باملشاركة:  خرائط املخاطر واملوارد

الخطوات التنفيذية للبحث االجتامعي باملشاركة

لبنان، البقاع، سعدنايل، 2٠١٤

 جنوب لبنان، الزهراين، 2٠١٤
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يدعم املرشوع تنفيذ املبادرات الرامية اىل ما ييل:

تحسني مستوى معيشة املواطنني وفرصهم االقتصادية، بخاصة النساء والشباب  «

والفئات املهّمشة.

لها وتحديد  « االحتياجات واالستجابة  لتقييم  الوطنيّة واملحليّة  القدرات  تعزيز 

املخاطر باعتامد منهجية عمل تشاركية.

النزاعات  « البلديات وهيئات املجتمع املدين املختلفة عىل حّل  تحسني قدرات 

املحليّة واالستجابة املثىل للتحديات.

تدخالت املرشوع

لبنان، البقاع، سعدنايل، 2٠١5
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يشكل تحقيق االستقرار االجتامعي وتعزيزه، ركيزة أساسية من ركائز اي مجتمع، 

ال سيام عند حدوث األزمات. ويشكل ذلك احد االبعاد الهامة ملكون االستقرار يف 

خطة االستجابة الوطنية لألزمة. وسوف يشكل ذلك احد مكونات عمل مرشوع دعم 

املجتمعات املضيفة، باالستفادة من الربامج القامئة التي تنفذ حالياً.

القادة  قدرات  تعزيز  عىل   200٧ العام  منذ  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يعمل 

املحليني واإلعالم والجمعيات غري الحكومية واملدرسني عىل إدارة األزمات وتحقيق 

االستقرار االجتامعي باألخص نتيجة إلنعكاس األزمة السورية عىل لبنان.

اإلستقرار  واسرتاتيجيات  آليات  تطوير  عىل  املحليني  القادة  مع  الربنامج  يعمل 

اإلجتامعي يف عدد من املناطق اللبنانية.

مع  مشرتكة  مالحق  يصدر  إذ  اإلعالم،  ووسائل  اإلعالميني  مع  الربنامج  ويعمل  كام 

النهار والسفري وداييل ستار بهدف توفري منّصات إعالمية لصحافيني لبنانيني وسوريني 

من مختلف الوسائل اإلعالمية ملعالجة موضوع األزمة السورية وانعكاساتها عىل لبنان من 

منظور إيجايب وبالتايل توجيه رسالة إيجابية عرب وسائل اإلعالم.

ويشمل العمل إدخال مفاهيم االستقرار االجتامعي يف البيئة املدرسية واملناهج الرسمية 

وتعزيز ثقافة التسامح باألخص يف املدارس التي يتواجد فيها طالب لبنانيون وسوريون. 

تحقيق  إىل  تهدف  مشاريع  تطبيق  يف  الحكومية  غري  الجمعيات  من  عدًدا  يشجع  كام 

االستقرار االجتامعي عرب أنشطة تربوية واخرى معنية بإدارة األزمات تستهدف لبنانيني 

وسوريني.

شامل لبنان، وادي خالد، 2٠١5

اإلستقرار اإلجتامعي
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عمل  فريق  اليومي  عمله  ويدير  تقنيّة  لجنة  تساعدها  توجيهية  لجنة  املرشوع  يدير 

متخّصص.

اللجنة التوجيهية

وزارة  تتوىّل  للمرشوع.  والفاعل  السليم  التنفيذ  وتضمن  اإلسرتاتيجية  اإلرشادات  تقّدم 

مهام  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يتوىّل  حني  يف  اللجنة  رئاسة  اإلجتامعية  الشؤون 

السكرتارية. تتمثل اآلراء حول إسرتاتيجيات املرشوع والنتائج املخطّط لها.

تتألف اللجنة من صانعي قرارات ومن أعضاء مدعوين:

صانعو القرارات هم املمثلون الحكوميون. -

األعضاء املدعوون هم الجهات املانحة. -

  اللجنة التقنّية

تتوىّل اللجنة التقنيّة تيسري عمل اللجنة التوجيهية ومراجعة املشاريع وتقديم اإلقرتاحات 

التقنية بشأنها وإتخاذ القرارات املرتبطة بها. 

وهي تحّدد املعايري واألدوات األساسية التي تضمن التكامل يف اختيار املشاريع وتصميمها 

واستهدافها وتنفيذها. كام تتوىل اللجنة مهام الرصد والتقييم.

تقوم اللجنة مبراجعة دورية ملناطق التدخل االكرث تأثراً بتوافد النازحني وتلك األكرث عرضة 

للخطر.

التابعون  التقنيون  الخرباء  التقنيّة هم  اللجنة  القرارات بشأن  إتخاذ  املخّولون  األشخاص 

للجهات التالية:

وزارة الشؤون اإلجتامعية -

رئاسة مجلس الوزراء -

وزارة الداخلية و البلديات -

مجلس اإلمناء و اإلعامر -

الوزارات املعنية -

يضّم األعضاء املدعوين من  الجهات املانحة التي تدعم املشاريع قيد املناقشة. 

جنوب لبنان، دير قانون العني ، 2٠١٤

يدير العمل اليومي للمرشوع، فريق عمل متخّصص مشرتك بني وزارة الشؤون االجتامعية 

وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، ويتبع له فريق من املنسقني يف املناطق املختلفة.

فريق العمل املتخّصص

الهيكلية اإلدارية 
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ندعم لبنان واستقراره
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    registry@undp.org.lb 
                            www.lb.undp.org 

          www.facebook.com/UNDPLebanon  

مبنى وزارة الشؤون اإلجتامعّية

شارع توفيق يوسف عواد، خلف مبنى قرص العدل، بدارو

بريوت - لبنان

الربيد اإللكتـروين:

املوقع اإللكتـروين:

هاتف: ٦١١٢٦٠ ١ ٩٦١+

ملزيد   من   املعلومات

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

مبنى البنك العريب اإلفريقي الدويل

شارع املصارف

النجمة، بريوت   

لبنان

الربيد اإللكتـروين:

املوقع اإللكتـروين:

صفحة الفيس بوك:

مرشوع دعم املجتمعات

اللبنانية املضيفة

mosa.undp.lhsp@gmail.com
www.socialaffairs.gov.lb
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