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وشــّح فــي العمــالت األجنبيــة إلــى حــّد كبيــر، األمــر الذي تســبب 
بإفقــار شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع اللبنانــي. هكــذا لــم يعــد 
ــر مــن اللبنانييــن اليــوم ســوى االعتمــاد علــى  بإمــكان عــدد كبي
المســاعدة الماليــة والغذائيــة التــي تقّدمهــا مختلــف الجهــات 

المانحــة بمــا فــي ذلــك البلديــات. 

اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة  أزمــة  إذًا  اليــوم  لبنــان  يواجــه 
تفــرض إعــادة النظــر فــي دور المؤسســات فــي تلبيــة احتياجــات 

الشــعب. 

1.1.  المقّدمة والسياق
بعــد ســنوات مــن التدهــور االقتصــادي، بــات لبنــان فــي وضــع 
اقتصــادي واجتماعــي معّقــد تفاقــم بشــكٍل حــاد جــّراء أزمــة 

الكوفيــد-19. 

فــي   1%5.6 بنســبة  انخفاضــًا  البلــد  ســّجل   ،2019 العــام  فــي 
ــة  إجمالــي الناتــج المحلــي وارتفاعــًا فــي العجــز وصــل فــي نهاي
العــام 2019 إلــى نســبة 10.5% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي2. فــي 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، نشــأت حركــة اجتماعيــة وسياســية 
فــي البــالد احتجاجــًا علــى تدهــور مســتوى معيشــة شــريحة كبيرة 
مــن الشــعب مــن جملــة أمــور أخــرى. وفــي تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2019، حــّذر البنــك الدولــي مــن تزايــد خطــر انــدالع أزمــة 
اإلصالحــات  غيــاب  ظــّل  فــي  وماليــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
متوّقعــًا أن ينزلــق 70% مــن الشــعب اللبنانــي تحــت خــط الفقــر 
بحلــول نهايــة عــام 2020 وذلــك مــع ارتفــاٍع ملحــوٍظ فــي نســبة 

ــة3.  البطال

تمهيد

ًأعــّدت جمعيــة المــدن المّتحــدة فــي لبنــان/ المكتــب التقنــي للبلديــات اللبنانيــة »دليل العمــل االجتماعي 
للبلديــات واالتحــادات البلديــة اللبنانيــة« خــال عامــي 2020 و2021 بالشــراكة مــع مجالــس مقاطعــات 
ــّي مــن  ــة وبدعــم مال ــات اللبناني ــة رؤســاء البلدي ــاون مــع لجن ــم وبالتع ــن والســين ماريتي األود واإليفيل
ــز القــدرات وتنميــة شــبكة  ــا والشــؤون الخارجيــة الفرنســية، وذلــك، فــي إطــار مشــروع تعزي وزارة أوروب
التواصــل بيــن المنتخبيــن والفنييــن البلدييــن فــي لبنــان )2019-2021(. يهــدف هــذا المشــروع إلــى 
مرافقــة المؤسســة البلديــة اللبنانيــة ودعمهــا مــن خــال بنــاء القــدرات فــي مجــاالت الحوكمــة والتنميــة 
المحليــة وتعزيــز التواصــل بيــن المنتخبيــن والفنّييــن البلدّييــن ال ســيما مــن خــال االســتناد إلــى تجــارب 

ــدة.  المقاطعــات الفرنســية الشــريكة والجهــات الفاعلــة فيهــا وممارســاتها الجّي

فــي الفصــل الثانــي مــن العــام 2019، وجــد لبنــان نفســه فــي وضــع سياســي ومالــي صعــب جــّدًا بــدأت 
ــة التــي اجتاحــت  بــوادره تظهــر خــال الســنوات األخيــرة. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع جــّراء األزمــة الصحّي
العالــم فــي بدايــة عــام 2020. تأثــر المواطنــون بشــكٍل مباشــر مــن هــذه األحــداث فــإزداد وضعهــم 
االقتصــادي واالجتماعــي هشاشــًة. ويصُعــب أكثــر فأكثــر علــى البلديــات القيــام بمهامهــا وهــي تســعى 
اليــوم إلــى إعــادة توجيــه سياســاتها لتنفيــذ أعمــال اجتماعيــة محليــة أساســية خصوصــًا وأنهــا أّول مــن 

يلجــأ إليــه المواطنــون فــي الظــروف الصعبــة.
يتضّمــن هــذا الدليــل معلومــات نوعّيــة وكمّيــة حــول الوضــع االجتماعــي الحالــي فــي لبنــان الــذي أصبــح 
مقلقــًا جــّراء تداعيــات األزمــة السياســية واالجتماعيــة االقتصاديــة الوطنيــة التــي انفجــرت فــي تشــرين 

األول/ أكتوبــر 2019 والتــي فاقمتهــا األزمــة الصحيــة لفيــروس كوفيــد-19 فــي آذار/ مــارس 2020. 

ــدة لبعــض البلديــات اللبنانيــة والتــي نجحــت  يهــدف هــذا الدليــل أيضــًا إلــى مشــاركة الممارســات الجّي
فــي وضــع خطــٍط علــى صعيــد التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لخدمــة ســّكانها علــى الرغــم مــن 
ــاء  ــك فــي وضــع برامــج شــبيهة أو البن ــل مرافقــة مــن يرغــب بذل ــة مــن هــذا الدلي ــات. فالغاي الصعوب
ــة ونطــاق عملهــا  ــات اللبناني ــي تواجههــا البلدي ــادرات موجــودة وتكييفهــا مــع اإلشــكاليات الت ــى مب عل

الجغرافــي. 

مــن جهــة أخــرى، يســتعرض هــذا الدليــل أيضــًا ممارســات فضلــى للســلطات المحلّيــة الفرنســية نجحــت 
فــي تطويــر أدوات أو مشــاريع تهــدف إلــى تطبيــق سياســات عامــة للعمــل االجتماعــي. ويمكــن للبلديات 
اللبنانيــة أن تأخــذ مــن هــذه التجــارب مصــدر إلهــام لهــا علــى الرغــم مــن اختــاف ســياق عمــل الســلطات 

المحليــة الفرنســية عــن الســياق اللبنانــي.

يتيــح هــذا الدليــل تبــادل الممارســات الجّيــدة والخبــرات وهــو أداة إعاميــة متوّفــرة للبلديــات واتحــادات 
البلديــات اللبنانيــة الراغبــة بتطويــر أنشــطة اجتماعيــة محليــة كمــا وأنــه فــي متناول يد الســلطات المحلية 

الفرنســية الراغبــة بتطويــر مشــاريع التعــاون الامركــزي فــي لبنــان فــي مجــال العمــل االجتماعــي. 

معطيات عامة حول العمل 
االجتماعي في لبنان 

1  تحديث حول الوضع االقتصادي في لبنان، البنك الدولي، نيسان/أبريل 2020

2  المرجع نفسه
3 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/11/06/world-bank-lebanon-is-in-the-midst-of-economic-financial-and-
social-hardship-situation-could-get-worse

4  تحديث حول الوضع االقتصادي في لبنان، البنك الدولي، نيسان/أبريل 2020

     في العام 2019، سّجل البلد انخفاضًا بنسبة %5.6
في إجمالي الناتج المحلي وارتفاعًا في العجز
وصل في نهاية العام 2019 إلى نسبة %10.5

من إجمالي الناتج المحلي.

     سيقع 70% من الشعب اللبناني 
تحت خط الفقر بحلول نهاية عام 

2020 وذلك مع ارتفاٍع ملحوٍظ في 
نسبة البطالة.

ــة لتســّرع هــذه  ــد-19 العالمي فــي العــام 2020 أتــت أزمــة الكوفي
ــى القطاعــات  ــرت بشــكل أساســي عل ــة إذ أّث األزمــة االقتصادي
األساســية للنشــاط االقتصــادي اللبنانــي كالمتاجــر والمطاعــم 
ــان  ــك، عــرف لبن ــاء4. وفــي مــوازاة ذل وقطاعــي العقــارات والبن
أزمــة ماليــة فريــدة مــن نوعهــا أدت إلــى تدهــور الليــرة اللبنانيــة 

2.1.  أرقام بارزة لسنتي 2019 و2020

علــى  الموثوقــة  والبيانــات  اإلحصــاءات  غيــاب  ظــّل  فــي 
الصعيــد الوطنــي، فــإن األرقــام المذكــورة أدنــاه تنبثــق عــن 
»خطــة االســتجابة إلــى األزمــات فــي لبنــان 2017-2020« التــي 
أعّدتهــا الحكومــة اللبنانيــة واألمــم المتحــدة والتــي تــّم تحديثهــا 
فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2020. ال تأخــذ هــذه األرقــام بعيــن 
االعتبــار التغيــرات التــي تســببت بهــا تداعيــات وبــاء الكوفيــد-19 
العالمــي علــى صعيــد األشــخاص األكثــر هشاشــًة إال أنهــا ُتظهــر 
الهشاشــة التــي يعانــي منهــا أصــاًل جــزء كبيــر مــن ســّكان لبنــان 

والتــي تزايــدت بالطبــع خــالل األشــهر األخيــرة. 

وهــي  أساســية  تحديــد ســّتة مواضيــع  تــّم  التفاصيــل،  فــي 
تتطابــق مــع الحــاالت الطارئــة التــي غالبــًا مــا تصادفهــا البلديــات 
اللبنانيــة ومــع المجــاالت التــي تتمتــع بالصالحيــة للعمــل فيهــا. 
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معلومات عامة

النسبة المئويةالعدد

100%5,900,000السكان

أي 54% من سّكان لبنان 3,200,000السكان الذين هم في وضع صعب 

أي 47% من الذين يواجهون صعوبات 1,500,000اللبنانيون منهم 

أي 47% من الذين يواجهون صعوبات 1,500,000السوريون منهم

أي 6% من الذين يواجهون صعوبات 207,700الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(

المحاور األساسية

مساعدة اجتماعية أساسية

النسبة المئويةالعدد

أي 26% من سّكان لبنان1,530,936الفئات الهشة من حيث الحاجات األساسية

أي 14% من الفئات الهّشة 227,546اللبنانيون منهم

أي 72% من الفئات الهّشة 1,095,000السوريون منهم 

أي 14% من الفئات الهّشة 208,390الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(

الحصول على مياه الشفة

النسبة المئويةالعدد

أي 46% من سّكان لبنان2,688,072الفئات الهشة من حيث الوصول إلى مياه الشفة 

أي 56% من الفئات الهشة 1,500,000اللبنانيون منهم

أي 37% من الفئات الهشة990,000السوريون منهم 

أي 7% من الفئات الهشة198,071الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(

األمن الغذائي والزراعة

النسبة المئويةالعدد

أي 27% من سّكان لبنان1,575,000الفئات الهّشة من حيث األمن الغذائي

أي 21% من الفئات الهّشة336,000اللبنانيون منهم

أي 70% من الفئات الهّشة1,095,000السوريون منهم 

أي 9% من الفئات الهّشة144,700الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(

الصّحة

النسبة المئويةالعدد

أي 46% من سّكان لبنان2,739,700الفئات الهّشة من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية 

أي 55% من الفئات الهّشة1,500,000اللبنانيون منهم

أي 40% من الفئات الهّشة1,095,000السوريون منهم 

أي 5% من الفئات الهّشة144,700الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(

السكن الالئق

النسبة المئويةالعدد

أي 24% من سّكان لبنان 1,398,700الفئات الهّشة من حيث الوصول إلى السكن الالئق

أي 24% من الفئات الهّشة336,000اللبنانيون منهم

أي 61% من الفئات الهّشة855,000السوريون منهم 

أي 15% من الفئات الهّشة207,700الفلسطينيون )الالجئون في لبنان واآلتون من سوريا(
 

• نقص الموارد المالية

غالبــًا مــا تتأخــر الدولــة فــي تســديد المســتحّقات التــي مــن 
المفتــرض بالبلديــات أن تحصــل عليهــا مــن الصنــدوق البلــدي 
األزمــة  فاقمــت  وقــد  أصــاًل.  ســّددتها  إن  ذلــك  المســتقّل، 
االقتصاديــة والماليــة الحاليــة فــي لبنــان كمــا وتدهــور الليــرة 
اللبنانيــة مقابــل الــدوالر وْضــَع البلديــات التــي دخلــت دائــرة 

الخطــر فــي وقــت تشــتّد فيــه حاجــة الســكان.

• نقص الموارد البشرية

بســبب  المحلّييــن  الموّظفيــن  فــي  نقصــًا  البلديــات  تواجــه 
ضوابــط إداريــة صارمــة تفرضهــا ســلطة الرقابــة وهــي تعانــي 
أيضــًا مــن نقــص فــي المــوارد الماليــة األمــر الــذي أدى إلــى 
تقصيــر فــي تدريــب الموظفيــن والمنتخبيــن المحلّيــن الذيــن 
يجــب أن يشــاركوا فــي تدريبــات منتظمــة لتأدية المهــام بفعالية.

• غياب التنســيق وعدم وجود اســتراتيجية لتطبيق السياســات 
العامــة فــي مجال العمــل االجتماعي

الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المحليــة  الجمعيــات  إن 
والمؤسســات الدوليــة وحّتــى الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع 
الخــاص، هــي غالبــًا مــن ينّفــذ المشــاريع اإلجتماعيــة المحليــة. 
أمــا البلديــات، فهــي فــي الحقيقــة تفتقــر إلــى رؤيــة شــاملة 
ــع عليهــا دائمــًا  للمشــاريع التــي تنّفذهــا هــذه الجهــات وال تّطل

مــا يؤثــر ســلبيًا علــى فعاليــة أدائهــا.

3.1.  إطار عمل البلديات اللبنانية في 
المجال اإلجتماعي 

الســكان  إلــى  األقــرب  العامــة  المؤسســة  البلديــات  تمثــل 
والمواطنيــن وبالتالــي تضطلــع بــدور محوري فــي تلبية حاجاتهم 
فــي جميــع المجــاالت. انطالقــًا مــن هنــا، يتيــح القانــون البلــدي 
ــات إذ ينــص  ــات واســعة للبلدي ــام 1977 صالحي الصــادر فــي ع
علــى أن »كل عمــل ذي طابــع أو منفعــة عامــة، فــي النطــاق 
البلــدي، مــن إختصــاص المجلــس البلــدي«5. بالتالــي، تســتطيع 
البلديــة أيضــًا »]...[ المســاهمة فــي نفقــات المشــاريع ذات 
ــن والمعاقيــن ومســاعدة  النفــع العــام، ]...[ وإســعاف المعوزي
النــوادي والجمعيــات وســائر النشــاطات الصحيــة واإلجتماعيــة 

والرياضيــة والثقافيــة وأمثالهــا ]...[6«

إذًا يقــع العمــل االجتماعــي ومســاعدة األكثــر حرمانــًا تمامــًا 
ضمــن نطــاق عمــل البلديــات. بالرغــم مــن ذلــك، فــإن البلديــات 
اللبنانيــة تواجــه فعليــًا عــددًا مــن العقبــات فــي تطبيــق مشــاريع 

ــة:  ــات التالي ــة، ال ســيما الصعوب ــة وتنموي اجتماعي

5  المرسوم اإلشتراعي رقم 118 الصادر في 30 حزيران/ يونيو 1977، المادة 47

6  المرجع نفسه، المادة 49
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مراحل تنفيذ مشروع إجتماعي 
محلي

أو  الجماعيــة  المقابــالت  ومنهــا  الحاجــات  وتحليــل  البيانــات 
كاإلحصــاءات  الميدانيــة  والدراســات  والتشــخيصات  الفرديــة 

البيانــات.  وقواعــد  والمقابــالت  والتحقيقــات 

• إنشاء وحدة اجتماعية محلية
اجتماعيــة(.  لجنــة  أو  البلديــة اإلجتماعيــة  الخدمــات  )قســم 
تســعى هــذه الوحــدة إلــى تنظيــم العمــل البلــدي فــي المجــال 
االجتماعــي وهيكلتــه وتتيــح تطويــر سياســة عامــة محليــة 
منتخبيــن  مــن  الوحــدة  هــذه  تتأّلــف  الصعيــد.  هــذا  علــى 
المجتمــع  أعضــاء مــن  أيضــًا  بلدييــن وقــد تضــّم  وفّنييــن 

المدنــي الذيــن يشــاركون فــي هــذه العمليــة الفكريــة. 

• تحديد موارد النطاق الجغرافي
يجــدر طــرح األســئلة التاليــة: مــا هــي المــوارد البشــرية ضمــن 
يمكــن  التــي  المــوارد  هــي  مــا  الجغرافــي؟  النطــاق  هــذا 
تطويرهــا؟ مــا هي الهيكليات األساســية للعمــل االجتماعي؟ 
مــن الضــرورة أيضــًا الســعي إلــى تطويــر المــوارد البشــرية 
مــن خــالل تعزيــز المهــارات الجماعيــة عبــر التدريــب التقنــي 
وتشــارك معــارف الفنييــن البلدييــن والمنتخبيــن المحلييــن 
المســؤولين عــن الشــؤون االجتماعيــة وخبراتهــم، أو حّتــى 
كالعامليــن  الخبراء-المواطنيــن  إلــى  التعــّرف  خــالل  مــن 
االجتماعييــن والمخّططيــن العمرانييــن ومطــّوري األعمــال 

ــخ.  إل

• تحديد الديناميكية االجتماعية والتنموية للمنطقة 
فالتنميــة المرجــّوة يجــب أن تكــون شــاملة ومتكاملــة وال 
يمكنهــا أن تعــزل العامــل االجتماعــي عــن غيــره مــن العوامــل 
التنمويــة كاالقتصــاد والثقافــة. تتطــّور المنطقــة مــن خــالل 
تحريــك العجــالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علمــًا 
أّن هــذه األبعــاد التنمويــة المختلفــة متكاملــة ويجــدر إدراجهــا 

ضمــن إطــار العمــل نفســه. 

2.2.  تحديد الحاجات االجتماعية

بعــد ذلــك ينبغــي تحديــد المشــاكل االجتماعيــة للبلــدة. مــن 
ــة بالعمــق انطالقــا مــن  ــل المشــاكل االجتماعي الضــروري تحلي
أســبابها  عــن  الكشــف  أجــل  مــن  أصــاًل  الموجــودة  البيانــات 
وبالتالــي إيجــاد الحلــول األكثــر تناســبًا. تتعّلــق المســألة بغربلــة 
البيانــات مــن خــالل اســتكمالها بأرقــام ومعلومــات علــى نطــاق 
أضيــق وأكثــر دّقــة وتحليلهــا بعــد ذلــك مــن أجــل اســتنتاج 
حاجــة اجتماعيــة محليــة. ومــن خــالل تفســير البيانــات ســتتمكن 
ــاة  ــة علــى حي ــر الحاجــة االجتماعي ــة مــن قيــاس مــدى تأثي البلدي
الســكان وعلــى المنطقــة، وتصميــم مشــروع قائــم علــى أســس 

ــة داعمــة وأســاليب متطــّورة. ســليمة وهيكلي

ــا  ــد االطــالع عليه ــا، بع ــّم جمعه ــي يت  تســمح المعلومــات الت
وتحليلهــا، بتحديــد الحاجــات األساســية واألهــداف القصيــرة 
تتوافــر  لذلــك،  للبلديــة.  المحليــة  للسياســة  وفقــًا  األمــد 
لجمــع  األدوات  مــن  عــددًا  البلــدي  االتحــاد  أو  البلديــة  لــدى 

بــإدارة  التــي تســمح لهــم  االجتماعيــة وتزويدهــم بالمهــارات 
عملّيــة التخطيــط وإشــراك الجهــات المعنيــة بالطريقــة الصحيحة 
وبحنكــة وجمــع البيانــات األساســية المرجعيــة. ُتجّســد السياســة 
المحليــة رؤيــة البلديــة وتوّجهاتهــا وتســمح لهــا بتحديــد أهدافهــا 

التنمويــة األساســية. 

يمكــن للبلديــة أو لالتحــاد البلــدي اســتخدام الســبل واألدوات 
اجتماعيــة  سياســة  تحديــد  أجــل  مــن  والمتنوعــة  المختلفــة 

محلّيــة، ومــن جملــة األدوات المتاحــة: 

1.2.  تحديد السياسة المحلية في 
المجال االجتماعي

المجــال  فــي  المحليــة  السياســة  بتحديــد  أّواًل  األمــر  يتعّلــق 
االجتماعــي. يتطّلــب تخطيــط السياســات المناطقيــة تنظيــم 
ــات عامــة موجــودة  ــًا مــن بيان ــه انطالق ــدي وهيكلت العمــل البل
خصائــص  حــول  البلــدي  االتحــاد  أو  البلديــة  تمتلكهــا  أصــاًل 
المنطقــة ونطــاق عملهــا الجغرافــي )مســتوى الفقــر والوضــع 
والكثافــة  االجتماعــي  والضمــان  واالجتماعــي  االقتصــادي 
ــة أو االتحــاد البلــدي وضــع خّطــة  الســكانية، إلــخ.(. علــى البلدي
عمــل واضحــة وتمكيــن المنتخبيــن والموظفيــن البلدييــن مــن 
الشــؤون  إدارة  مجــال  فــي  قدراتهــم  وتعزيــز  تدريبهــم  خــالل 

ذات صلة
)بالسياسة
المحلية(

متناسقة
)مع األهداف

المحددة(

فّعالة
)من أجل تنفيذ
أعمال اجتماعية

جديدة(

مناسبة
)للجمهور

المستهدف(

يجب أن يكون طابع األسئلة التي تطرح لجمع 
البيانات خالل دراسة ميدانية أو مقابلة 

كالتالي: 

حلقة العمل المحلي 

مــن أجــل القيــام بعمــل محلــّي فــي المجــال االجتماعــي، علــى البلديــات واالتحــادات البلديــة أن تنتــج خّطــة عمــل 
تشــاركية ومتكاملــة تســمح باالســتجابة إلــى التحديــات المحليــة وبإيجــاد الحلــول المناســبة للمشــاكل التــي تعتــرض 

ــة. ــات المحلي ــة للتحدي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــاد االقتصادي ــي األبع ــا. ويجــب أن يراعــي هــذا المشــروع المحل طريقه

تعزيز السياسة المحلية

تحديد الجهات الفاعلة المحلية 
والتشاور معها

أ( جمع البيانات 
ب( تحديد الحاجة االجتماعية

البحث عن التمويل والشراكات 
التقنية

تنفيذ المشروع 

تقييم النتائج 1.2

3.24.2

5.2

6.2

2.2
المراحل
المختلفة

إذا أرادت البلديــة إجــراء دراســات ميدانيــة، يجــوز لهــا أن تســتعين 
بعــدد مــن الشــركاء ومنهــم المتطوعيــن والشــباب والمنظمــات 
المحليــة والحــركات الكشــفية والمــدارس والجامعــات ويمكنهــا 
كانــوا  مــا  إذا  الخــارج  مــن  بمستشــارين  تســتعين  أن  حّتــى 

ــن بالمجــال.  أخصائيي

تســمح البيانــات التــي يتــّم جمعهــا للبلديــة بتحديــد الحاجــات 
واألهــداف  الرهانــات  وتقييــم  األساســية  االجتماعيــة 
تســتطيع  المعلومــات،  تحليــل  مــن  انطالقــا  واألســاليب. 
السياســة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  البلــدي  االتحــاد  أو  البلديــة 
االجتماعيــة المحليــة )المــوارد الماليــة والبشــرية وســبل التدخــل( 
تســمح بتحقيــق األهــداف المحــددة علــى ضــوء الحاجــات التــي 
تــّم التعــّرف إليهــا، ومــا هــي األنشــطة الجديــدة التــي يمكــن 
تطويرهــا ومــا هــي فئــة المواطنيــن المســتهدفة ومــا األثــر 

المطــروح.  النشــاط  مــن  المتوّقــع 
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قد يكون هؤالء الفاعلون المحليون منظمات غير 
حكومية وأفراد من المجتمع 

المدني واللجان المواطنية 
والخدمات االجتماعية 

المحلية والمدارس 
والجامعات والنقابات والرعايا 

ومؤسسات الدولة ومنها 
وزارة الشؤون االجتماعية 
ومراكز التنمية االجتماعية 

االقليمية التابعة لها. 

5.2.  تطبيق النشاط المحلي

يجــب أن ُينّفــذ العمــل المحلــي باالشــتراك مــع الجهــات المعنيــة 
بحســب المــوارد المتوفــرة وبحســب خطــة عمــل محــددة. تصف 
خطــة العمــل هــذه بشــكل واضــح أهــداف المشــروع االجتماعــي 
أيضــًا  تحــدد  وهــي  المرتقبــة،  األنشــطة  مختلــف  وتفّصــل 
ــا )مــن هــي الجهــات  ــة المشــاركة ودور كّل منه الجهــات الفاعل
المعنيــة بــكّل مرحلــة ومــا هــي الفئــات الســكانية المســتهدفة(. 

وأخيــرًا، تحــدد الخطــة اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ المشــروع. 

6.2.  تقييم النشاط المحلي

المنّفــذ  للمشــروع  والنهائــي  المرحلــي  التقييــم  يســمح 
بإيجــاد حلــول للتحديــات قبــل وبعــد تنفيــذه، بهــدف ضمــان 
اســتمراريته. إّن التقييــم هــو قبــل كّل شــيء وســيلة لتحليــل 
النشــاط العــام. يمكــن إعــداد هــذا التقييــم خــالل مراحــل تنفيــذ 
المشــروع أي قبــل نهايتــه وذلــك، لدراســة النتائــج األوليــة. 
علــى البلديــة أن تتذّكــر دائمــًا مــا يجــب القيام به خــالل كّل مرحلة 
زمنيــة. بالتالــي، فإنهــا تــدرس التحاليــل األوليــة وتبحــث عــن 
أســاليب جديــدة ألداء أفضــل وأكثــر فعاليــة. قــد يــؤّدي التقييــم 
باألهــداف  كامــل  بشــكٍل  النظــر  إعــادة  إلــى  أيضــًا  المرحلــي 
واألســاليب وبإزالــة البعــض منهــا أو إضافــة البعــض اآلخــر. 
أمــا التقييــم النهائــي فهــو عمليــة تحســين مســتمرة تهــدف إلــى 
تحديــد النجــاح أو الفشــل ونقــاط القــوة والضعــف عبــر دراســة 
األســباب واآلثــار. اســتنادًا إلــى نتائــج التحليــل تســتطيع البلديــة 
أن تحــّدث آليــات العمــل فــي المجــال العــام واســتراتيجياتها 

ــة.  المحلي

4.2.  البحث عن الشراكات وعن التمويل 

علــى البلديــة أو االتحــاد البلــدي أيضــًا البحــث عــن مصــادر تمويــل 
إذًا  يجــب  االجتماعــي.  النشــاط  تطبيــق  أجــل  مــن  وشــراكات 
تحديــد المصــادر الداخليــة والخارجيــة )البشــرية والماديــة والمالية( 
التــي يمكــن جمعهــا مــن أجــل القيــام بالمشــاريع المحليــة. كمــا 
ويجــب تحديــد حجــم التمويــل الــذي يمكــن تأمينــه مــن الميزانيــة 
وهــذا يرتبــط مباشــرة بــدور البلديــة وبمواردهــا وقدراتهــا الماليــة. 
عندهــا، تســتطيع البلديــة أن تبحــث عــن مصــادر تمويــل خارجيــة 
وعــن شــراكات ُتضــاف إلــى مــا هــو متوّفــر أصــاًل. وبالتالــي 
ــة وال ســيما مــع  ــة الشــراكات مــع الجهــات الفاعل ــي البلدي تبن
المؤسســات المحليــة والمنظمــات الوطنيــة أو الدوليــة التــي 
تعمــل فــي المجــال االجتماعــي والتــي تســتطيع أن تقــّدم خبــرة 

ــة علــى األرض.  تقني

وتســتطيع البلديــة أن تتقــّرب مــن مؤسســات الدولــة وبشــكل 
خــاص مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة التــي تتمّثــل أجهزتهــا 
الالمركزيــة بحوالــي 228 مركــز تنميــة اجتماعيــة موّزعــة علــى 
مختلــف المناطــق اللبنانيــة. تعمــل مراكــز التنميــة االجتماعيــة 
ووضــع  اللبنانيــة  البلــدات  فــي  أنشــطة  تنفيــذ  علــى  هــذه 
مختلــف  علــى  االجتماعيــة  التنميــة  لتعزيــز  اســتراتيجيات 

والصحــة.  التربيــة  ومنهــا  األصعــدة 

فــي متنــاول البلديــة عــدد مــن األدوات التقنيــة والماليــة مثــل 
شــراكات التوأمــة أو شــراكات التعــاون الالمركــزي بمــا فــي ذلــك 
التعــاون الفرنســي اللبنانــي. يقــّدم التعــاوم الالمركــزي إلــى 
ــة مــن أجــل التخطيــط لمشــروع  ــرة ثمين ــة خب ــات اللبناني البلدي

وإعــداده وتطبيقــه.   

ــة حشــد الدعــم المالــي مــن  ــة أخــرى، تســتطيع البلدي مــن ناحي
تطلــق  مــا  غالبــًا  التــي  والدوليــة  الوطنيــة  المانحــة  الجهــات 
دعــوات إبــداء االهتمــام إلقامــة مشــاريع فــي مجــال التنميــة 
ــة  ــي والبرامــج األممي ــك الدول ــة ومنهــا البن ــة المحلي االجتماعي
بمــا فــي ذلــك برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واليونيســف 
المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  وهيئــة 
للمســتوطنات البشــرية، باإلضافــة إلــى الســفارات األجنبيــة. 

يمكــن إشــراك هــؤالء الفاعليــن بطريقتيــن مختلفتيــن: اإلعــالم 
والديناميكيــة التشــاركية. 

علــى  اجتماعــي  مشــروع  أو  عمــل  أي  تنفيــذ  قبــل  اإلعــالم: 
ألّن  بــه  المحلييــن  الســكان  إعــالم  يجــب  المحلــي،  الصعيــد 
تقّبــل  أمــام  المجــال  وتفســح  الشــفافية  تعــّزز  المعلومــات 
أفضــل للمشــروع فــي صفــوف الســكان. فــي متنــاول البلديــة 
عــدد مــن وســائل التواصــل التــي تســتطيع اســتخدامها مــن 
أجــل إطــالع المواطنيــن علــى نواياهــا ومنهــا وســائل التواصــل 
االجتماعــي )الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبلديــة أو صفحتهــا 
المحمولــة  الهواتــف  علــى  والتطبيقــات  الفيســبوك(  علــى 
علــى  القــرارات  ولصــق  اإلعالنــات  ولوحــات  والمنشــورات 

األبــواب، إلــخ. 

الديناميكيــة التشــاركية، وهــي تتبلــور فــي العمليــة التشــاورية 
ــون أن يشــاركوا  ــون المحلي ــة. بالفعــل، يســتطيع الفاعل المحلي
فــي الحــوار وحّتــى فــي تصميــم المشــروع ممــا يعنــي أّنهــم 
يصبحــون شــركاء فــي العمــل االجتماعــي المحلــي. يعــزز الحــوار 
المنفتــح والصريــح تقّبــل المواطنيــن للعمــل المحلــي ويســمح 
لقــاءات  خــالل  مــن  وذلــك  النظــر  وجهــات  مختلــف  بإبــراز 
تشــاورية أو ورش عمــل تشــاورية أو نشــر للمعلومــات وتنظيــم 
أنشــطة توعويــة وتحفيزيــة. تســاهم العمليــة التشــاورية المحلية 
ــار أفضــل للحاجــات األساســية  ــي فــي اعتب حــول عمــل اجتماع
للمنطقــة وفــي معرفــة أفضــل لمجــاالت التدخــل بمختلــف 
ــى  ــة والمــوارد عل أبعادهــا أي الســكان واالشــكاليات االجتماعي
أســاس السياســية االجتماعيــة المحليــة التــي تعتمدهــا البلديــة 
إطــالق  أمــام  المجــال  التشــاور  ويفســح  البلــدي.  االتحــاد  أو 
فــي  المحلييــن  بالشــركاء  الســكان  وربــط  عفويــة  مبــادرات 

تطبيقهــا ممــا يعــزز حــس المواطنــة المجتمعيــة7.  

3.2.  تحديد الجهات الفاعلة ضمن 
النطاق الجغرافي واعتماد مقاربة 

تشاركية
النطــاق  الفاعلــة ضمــن  الجهــات  إلــى  التعــّرف  المهــم  مــن 
عمليــة  خــالل  مــن  تشــاركية  مقاربــة  واعتمــاد  الجغرافــي 
تشــاورية إذ ترتبــط ديناميكيــة المنطقــة بعــدد مــن العوامــل 
ومنهــا خصائصهــا االجتماعيــة والديمغرافيــة وطريقــة اســتخدام 
التمثيــل الجماعــي الموجــودة فيهــا.  ســّكانها لهــا أو هيئــات 
منطقــة،  كل  الفاعلــة ضمــن  الجهــات  مــن  شــبكات  تعمــل 
ويجــب أخذهــا باالعتبــار فــي عمليــة تصميــم نشــاط محلــي 
يحــرص  أن  البلــدي  االتحــاد  أو  البلديــة  علــى  لذلــك،  معّيــن. 
علــى إشــراك جميــع األطــراف المعنيــة بالمشــكلة االجتماعيــة 

وتحديــد مــدى تأثيــر الجهــات المعنيــة. 

1

2
3

4

مختلف أشكال العملية التشاركية

توافر المعلومات
يعزز الشفافية

البناء المشترك للمشروع 
يربط السكان مباشرة بعملية 

إعداد المشروع

من خالل االستشارات، يشارك 
السكان في عملية البحث 

عن المعلومات و في تحديد 
الحاجات االجتماعية األساسية

يسمح التشاور برسم معالم 
المشروع فهو يتيح لجميع 

الفاعلين بما في ذلك السكان 
التعبير عن رأيهم 

7  التنمية االجتماعية المحلية، مقاربة بثاثة وعشرين مبدأ، دليل، مقاطعة الشمال فرنسا.
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الممارسات الجيدة للبلديات 
واالتحادات البلدية اللبنانية 

في العمل االجتماعي

وهــي تســتعرض أيضــًا أدوات للتشــاور وللتمويــل أو حّتــى لبنــاء 
شــراكات يمكــن اعتمادهــا. هكــذا، يمكــن للبلديــات واالتحــادات 
ــة أن تأخــذ مــن هــذه األمثلــة مصــدر إلهــام لهــا  ــة اللبناني البلدي

لتطبيــق مشــاريع إجتماعيــة فــي نطاقهــا المحلــي. 

1.3. بلدية بريتال: إنشاء مركز اجتماعي ثقافي ومساحة عامة 
للشباب

2.3. بلدية الجديدة: إنشاء مكتب وساطة
3.3. بلدية صيدا: مشروع تحفيزي للتجارة وتوزيع قسائم 

غذائية على الفقراء بالتعاون مع الجمعيات المحلية
4.3. بلدية سن الفيل: لجنة تنسيق الجمعيات المحلية 

بالتعاون مع بلدية برج حّمود
5.3. بلدية الغبيري: إنشاء مركز للخدمات الصحية وللدعم 

النفسي في المدارس الرسمية

ينــدرج العمــل االجتماعي ضمن اختصاص البلديــات واالتحادات 
البلديــة، فيمكنهــا بموجــب هــذه الصالحيــة العمــل لمواكبــة 
الســن  فــي  كالكبــار  المحلــي  المجتمــع  فــي  الهشــة  الفئــات 
ــالت  ــات الخاصــة والعائ ــن وذوي االحتياج ــال والمراهقي واألطف

كمــا وكل األشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــات اجتماعيــة. 

فــي لبنــان، وبعيــدًا عــن مســألة اإلدارة البحتــة لتداعيــات األزمــة 
الســورية أو حّتــى األزمــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
الوطنيــة، مــن المهــم أن يكــون للعمــل اإلجتماعــي المحلــي بعدًا 
مســتدامًا. يجــب إذًا أن تكــون البلديــة قــادرة علــى تأديــة المبــادرة 

المحليــة بخطــوات مبتكــرة وبالتشــاور مــع المجتمــع المحلــي.

جيــدة  خمــس ممارســات  علــى  الضــوء  الدليــل  هــذا  يســّلط 
االجتماعــي.  العمــل  مجــال  فــي  لبنانيــة  بلديــات  طّبقتهــا 
تســمح هــذه األمثلــة برؤيــة كيــف قامــت كّل بلــدة بتحديــد 
حاجــة اجتماعيــة بحســب إشــكالية تواجههــا ووفقــًا لخصائصهــا 
تختلــف مــن حيــث طبيعتهــا  لتحديــات  بحلــول  أتــت  وكيــف 
والفتــرة الزمنيــة والفئــة الســكانية المســتهدفة ونــوع الفاعليــن 

المعنييــن. المحلييــن 

يسّلط هذا الدليل الضوء على 
خمس ممارسات فضلى نّفذتها 
بلديات لبنانية في مجال العمل 

االجتماعي.
تستعرض هذه الوثائق:

اإلشكالية

المشروع اإلجتماعي

الجهات الفاعلة المعنية

أدوات التشاور والتمويل والشراكات

التحديات واألثر

بلدية بريتال  .1.3

النطاق المحلي

المنطقة: البقاع

عدد السكان: 25000 نسمة + 6500 الجئ ونازح

النشاط األساسي: الزارعة
)مصدر الرزق األساسي لـ90% من السكان(

أرقام بارزة: نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم
بين 15 و19 سنة 33.25%، نسبة البطالة %46

إنشاء مركز اجتماعي ثقافي ومساحة 
عامة للشباب

      اإلشكالية

لقــد أّدت زيــادة المبانــي فــي بلــدة بريتــال علــى حســاب األراضــي 
الزراعيــة خــالل الســنوات العشــرين الماضيــة إلــى خفــض إنتاجية 
القطــاع الزراعــي. بســبب مكننــة الزراعــة وزيــادة عــدد الموظفيــن 
المســتقّلين  المزارعيــن  علــى حســاب  المحــدود  الدخــل  ذوي 
ارتفعــت نســبة البطالــة بشــكٍل خــاص  وأصحــاب األراضــي، 
فــي صفــوف الشــباب كمــا ازدادت نســبة الفقــر. باإلضافــة 
إلــى ذلــك وفــي ظــّل غيــاب أماكــن مؤاتيــة للتنميــة االجتماعيــة، 
التخالــط  تتيــح  عامــة  إلــى مســاحات  يفتقــرون  الشــباب  كان 
االجتماعــي مــع اآلخريــن واالنفتــاح علــى الثقافــة. مــن جهتهــا، 
لــم تكــن البلديــة قــد طــّورت اســتراتيجيات واضحــة قــادرة علــى 

ــز التنميــة المحليــة.  تعزي

بلديــة  فــي  المحليــة  التنميــة  قــام مكتــب   ،2008 العــام  فــي 
بريتــال بتشــخيص حاجــات الســكان وبشــكل خــاص الشــباب 
منهــم مــن خــالل إنشــاء فريــق مــن الشــباب المتطوعيــن الذيــن 
عملــوا علــى تحديــد الحاجــات األساســية للبلــدة. وقــد أظهــرت 
نتائــج هــذه الدراســة اآلثــار الســلبية لبطالــة الشــباب والعــدد 
المرتفــع للشــباب غيــر الحائزيــن علــى شــهادات ونقــص البرامــج 
والسياســات المحليــة االجتماعيــة الثقافية وغياب المؤسســات 

ــدة.  ــي فــي البل ــة ومؤسســات المجتمــع المدن المحلي

وبالتالــي ســمح هــذا التشــخيص للبلديــة بإعطــاء األولويــة إلــى 
مشــروع أساســي فــي المجــال االجتماعــي الثقافــي. 

      المشروع

إنشاء مركز اجتماعي وثقافي

مــن أجــل تلبيــة الحاجــات االجتماعيــة الثقافيــة التــي تــّم التعــّرف 
إليهــا، اقتــرح مكتــب التنميــة المحليــة فــي بلديــة بريتــال وبعــد 
التشــاور مــع مجموعــة الشــباب المتطوعيــن مشــروع إنشــاء 
مركــز اجتماعــي ثقافــي ومســاحة مفتوحــة وآمنــة للشــباب. 
ــة واضحــة  ــر سياســة ثقافي علــى أن يســمح هــذا المركــز بتطوي
ــه الشــباب واألطفــال  ــدة قــادرة علــى توجي ــة األمــد للبل وطويل
ذلــك، ومــن خــالل  إلــى  باإلضافــة  الفكريــة.  نحــو األنشــطة 
كان  والرياضيــة،  الثقافيــة  االجتماعيــة  الفعاليــات  اســتضافة 
ــة تعمــل فــي  ــات محلي ــز إنشــاء جمعي ــز سيســمح بتحفي المرك
المجاليــن االجتماعــي والثقافــي والتــي لــم تكــن موجــودة حّتــى 

ــال.  ــن فــي بريت ــك الحي ذل

األهداف المحددة لمشروع إنشاء المركز

• خلــق مســاحة آمنــة للشــباب واألطفــال وفــي مرحلــة الحقة 
للفئــات األكثــر تّقدمــًا في الســن

• التشجيع على التفكير المشترك وتشارك األفكار

• إبعــاد الشــباب عــن المســاحات غيــر المحبــذة وغيــر اآلمنــة 
وتوجيههــم نحــو مجــاالت فكريــة أكثــر كالمطالعــة والثقافــة

• تشجيع التالميذ على المطالعة

ــز القــدرات  ــب المســتمر مــن أجــل تعزي ــز للتدري • إنشــاء مرك
األساســية للجميــع

• وضــع مكاتــب مجهــزة فــي متنــاول الجمعيــات المحليــة 
والمجتمــع المدنــي فــي بريتــال
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      الصعوبات 

كانــت الصعوبــات التــي اعترضــت تطبيــق المشــروع مرتبطــة 
التمويــل  وباســتمرار  اآلنيــة  باألولويــات  أساســي  بشــكل 
للمشــروع. ففــي عــام 2008 وبعــد حــرب 2006 كانــت أولويــات 
بلديــة بريتــال تتمحــور بشــكل أساســي حــول قطاعــات أخــرى 
وبالتالــي  الطبــي(  والمجــال  والطرقــات  المحليــة  )التنميــة 
اضطــّر مكتــب التنميــة المحليــة إلــى إقنــاع المجلــس البلــدي 
والشــركاء فــي التعــاون الالمركــزي بأهميــة مشــروع بهــذا الحجــم 
ــا العائــق الثانــي فــكان يتمثــل بالعثــور  االجتماعــي الثقافــي. أّم
علــى شــركاء جــدد وعلــى جهــات مانحــة قــادرة علــى حشــد تمويــل 
مــن أجــل تجهيــز المركــز. أبطــأت هــذه المعوقــات المشــروع 

وافُتتــح المركــز أخيــرًا عــام 2016.

      النتائج االيجابية

• يشــّكل هــذا المركــز مســاحة لتوجيــه الشــباب الذيــن يهتمــون 
باألنشــطة الثقافيــة. بالفعــل تــزداد مشــاركة الشــباب واألطفــال 

باألنشــطة التــي ينّظمهــا المركــز أكثــر فأكثــر. 

• يعــّزز التعــاون القائــم بيــن البلديــة وبيــن وزارة الثقافــة فــي 
إطــار هــذا المشــروع وجــود الدولــة فــي بلــدة بريتــال إذ كانــت 

الدولــة غائبــة بالفعــل عــن البلــدة قبــل إنشــاء المركــز.

• ُيعتبــر المركــز اليــوم ســلطة ثقافيــة واجتماعيــة محليــة تســّهل 
هيكلــة السياســات االجتماعيــة الثقافيــة للمدينــة. يســمح هــذا 
المركــز أيضــًا بتشــكيل شــبكة تضــّم جميــع الفاعليــن الثقافييــن 

فــي البلــدة. 

المركــز  فــي  ومكاتــب  لوجيســتية  قاعــة  تخصيــص  تــّم   •
ــة  ــم تكــن موجــودة بعــد فــي مدين ــي ل ــة الت ــات المحلي للجمعي
وهــي  محليــة  جمعيــات  ثــالث  تأســيس  شــّجع  ممــا  بريتــال 
مســّجلة اليــوم فــي وزارة الداخليــة والبلديــات وناشــطة فــي 

المنطقــة. 

• توعية المواطنين

تــّم تنظيــم حمــالت توعيــة ثقافيــة لســكان بلــدة بريتــال رافقــت 
برعايــة  المشــروع وأنشــطة ثقافيــة  مختلــف مراحــل تطبيــق 

ــرة(.  ــك الفت ــد االنشــاء فــي تل ــزال قي ــذي كان ال ي ــز )ال المرك

      التمويل والشراكات

ــم مــن وزارة أوروبــا والشــؤون  ــة Eybens )فرنســا( بدع • مدين
الخارجيــة فــي فرنســا: تمويــل التشــخيص والدراســات المعمارية 

والتشــغيلية.

• مدينــة Eybens )فرنســا(: تمويــل عمليــة بنــاء المركــز. كان 
االتفــاق بيــن مدينــة Eybens وبريتــال ينــّص أنــه يجــب علــى 
المدينتيــن المســاهمة بالنســبة نفســها فــي تمويــل عمليــة 

البنــاء وارتفعــت مشــاركة كّل منهمــا إلــى 30000 يــورو. 

يــورو   30000 بقيمــة  البنــاء  أعمــال  تمويــل  بريتــال:  بلديــة   •
دوالر.   15000 بقيمــة  الخارجيــة  المســاحة  تهيئــة  وعمليــات 

الصحيــة  تجهيــزات  تمويــل  الدنماركــي:  الالجئيــن  مجلــس   •
دوالر.   25000 بقيمــة  ومعــدات  دوالر   33000 بقيمــة 

االتحــاد  مــن  بدعــم  والتدريــب  للتعليــم  اللبنانيــة  الجمعيــة   •
األوروبــي: تمويــل جزئــي لصــاالت مجّهــزة بالحواســيب بقيمــة 

دوالر.   3000

معــدات  تمويــل  اللبنانــي:  الديمقراطــي  النســائي  التجمــع   •
دوالر.   3000 بقيمــة 

• وزارة الثقافــة فــي لبنــان وجمعيــة الســبيل: مســاهمة ماديــة 
علــى شــكل تجهيــزات للمكتبــة العامــة.

• مساهمة خاصة من أحد سكان بريتال بقيمة 70000 دوالر.

      مدة المشروع ومراحله

البحث عن الشراكات 
وعن تمويل للتجهيزات

اإلنتهاء من عملية 
البناء

دراسات معمارية وتشغيلية بالتعاون 
مع مدينة Eybens ووزارة أوروبا 

والشؤون الخارجية وجمعية المدن 
المتحدة في لبنان/المكتب التقني 

للبلديات اللبنانية

إعداد التشخيص 
واعتماد المشروع

تنفيذ المشروع
ونشر التوعية
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      الجهات المعنية

• البلدية

إّن بلديــة بريتــال هــي مــن بــادر بهــذا المشــروع. قــام مكتــب 
شــباب  مــن  بدعــم  التشــخيص،  بإعــداد  المحليــة  التنميــة 
متطوعيــن مــن المجتمــع المدنــي، ممــا ســمح بتحديــد الحاجات 
األساســية والقيــام بهــذا المشــروع. وقــد بحثــت البلديــة تدريجيــًا 
عــن الشــركاء والتمويــل الضــروري لضمــان اســتدامة المشــروع.

 
• شريك التعاون الالمركزي

التعــاون  شــريك  وهــي  )فرنســا(   Eybens مدينــة  أتاحــت 
الالمركــزي لبلديــة بريتــال إطــالق المشــروع والتطبيــق الكامــل 
للجــزء األول منــه )التشــخيص والدراســة المعماريــة والتشــغيلية 

للمركــز والتمويــل المشــترك لعمليــة البنــاء(. 
وقــد قّدمــت جمعيــة المــدن المتحــدة فــي لبنــان/ المكتــب 
التقنــي للبلديــات اللبنانيــة مســاعدة تقنيــة للمشــروع طــوال 

فتــرة شــراكة التعــاون الالمركــزي. 

      التشاور

• مشاركة المواطنين

تــّم إنشــاء مجموعــات عمــل تتألــف مــن شــباب متطوعيــن 
ناشــطين مــن بلــدة بريتــال مــن أجــل مرافقــة عمليــة تطبيــق 
المشــروع وقــد شــارك هــؤالء الشــباب الذيــن يمثلــون المجتمــع 
المدنــي فــي الدراســة الميدانيــة وورش العمــل االستشــارية مــن 
أجــل تحديــد الحاجــات والدخــول فــي حــوار علــى الصعيــد المحلــي 

مــن أجــل اقتــراح حلــول. 

القراءة

أنشطة لألطفال

أنشطة تربوية

تدريبات مهنية وتعزيز القدرات

المكتبة

أنشطة عامة )مؤتمرات، حفالت، ...(

1300

650

350
500

280

1200

عدد المستفيدين من المركز
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      النتائج االيجابية

االجتماعيــة  االســتراتيجية  بتعزيــز  الوســاطة  مركــز  ســمح   •
المحليــة للبلديــة بمــا فــي ذلــك اســتراتيجية مكتــب التنميــة 

المحليــة. 

الوســاطة  توّلــى مكتــب   ،2018 عــام  رســميًا  افتتاحــه  منــذ   •
حوالــى 10 نزاعــات عائليــة ومشــاكل بيــن الجيــران فــي البلــدة 

حّلهــا.  واســتطاع 

• أصبــح المواطنــون يعتمــدون أكثــر فأكثــر علــى الوســاطة بــداًل 
مــن التواصــل العنيــف وســبل الشــكاوى القانونيــة. 

• حــّدد مكتــب التنميــة المحليــة مســارات جديــدة للتشــبيك مــع 
بلــدات أخــرى حــول موضــوع الوســاطة. 

      الصعوبات

يبقــى الحاجــز األساســي نقــص التوعيــة حــول مفهــوم الوســاطة 
وإلــى  العنيــف  التواصــل  إلــى  بســهولة  المواطنــون  يلجــأ  إذ 
المحاكــم لحــّل خالفاتهــم ويبقــى مــن الصعــب إقنــاع المجتمــع 
بأهميــة االســتعانة بــأداة للتهدئــة والحــوار والهــدوء العــام لنــزع 

فتيــل النزاعــات. 

      الجهات المعنية

• البلدية

ــت  ــد هــذا المشــروع وتوّل ــة الجديدة-البوشرية-الّس ــذت بلدي نّف
للوســاطة  وحــدة  إلنشــاء  واللوجســتية  اإلداريــة  المســائل 
الوســاطة.  أهميــة  حــول  الســكان  توعيــة  فــي  وســاهمت 
ــة  ــز االســتراتيجية االجتماعي ــك وبهــدف تعزي ــى ذل باإلضافــة إل
تــدرس  التــي  التوجيهيــة  اللجنــة  البلديــة  أّسســت  المحليــة، 
الجهــات  مــع  بالتشــاور  تضــع  والتــي  االجتماعيــة  الحاجــات 
المعنيــة توصيــات واســتراتيجيات اجتماعيــة محليــة. تضــّم هــذه 
الوســاطة والمواطنيــن والجمعيــات المحليــة  اللجنــة مكتــب 

البلديــة.  فــي  االجتماعيــة  التنميــة  ومكّلــف  والمنتخبيــن 

• جامعة القديس يوسف - بيروت 

انطلقــت فكــرة هــذا المشــروع مــن جامعــة القديــس يوســف 
وتحديــدًا مــن مركــز التدريــب المهنــي التابــع لهــا والــذي يقــّدم 
برامــج تدريبيــة علــى الوســاطة. وقــد رافقــت الجامعــة عمليــة 
ــة ودّربــت الوســطاء بمــا فــي  إنشــاء وحــدة الوســاطة فــي البلدي
ذلك الوســيطة المســؤولة عن المكتب. وترســل الجامعة بشــكل 
منتظــم متدّرجيــن مدّربيــن مــن أجــل تقديــم المســاعدة للبلديــة. 

      التشاور

• إشراك المواطنين

يعمــل الوســيط فــي البلديــة بالتعــاون مــع المخاتيــر9 وأربــاب 
إلــى  عــادة  الذيــن يصغــون  والكنائــس  الرعايــا  األســر وكهنــة 
المواطنيــن عندمــا يقــرر هــؤالء اللجــوء إلــى طــرف ثالــث لحــّل 

نزاعاتهــم. 

• توعية المواطنين

أعــد مكتــب الوســاطة كتّيــب توعيــة للتعريــف عــن التواصــل 
غيــر العنيــف ومنافــع الوســاطة. باإلضافــة إلــى ذلــك ومــن 
ــة الوســاطة  أجــل متابعــة وتوعيــة أفضــل، اعتمــد رئيــس البلدي

بنفســه بهــدف تشــجيع المواطنيــن علــى أن يحــذوا حــذوه. 

      التمويل والشراكات

ــى  ــة إل ــا البلدي ــة تقّدمه ــة مجاني إّن الوســاطة هــي خدمــة محلي
المواطنيــن مــن أجــل حــّل النزاعــات حّبّيــًا. الوســيط متطــّوع، 
وفــي المقابــل تتحّمــل البلديــة التكاليــف اللوجســتية واإلداريــة 
ــدة  ــة لكــي تعمــل الوح ــزات الضروري ــب والتجهي ــن المكات وتؤّم

ــد.  بشــكل جّي

بلدية الجديدة - البوشرية - الّسد  .2.3

النطاق المحلي

المنطقة: ساحل جبل لبنان

عدد السكان: 150000 نسمة

النشاط األساسي: مدينة صناعية وتجارية
تتواجد المصارف فيها بكثرة 

خصائص ديمغرافية:
مدينة سكنية

إنشاء مكتب وساطة

      اإلشكالية

مــن جملــة األســباب األساســية للخالفــات االجتماعيــة بيــن 
النــاس فــي بلــدة الجديدة-البوشرية-الّســد اإلســاءة اللفظيــة. 
بســبب انفجــار عــدد الشــكاوى وبطــىء اإلجــراءات القانونية وعدم 
التأّكــد حّتــى مــن الوصــول إلــى نتائــج حيــث غالبــًا مــا يكــون هنــاك 
ــل  ــد عــن بدي ــة الجديدة-البوشرية-الّس ــت بلدي ــح وخاســر، بحث راب
لحــّل النزاعــات العائليــة والخالفــات بيــن الجيــران فــي البلــدة. 
وبالتالــي قــّررت إعطــاء األولويــة للمجــال االجتماعــي العائقــي. 

      المشروع

إنشاء مكتب الوساطة التابع لبلدية الجديدة-البوشرية-الّسد 

فــي العــام 2017 وبمبــادرة مــن مركــز التدريــب المهنــي فــي 
جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت، قــّررت بلديــة الجديــدة-

البوشرية-الّســد أن تنشــىء خلّيــة وســاطة يمكنهــا أن تتوّقــع 
الخالفــات علــى اختــالف أشــكالها )ســواء كانــت شــخصية أو 
ــة( وأن تســاهم فــي حّلهــا. وقــد ُترجــم ذلــك  ــة أو تجاري اجتماعي

ــدة.  ــي البل ــب للوســاطة ف مــن خــالل إنشــاء مكت

ــم المســاعدة  باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي إطــار »مشــروع تقدي
ــدي  ــة واتحــاد بل ــة فــي 15 بلدي ــة المحلي ــب التنمي ــة لمكات الفني
فــي لبنــان )2018-2020(«8 بالشــراكة مــع جمعّيــة المــدن المتحــدة 

ومقاطعــة  اللبنانيــة  للبلديــات  التقنــي  المكتــب  لبنــان/  فــي 
برشــلونة ، تعــاون مكتــب التنميــة المحليــة فــي بلديــة الجديــدة-

البوشرية-الّســد مــع مكتــب الوســاطة والجمعيــات المحليــة 
مــن أجــل إجــراء دراســة اجتماعيــة ســمحت بتســليط الضــوء 
البلــدة  فــي  أصــال  الموجــودة  االجتماعيــة  المشــاكل  علــى 
الســّيئة  والعالقــات  العائليــة  المشــاكل  عــدد  ارتفــاع  ومنهــا 
مــع الجيــران وتداعياتهــا المتعــددة كتفــّكك األســرة والطــالق 
والعنــف األســري. وقــد ســمح التشــخيص المبنــي علــى نتائــج 
أعّدهــا مكتــب  التــي  الميدانيــة واالســتبيانات  االســتطالعات 
التنميــة المحليــة بلمــس حاجــة الســكان علــى اختالفهــم إلــى 
مــن يصغــي إليهــم ويتفّهمهــم ويهتــّم بهــم. مــن هنــا، قامــت 
البلديــة بتطويــر سياســتها المحليــة فــي المجــال اإلجتماعــي.

 

األهداف الخاصة بمشروع إنشاء مكتب الوساطة

• تأمين مساحة للمواطنين لإلصغاء غير المنحاز

• محــو ثقافــة اإلســاءة اللفظيــة وتعزيــز التفاهــم والتواصــل 
المنفتــح 

• حــّل النزاعــات وتعزيــز الروابــط األســرية والعالقــات الجّيــدة 
بيــن الجيــران

• تجديــد الحــوار وبنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن من دون الســعي 
إلــى تحديــد المســؤولية فــي النزاع 

• تقديــم خدمــة ذات جــودة عاليــة ومّجانيــة لحــّل النزاعــات 
والخالفــات

8  مشــروع تقديــم المســاعدة الفنيــة لمكاتــب التنميــة المحليــة فــي 15 بلديــة واتحــاد بلــدي فــي لبنــان )2018-2019(« نّفذتــه جمعّيــة المــدن المتحــدة فــي لبنــان/

المكتــب التقنــي للبلديــات اللبنانيــة بالشــراكة مــع مقاطعــة برشــلونة وصنــدوق مايــوركا للتضامــن والتعــاون. يهــدف هــذا المشــروع إلــى مواكبــة إنشــاء مكاتــب 
تنميــة محليــة وتدريــب مكّلفيــن بالتنميــة المحليــة فــي 15 بلديــة واتحــاد بلــدي فــي لبنــان ومســاعدة البلديــات المســتفيدة علــى تطبيــق مشــاريع محليــة بالتشــاور 

مــع المجتمــع المحلــي. 
9  يتوّلــى المختــار مهّمــة إدارة مختلــف المشــاكل الحياتيــة فــي بلــدة أو حــّي: حــّل النزاعــات بيــن الســكان وضمــان الهــدوء واألمــن واألخــاق الحميــدة كمــا يهتــّم 

بســجّات األحــوال الشــخصية 

      مدة المشروع ومراحله

تشرين األول/ أكتوبر
 2017

كانون الثاني/ يناير 
 2018

تنظيم المشروع وتطبيق 
استراتيجية الوساطة 

االفتتاح الرسمي لمكتب 
الوساطة 
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      النتائج االيجابية

• استطاعت البلدية أن تساعد جميع األشخاص الذين قّدموا 
طلبًا من دون أّي استثناء ومنهم من كان من سّكان صيدا أو 

أصله من صيدا حتى ولو كان مقيمًا في أماكن أخرى

• تّم تحفيز النشاط التجاري في البلدة 

• تّم  تعزيز استراتيجية التنمية االجتماعية االقتصادية بشكل 
فوري

وتنظيــم  التمويــل  وتأميــن  المشــروع  إلقامــة  المطلــوب 
أيضــًا  البلديــة  شــرطة  واكبــت  وقــد  اللوجســتية  المســائل 

التوزيــع.  مهّمــات 

• المجتمع المدني
ــع  ــة التشــاورية فــي جمي ــي فــي العملي شــارك المجتمــع المدن
المحليــة  الجمعيــات  طّبقــت  وقــد  المشــروع  تنفيــذ  مراحــل 
المشــروع علــى األرض. توّلــت مجموعــة مــن المتطوعيــن نشــر 
المعلومــات والتوعيــة وإحصــاء العائــالت األكثر حرمانًا واســتالم 
ــّم تخصيصــه  ــذي ت ــات مــن خــالل إدارة الخــط الســاخن ال الطلب
لهــذا المشــروع. وشــارك التجــار إلــى جانــب الجمعيــات المحليــة 
أيضــًا فــي عمليــة التشــاور حــول هــذا المشــروع وكانــوا جــزًءا مــن 

السلســلة التــي خلقتهــا البلديــة لتقديــم الخدمــات للســكان. 

• الدولة اللبنانية
ســمح ديــوان المحاســبة لبلديــة صيدا بجمع األمــوال والتبرعات 

وبتطبيق المشروع. 

      التمويل

أّمنــت بلديــة صيــدا التمويــل بقيمــة 1.000.000.000 ليــرة لبنانيــة 
مــن ميزانيــة البلديــة وُأضيــف إليهــا الحقــًا 2.000.000.000 ليــرة 
واســتطاعت  المرتفعــة.  المســاعدة  طلبــات  بســبب  لبنانيــة 

ــدا.  ــة أن تجمــع أيضــًا التبرعــات مــن بعــض ســكان صي البلدي

بلدية صيدا  .3.3

النطاق المحلي

المنطقة: ساحل جنوب لبنان 

عدد السكان: 150000 نسمة

األنشطة األساسية: السياحة والصناعات الخفيفة 
والحرف وصيد األسماك 

أرقام بارزة: 
90000 الجئ فلسطيني + 25000 نازح سوري؛

نسبة البطالة %70

مشروع تحفيزي للتجارة وتوزيع قسائم غذائية 
على الفقراء بالتعاون مع الجمعيات المحلية 

      اإلشكالية

تركــت األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يواجههــا لبنــان 
منــذ عــام 2019 أثــرًا عميقــًا فــي حيــاة المواطنيــن فــي صيــدا إذ 
بلغــت نســبة البطالــة والفقــر المدقــع 70% فــي العــام 2020. 
بســبب ارتفــاع األســعار )ثــالث مــرات أكثــر ممــا هــي عــادًة( 
والتضخــم وتدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة، قــد يفقــد غالبيــة 
الكوفيــد-19  أزمــة  أّججــت  وقــد  هــذا  متاجرهــم.  تّجــار صيــدا 
الوضــع فــي لبنــان ألننهــا ســّببت توّقــف شــبه تــام لألنشــطة 
ــا  ــث حاجته ــات الهشــة مــن حي ــزدادت نســبة الفئ ــورة، ف المأج
الــى األمــن الغذائــي إلــى 27%. خوفــًا مــن انفجــار اجتماعــي 
قــّررت بلديــة صيــدا أن تعطــي األولويــة إلى المجــال االجتماعي 

االقتصــادي. 

      المشروع

علــى  الغذائيــة  القســائم  وتوزيــع  للتجــارة  تحفيــزي  مشــروع 
المحليــة  الجمعيــات  مــع  بالتعــاون  الفقــراء 

التــأم المجلــس البلــدي لمدينــة صيــدا في آذار/مــارس 2020 وقّرر 
التعــاون مــع الجمعيــات المحليــة فــي المدينــة مــن أجــل إعــداد 
اســتراتيجية عمــل اجتماعيــة تســمح بتقديــم مســاعدة فورّيــة 
ــي  ــر عرضــًة النعــدام األمــن الغذائ ــًا واألكث ــر حرمان لألســر األكث
علمــًا أّنــه مــن المفتــرض بهــذه االســتراتيجية أن تســاهم أيضــًا 

فــي تحفيــز التجــارة المحليــة. 

بفضــل التشــاور بيــن المنتخبيــن المحلييــن والمجتمــع المدنــي، 
تــّم وضــع خّطــة عمــل اجتماعيــة اقتصاديــة فوريــة ترعاهــا البلدية 
الجمعيــات  جمــع  ومفادهــا  المحليــة،  الجمعيــات  وتطّبقهــا 
لبيانــات حــول األســر األكثــر حرمانــًا والتجــار األكثــر  المحليــة 
عرضــًة للمخاطــر. يهــدف المشــروع إلــى توزيــع قســائم غذائيــة 
بقيمــة 100000 ليــرة لبنانيــة يمكــن لألفــراد أن يســتخدموها لــدى 
التجــار المعتمديــن، وإلــى توزيــع مســاعدات ماديــة للتجــار الذيــن 

تــّم إحصاؤهــم والذيــن شــاركوا فــي هــذا النشــاط. 

األهداف المحددة للمشروع 

االجتماعيــة  المحليــة  للتنميــة  بنشــاط ملمــوس  القيــام   •
لألزمــة  الفوريــة  لالســتجابة  االقتصاديــة 

• تعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمل المحلي 

• مساعدة العائالت األكثر حرمانًا 

األنشــطة  اســتمرارية  لتعزيــز  المدينــة  تجــار  دعــم صغــار   •
المحليــة التجاريــة 

      الجهات المعنية

• البلدية
أطلقــت بلديــة صيــدا وبالتحديــد اللجنتــان االجتماعيــة والطبيــة 
هــذا النشــاط بعــد التشــاور مــع المجتمــع المدنــي علــى النحــو 

قرار المجلس البلدي
موافقة ديوان

المحاسبة

التشاور مع
المؤسسات المحلية 

تأمين التمويل
وجمع البيانات

توزيع المساعدة 
المالية والغذائية

آذار/
مارس 2020

حزيران/ 
يونيو 2020

5 3

4 2

1

      مدة المشروع ومراحله

      الصعوبات

ــى  ــا تفتقــر إل ــوم ولكّنه ــى الي ــة بهــذا النشــاط حّت تســتمّر البلدي
إلــى  المتزايــدة  الحاجــة  تلبيــة  علــى  القــادرة  الماليــة  المــوارد 
ــه يبقــى التجــاوب  ــة. كمــا وأن ــة واالجتماعي المســاعدات الغذائي
مــع طلــب التبرعــات أو الدعــم المالــي الموّجهيــن إلــى األطــراف 

الخارجيــة كالســفارات محــدودًا جــدًا. 

عدد العائات التي قدمت طلب مساعدة

عدد العائات التي حصلت على المساعدة
201,20 عائلة

%100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0

حزيران/ يونيو 2020
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      النتائج االيجابية

• تعّززت قدرة الجمعيات على االهتمام باألسر 

• حّسن تبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات في المدينتين 
جودة الخدمات المقّدمة

• تعددت االختصاصات أكثر في الخدمات المقدمة إذ بات 
العمل االجتماعي يغّطي اليوم عددًا كبيرًا من المجاالت: علم 
النفس والتعليم والتربية والرياضة والمجال االجتماعي الطبي 

والشباب وحماية األطفال إلخ. 

      الجهات المعنية

• البلديات

• بلديــة ســن الفيــل ممثلــة بمكتــب التنميــة المحليــة التابــع 
لهــا وهــو عضــو فــي لجنــة التنســيق

• بلديــة بــرج حمــود ممثلــة بمكتــب التنميــة المحليــة التابــع 
لهــا وهــو عضــو فــي لجنــة التنســيق

تقــوم البلديتــان بمبــادرات اجتماعيــة مجتمعيــة عبــر مكتبيهــا 
للتنميــة المحليــة مــن خــالل تنظيــم حمــالت توعيــة ومؤتمــرات 
ــة كمــا  ــات مهني ــة وتدريب ــع اجتماعي وورش عمــل حــول مواضي
وأنهمــا تواكبــان أعمــال اللجنــة وتوّجهاتهــا وتبحثــان عــن التمويــل 

الــالزم لتطبيــق مقــررات اللجنــة. 

• الشركاء

بــادر بهــذا  إّن الجمعيــات المحليــة فــي المدينتيــن هــي مــن 
فــي  االجتماعيــة  الحــاالت  الجمعيــات  ُتحصــي  المشــروع. 
البلدتيــن وُتعــّد الملّفــات وتؤّمــن متابعــة هــذه الحــاالت مــن 

ِقَبــل خبــراء أو أنهــا تتدّخــل بشــكل فــردّي.  

• الدولة اللبنانية

إّن الدولــة ممّثلــة أيضــًا مــن خــالل مركزيــن للتنميــة االجتماعيــة 
ــة اللبنانيــة يعمــالن فــي كّل  ــوزارة الشــؤون االجتماعي تابعيــن ل

مــن البلدتيــن وهمــا عضــوان فــي لجنــة التنســيق.  

      التمويل والشراكات

يتّم تمويل األنشطة االجتماعية عبر قنوات مختلفة:  

• االشتراك السنوي للجمعيات المحلية األعضاء في اللجنة

النشــاط  تمــّوالن  الّلتيــن  للمدينتيــن  البلديــة  الميزانيــة   •
االجتماعــي جزئيــًا وتأخــذان علــى عاتقيهمــا الشــق اللوجســتي 

المنظمــة للفعاليــات 

• الجمعيــات المحليــة التــي تســتطيع تحّمــل جــزء مــن كلفــة 
تنظيــم األنشــطة االجتماعيــة كّل بحســب قدرتهــا

• تمويــل خارجــي ودعــم مــن جهــات مانحــة وطنيــة ودوليــة 
مكتــب  تأمينهــا  علــى  يعمــل  المختــارة  المواضيــع  بحســب 

البلدتيــن مــن  كّل  فــي  المحليــة  التنميــة 

بلدية سن الفيل  .4.3

النطاق المحلي

المنطقة: جبل لبنان، الضاحية الشرقية لبيروت

عدد السكان: 110000 نسمة

خصائص جغرافية: بلدة مجاورة لبرج حّمود 

أرقام بارزة: 
10 جمعيات محلية في سن الفيل هي عضو في 

لجنة التنسيق

لجنة تنسيق الجمعيات المحلية 
بالتعاون مع بلدية برج حّمود

      اإلشكالية

والتــي  أصــاًل  الموجــودة  الديمغرافيــة  الضغوطــات  تــؤّدي 
يؤججهــا تدّفــق العامليــن المهاجريــن والنازحيــن الســوريين إلــى 
أحيــاء ســن الفيــل إلــى مشــاكل اجتماعيــة خطرة ومنهــا انخفاض 
اجتماعيــة.  متابعــة  إلــى  الحاجــة  وازديــاد  المعيشــة  مســتوى 
باإلضافــة إلــى ذلــك تــؤّدي األزمــة االجتماعيــة االقتصاديــة إلــى 
زيــادة عــدد الشــباب العاطليــن عــن العمــل وبالتالــي إلــى ازديــاد 
نســب تعاطــي المخــدرات وجرائــم األحــداث كالســرقة. لذلــك، 
يبقــى المجــال االجتماعــي أولويــًة بالنســبة للعمــل المحلــّي 
البلــدي فــي ســن الفيــل. ونظــرًا إلــى أّن مدينــة بــرج حمــود 
بمــا  نفســها  االجتماعيــة  الصعوبــات  مــن  تعانــي  المجــاورة 
ــر، كان مــن  ــاد الفق ــة وازدي ــك الضغوطــات الديمغرافي فــي ذل
المفيــد توحيــد المدينتيــن لجهودهمــا فــي العمــل االجتماعــي 

لتحقيــق أفضــل النتائــج. 

      المشروع

إنشاء لجنة للتنسيق بين المدينتين والجمعيات المحلية

نظــرًا إلــى الصعوبــات االجتماعيــة الهائلــة وإلــى الضغوطــات 
ــان  ــان المتجاورت ــرة، لطالمــا شــّكلت المدينت ــة الكبي الديمغرافي
ســن الفيــل وبــرج حمــود بيئــة مؤاتيــة للجمعيــات المحليــة التــي 
تكثــر فيهــا. فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، قــّررت الجمعيــات 
عملهــا  تنســيق  االجتماعــي  المجــال  فــي  العاملــة  المحليــة 
لتقديــم خدمــات متكاملــة إلــى الســكان. وانطالقــًا مــن هنــا 
ُأنشــئت لجنــة تنســيق الجمعيــات المحليــة فــي ســن الفيــل 

ــام 1983. ــي الع ــرج حمــود ف وب

وفــي ظــّل ازديــاد الصعوبــات االجتماعيــة، كان هنــاك حاجــة إلــى 
أنشــطة مجتمعيــة وإلــى اســتراتيجية محليــة ذات نطــاق أوســع. 
قــّررت إذًا بلديــة ســن الفيــل بالتعــاون مــع بلديــة بــرج حمــود 
مواكبــة لجنــة تنســيق الجمعيــات المحليــة التــي تضــّم اليــوم 28 

عضــوًا ومنهــم البلديتيــن. 

التشاور

تجتمــع البلديتــان واللجنــة كّل ســّتة أســابيع لتنــاول الوضــع 
االجتماعــي فــي المدينتيــن والحــاالت االجتماعيــة التــي تتــّم 
والمســؤوليات  المهــام  وتتقاســم  العمــل  متابعتهــا وخطــط 

للمهــارات.  وفقــًا 

األهــداف الخاصــة بمشــروع تأســيس لجنــة تنســيق الجمعيــات 
المحليــة

الوضــع  تحســين  خــالل  مــن  المحليــة  التنميــة  تعزيــز   •
المدينتيــن لمواطنــي  االقتصــادي  االجتماعــي 

• تعزيــز المتابعــة االجتماعيــة للعائــالت بمــا فــي ذلــك النســاء 
والشباب

• تعزيــز المبــادرات الفرديــة والمجتمعيــة مــن خــالل التعــاون 
ومســاندة مختلــف األجهــزة بعضهــا البعــض

جــودة  لتحســين  المعلومــات  تشــارك  علــى  التشــجيع   •
للمواطنيــن  المقّدمــة  الخدمــات 

ــة  ــة لتلبي ــات المحلي ــن مختلــف الجمعي ــز التشــبيك بي • تعزي
ــة ــر ولتفــادي االزدواجي ــة أكب الحاجــات بشــكل متكامــل وبفعالي

      الصعوبات

إنَّ الضغوطــات الديمغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
تزايــد ويصُعــب علــى لجنــة تنســيق الجمعيــات المحليــة فــي 
المدينتيــن تلبيــة جميــع الحاجــات االجتماعيــة بســبب نقــص 
الكفوءيــن  الخبــراء  فــي  ونقــص  والبشــرية  الماليــة  المــوارد 
والذيــن يعملــون ضمــن جــدول زمنــي مــرن والقادريــن علــى 

االهتمــام باألســر واألفــراد. 

400 شاب 

750 طفاًل 

1000 طفل 

      بعض األرقام  )حوالي(

اســتفاد مــن الحملــة الصحيــة التــي نّظمتهــا اللجنــة 
ســّكري  فحوصــات  المدينتيــن:  فــي   2019 عــام 

إلــخ.  وكشــف عــن األمــراض المزمنــة، 

اســتفاد مــن أنشــطة عيــد الميــالد التــي ُتنّظمهــا 
اللجنــة ســنويًا فــي إحــدى البلدتيــن.

اســتفاد مــن حملــة التوعيــة حــول ســالمة الميــاه 
التــي نّظمتهــا اللجنــة فــي المــدارس الرســمية. 
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والعادات الغذائية السليمة لتفادي سوء التغذية وتماسك 
األسرة لتفادي المشاكل لدى األطفال الذين غالبًا ما يتأثرون 

نفسيًا بالمشاكل العائلية أو التفكك األسري. 

      التمويل والشراكات

إّن هــذا المشــروع ممــّول بشــكل كامــل مــن خــالل ميزانيــة 
البلديــة إذ أخــذت البلديــة جميــع التكاليــف علــى عاتقهــا منــذ 
بدايــة المشــروع بمــا فــي ذلــك التجهيــزات واألمــور اللوجســتية 
والتكاليــف اإلداريــة والمــوارد البشــرية واألدويــة والعــالج إلــخ. 
وقــد أّمنــت البلديــة أيضــًا جــزًءا مــن التمويــل مــن قبــل مختبــرات 

ومراكــز طبيــة فــي مدينــة الغبيــري. 

      النتائج االيجابية

توعيــة أفضــل لألســر والشــباب حــول أهميــة النظافــة والعــادات 
االجتماعيــة الســليمة. بفضــل خدمــات الرعايــة وتأميــن البلديــة 
ــون مــن مشــاكل  ــن يعان ــذ الذي ــة، انخفــض عــدد التالمي لألدوي

جســدية أو نفســية.

تعــزز  أن  الغبيــري  بلديــة  اســتطاعت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
ــى صحــة الشــباب  ــن بالحفــاظ عل ــزام المســتمر للمواطني االلت

واألطفــال.  

      الصعوبات

ترتبــط المعّوقــات التــي تصّعــب ضمان اســتدامة المركز بشــكل 
ــة  ــة الملحــة وبعــدم كفاي ــة الطبي أساســي بالحاجــات االجتماعي
ــع  ــا جمي ــى عاتقه ــذ عل ــري تأخ ــة الغبي ــة ألّن بلدي المــوارد المالي
التكاليــف اإلداريــة واألنشــطة والماديــات )أدويــة وتجهيــزات( 

ــاء(. ــراء واألطب والمــوارد البشــرية )حاجــة إلــى المزيــد مــن الخب

ــز التوعيــة االجتماعيــة الطبيــة  باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب تعزي
بشــكل أفضــل. يبقــى إذًا مــن الضــروري: 

• تعزيــز الثقافــة الطبيــة لــدى الشــباب ومعارفهــم المرتبطــة 
بالرعايــة األساســية.

العــادات  نحــو  أفضــل  بشــكل  واألســر  الشــباب  توجيــه   •
جّيــدة.  بصحــة  تبقيهــم  التــي  االجتماعيــة 

األهــداف الخاصــة بمشــروع إنشــاء مركــز الخدمــات الصحيــة 
والدعــم النفســي 

• تقديــم دعــم طبــي اجتماعــي للمؤسســات التربويــة بمــا 
فــي ذلــك المــدارس الرســمية

• تقديــم الخدمــات الصحيــة واألدويــة إلــى الشــباب واألســر 
المحرومــة 

• توعيــة الشــباب حــول أهميــة النظافــة وتوجيههــم العتمــاد 
عــادات ســليمة 

• تعزيــز التنميــة المحليــة مــن خــالل العمل الطبــي االجتماعي 
المســتدام عبــر تلبيــة الحاجــات الطبيــة لألســر المحرومــة التــي 
تعطــي األولويــة للرعايــة الطبيــة علــى حســاب تعليــم أطفالها

      الجهات المعنية

• البلدية

بــادر بهــذا المشــروع إذ حــددت  إّن بلديــة الغبيــري هــي مــن 
والماليــة  البشــرية  المــوارد  وحشــدت  األساســية  الحاجــات 
الضروريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تؤّمــن اللجنــة الطبيــة المنبثقــة 
ــى تنســيق أنشــطة  عــن المجلــس البلــدي متابعــة دائمــة وتتوّل

المركــز.

• المجتمع المدني

يتوّلــى الخدمــات الطبيــة فــي مركــز الخدمــات الصحيــة والدعــم 
فــي  المقيميــن  المتطوعيــن  األطبــاء  مــن  فريــق  النفســي، 
الغبيــري بمــا فــي ذلــك خمســة علمــاء نفــس ومعالجــي النطــق 

وأطبــاء نفســيين. 

• الدولة

الدولــة ممثلــة فــي هــذا المشــروع مــن خــالل وزارة الصحــة 
ومنهــا  أنشــطته  بعــض  فــي  المركــز  تســاعد  التــي  العامــة 
التلقيــح.  الفحوصــات الطبيــة والكشــف الســنوي وحمــالت 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يعّيــن وزيــر الصحــة مســاعدين طبّييــن 
فــي المــدارس الرســمية يتــّم تدريبهــم علــى تقنيــات تشــخيص 
األمــراض النفســية والعقليــة لــدى الشــباب الذيــن تتــم إحالتهــم 

فيمــا بعــد إلــى المركــز التابــع للبلديــة. 

      التشاور

• توعية المواطنين

قام الفريق الطبي لبلدية الغبيري بتوعية المواطنين وبشكل 
خاص األسر على التثقيف االجتماعي الطبي والممارسات 

الجيدة اليومية كالقراءة على ضوء جّيد لتفادي مشاكل النظر 

بلدية الغبيري  .5.3

النطاق المحلي

المنطقة: الضاحية الجنوبية في بيروت

عدد السكان: 200000 نسمة )ومنهم 100000 الجئ 
فلسطيني من مخيم صبرا وشتيا باإلضافة إلى 

نازحين سوريين وعاملين مهاجرين من جنسيات 
مختلفة( 

إنشاء مركز للخدمات الصحية وللدعم 
النفسي في المدارس الرسمية

      اإلشكالية

فــي  التعليميــة  للمؤسســات  المتزايــدة  الحاجــات  إلــى  نظــرًا 
مدينــة الغبيــري، كانــت البلديــة تولــي اهتمامــًا أساســيًا لقطــاع 
أظهــرت   ،2018/2017 الدراســي  العــام  خــالل  أصــاًل.  التعليــم 
الفحوصــات الطبيــة التــي تطلبهــا وزارة الصحــة فــي المــدارس 
الرســمية أّن عــددا مرتفعــًا مــن التالميــذ يعانــون مــن مشــاكل 

صحيــة.

ــا، قــّررت بلديــة الغبيــري أن تعطــي األولويــة  إنطالقــًا مــن هن
ــّي االجتماعــي. للعمــل الطب

      المشروع

إنشــاء مركــز الخدمــات الصحيــة والدعــم النفســي فــي المــدارس 
الرسمية 

نظــرًا إلــى نتائــج الفحوصــات الطبيــة، قــّررت بلديــة الغبيــري 
أن تنشــىء عيــادات خاصــة بالمــدارس الرســمية فــي البلــدة 
وهكــذا تــّم تأســيس مركــز الخدمــات الصحيــة التابــع للبلديــة 
لمتابعــة الحــاالت المشــّخصة فــي المــدارس ومعالجتهــا. عــام 
ــذ الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية  2020، ازداد عــدد التالمي
ومنهــا التوّحــد وصعوبــات النطــق والنشــاط المفــرط. قــّررت 
البلديــة عندهــا أن تؤســس مركــز الدعــم النفســي للشــباب فــي 

المــدارس الرســمية.

2016

2478

37

293
مشاكل البصر

فقر الدم

مشاكل في النمو

مشاكل صحية بدنية ونفسية أخرى

المشاكل الصحية للتالميذ
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الممارسات الجيدة للسلطات 
المحلية الفرنسية في مجال 

العمل االجتماعي

والطبــي- االجتماعــي  العمــل  لتماســك  والضامنــة  المقبلــة 
التضامــن  تعزيــز  المقاطعــة، ســتتيح خطــة  فــي  االجتماعــي 
المحلــي هــذه تطويــر شــراكات جديــدة مــع الســهر علــى الحفــاظ 

علــى اإلنصــاف علــى الصعيــد البلــدي.

      األهداف

اقتراح مشروع موّحد وشامل
• تعزيز الديناميكية الجماعّية والتعاون بين الجهات 

الفاعلة ضمن النطاق المحلي.
• تحديد الصعوبات بشكٍل أفضل وتقديم الدعم األنسب 

للناس بحسب احتياجاتهم.
مة مع احترام مشاريع حياة  • تحسين األجوبة المقدَّ

األفراد.
• زيادة المواءمة بين عرض تقديم الرعاية واحتياجات 

المواطنين.
• تطوير وتوحيد األدوات واإلجراءات التي تسمح برؤيٍة 

أفضل لمسار العمل. 

تعزيز النفاذ إلى السياسات العامة

أخذ الشباب في االعتبار
التنســيق  ولمســيرتهم؛  الشــباب  الحتياجــات  أفضــل  فهــم 
مســتويات  جميــع  علــى  كأولوّيــٍة  الشــباب  اعتبــار  أجــل  مــن 

وُتمــارس هــذه الصالحيــات االجتماعيــة والطبيــة االجتماعيــة 
علــى مســتوى البلديــة تمامــًا كمــا علــى مســتوى المقاطعــات 
والمناطــق12. والمقاطعــات هــي مــن يمــارس هــذه الصالحيــات 

ــي.  بشــكل أساســي فــي مجــاالت العمــل االجتماع

الضــوء علــى خمــس ممارســات جيــدة  الدليــل  يســّلط هــذا 
وهــي:  الشــريكة،  الثالثــة  المقاطعــات  فــي  ُتطّبــق 

)Aude( 1.4. مقاطعة األود الفرنسية
1. مشروع وضع خريطة استراتيجية محلية للعمل 

االجتماعي والطبي االجتماعي
2. مشروع Pierres Anciennes أو الحجارة القديمة: من 

أجل جذب الشباب الذين تّم استبعادهم من مدارسهم
2.4. مقاطعة اإليفلين الفرنسية )Yvelines(: زيارات وّدّية 

)YES+( لكبار السّن المعزولين
)Seine Maritime( 3.4. مقاطعة السين ماريتيم الفرنسية

 SOS Paperasse 1. شبكة المساعدة اإلدارية: مشروع
للمساعدة في المعامالت االدارية

وهــي تعكــس العمــل االجتماعــي المتنــّوع القائــم علــى صعيــد 
المقاطعــة والــذي يمكــن أن يكــون مصــدر وحــي للمنتخبيــن 

ــن. ــن اللبنانيي المحليي

العــام 2003 بالمركزيــة تنظيــم  الفرنســي منــذ  الدســتور  ُيقــّر 
لفرنســا  اإلداري  التنظيــم  فــي  ينعكــس  الــذي  الجمهوريــة 
محــددة  هرميــة  تّتبــع  والتــي  فرعيــة  إدارات  إلــى  المقّســمة 
بهــا.  خــاص  وبــإرث  باســتقاللية قضائيــة  وتتمّتــع  ومتوازنــة 

 communes البلديــات  هــي  المحليــة  الســلطات  هــذه  إّن 
وأيضــًا   régions والمناطــق   départements والمقاطعــات 
الســلطات التــي تحظــى بوضــع خاص وأقاليم مــا وراء البحار التي 
ُتضــاف إلــى هــذه الهيكليــة وتكّملهــا. وبيــن البلديــة والمقاطعــة، 
هنــاك مســتوى رابــع وهــو الهيكليــات االتحاديــة )إتحــاد بلديــات( 

التــي تتأّلــف مــن منتخبــي البلديــات األعضــاء فيهــا. 

ــن مــا  ــج عــن حركتي ــي نات إّن هــذا المشــهد المؤسســاتي المحل
ــة مــن جهــة  ــة الالحصري ــززان مــع مــرور الوقــت: حرك ــا تتع برحت

ــة10 مــن جهــة أخــرى.  ــة الالمركزي وحرك

انطالقــًا مــن هنــا، تتمّتع هذه البلديات والمقاطعات والمناطق 
مــع  والمتكاملــة  المختلفــة  اإلداريــة  الصالحيــات  مــن  بعــدد 
صالحيــات الدولــة وبالتالــي أضحــت الســلطات المحليــة جهــات 
فاعلــة أساســية علــى صعيــد السياســات المحليــة بمــا فــي ذلــك 
علــى صعيــد المســكن والعمــل االجتماعــي والتنظيــم الحضــري 
والثقافــة  والتنميــة االقتصاديــة  المناطــق  والبيئــة وتقســيم 

والرياضــة والســياحة إلــخ11. 

أّمــا لجهــة السياســات االجتماعيــة فالســلطات المحليــة تتدّخــل 
لإلندمــاج  األدنــى  الدخــل  االجتماعــي:  العمــل  صعيــد  علــى 
ومســاعدة اجتماعيــة لألســر التــي لديهــا أطفــال وحمايــة األم 
والطفــل وتدريــب مهنــي وطبــي اجتماعــي: أي الحمايــة الشــاملة 
 ... الضروريــة،  الصحيــة  واليقظــة  وللبيئــة  العامــة  للصحــة 

10  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، السلطات المحلية، الهيكليات المناطقية

11  وزارة تناسق المناطق والعاقات مع السلطات المحلية، مجال اختصاص السلطات المحلية

12  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، السلطات المحلية، صاحيات السلطات المحلية في مجال العمل االجتماعي والصحة

خطة التضامن المحلي 2025-2021

)Aude( مقاطعة األود الفرنسية  .1.4

النطاق المحلي

المنطقة: أوكسيتاني، جنوب فرنسا 
المساحة: 61392 كم2

عدد البلديات: 433 بلدية
عدد السكان: 370000 نسمة

ــن البحــر  ــة تقــع مــا بي ــة: مقاطعــة ريفي خصائــص جغرافي
األبيــض المتوســط وجبــال البيرينيــه 

ــراث والســياحة بشــكٍل رئيســي،  األنشــطة األساســية: الت
الزراعــة، الحــرف اليدويــة، والتجــارة

      اإلشكالية

يتمّيــز الســياق الديموغرافــي فــي مقاطعة األود بارتفاع ســنويٍّ 
لعــدد الســكان وارتفــاٍع فــي معــّدل الوافديــن، وانخفــاٍض فــي 
حجــم األســر وفــي عــدد األفــراد فــي كل أســرة بســبب شــيخوخة 
واالقتصــادي،  االجتماعــي  الصعيَديــن  علــى  أّمــا  الســكان. 
فيظــّل متوســط مســتوى المعيشــة منخفضــًا، ومعــّدل الفقــر 
ملحوظــًا بشــكٍل خــاٍص ال ســّيما فــي جنــوب المقاطعــة؛ فــي 
أطفــال.  فيهــا  التــي  واأُلســر  الوحيــد  العائــل  ذات  العائــالت 
فضــاًل عــن ذلــك، تبقــى التحديــات االجتماعّيــة متعــّددة؛ فعلــى 
مســتوى الشــباب، يالَحــظ، مــن بيــن عوامــل أخــرى، غيــاب 
أماكــن االســتقبال الجماعّيــة لألطفــال الصغــار، وارتفــاع نســبة 
علــى  النســبة  هــذه  متوســط  عــن  المســتضعفين  األطفــال 
الصعيَديــن اإلقليمــي والوطنــي، ناهيــك عــن ارتفــاع معــّدل 
التســّرب المدرســي. مــن ناحيــٍة أخــرى، تســتمر نســبة الســكان 
المســّنين فــي االرتفــاع ســنويًا، مــا يــؤّدي إلــى انعــزال األفــراد 
الذيــن يعيشــون وحدهــم فــي منازلهــم. كمــا تشــمل التحديــات 

ــي. ــة المنخفضــة لإلســكان االجتماع أيضــًا الكثاف

تطويــر  األود  مقاطعــة  قــّررت  التحديــات،  لهــذه  واســتجابًة 
ــٍة تشــمل قطاعــات متعــددة وذلــك فــي  اســتراتيجّيٍة مواضيعّي
الفتــرة الممتــدة مــن العــام 2021 إلــى العــام 2025. فواَصَلــت 
بالتالــي التزامهــا مــع الجهــات الفاعلــة االجتماعيــة، والطبيــة-
االجتماعيــة، والصحيــة، وشــمل ذلــك أيضــًا جميــع مجــاالت 
اختصاصهــا )كالتعليــم، والثقافــة، والتنّقــل، ومــا إلــى ذلــك( 
العامــة  اإلجــراءات  وتنســيق  العمــل  علــى  قدرتهــا  لتعزيــز 
الخمــس  للســنوات  المرجعــي  اإلطــار  وبصفتهــا  المحليــة. 



. 28 .. 29 .

      التأثيرات اإليجابّية

الجماعــي  للــذكاء  المجــال  الجديــدة  االتجاهــات  هــذه  تفســح 
ــراد  ــع أف ــكار، وتشــمل جمي ــى أمــل أن تشــّكل مصــدرًا لالبت عل
المجتمــع، مــن صغــار الســّن إلــى كبارهــم، مــع إيــالء أهميــة 
ــا، مــن اإلدمــاج  ــع القضاي ــاول جمي خاصــة للشــباب. وهــي تتن
الذاتّيــة واإلعاقــة،  باالســتقاللّية  مــرورًا  التنقــل،  إلــى عملّيــة 
كمــا أنهــا تحتضــن جميــع الرهانــات مــن أجــل بنــاء كافــة األبعــاد 
المختلفــة لسياســات التضامــن التــي تشــمل الوقايــة والترّقــب 
المســبق لحــاالت الخطــر، وتكييــف عــرض اســتقبال مختلــف 
المتعدديــن  الشــركاء  مــع  والتعــاون  ودعمهــم،  الجماهيــر 

والتنســيق والتبــادل معهــم.

      العوائق والقيود

• يشــّكل عــدد الفاعليــن االجتماعييــن وتنّوعهــم فــي النطــاق 
ــًا أساســيًا.  ــا بينهــم عائق ــدي وضــرورة التنســيق فــي م البل

• يبقــى تأثيــر القيــود المتعّلقــة بالميزانّيــة كبيــرًا جــدًا علــى مالّيــة 
مجالــس المقاطعات.

ــى االســتمرارية فــي توســيع  ــَة إل ــال الشــامل الحاج ــد المج يؤّك
إجــراءات  تنفيــذ  العامــة للمقاطعــات مــن خــالل  السياســات 
مجلــس  فــي  اإلدارات  مختلــف  بيــن  بالتنســيق  ملموســة 
د الرغبــة فــي العمــل العــام  المقاطعــة وشــركائها، كمــا يحــدِّ
للتماشــي إلــى أقصــى حــّد ممكــن مــع احتياجــات الســكان، 
وذلــك فــي منطــٍق مــن التقاطــع بيــن االختصاصــات الرئيســية 

المقاطعــة. لمجلــس 

أّمــا المجــاالت القطاعّيــة، فهــي تأخــذ بعيــن االعتبــار التطّلعــات 
واالحتياجــات المحــّددة. إذ يتضّمــن كل مجال َمحاور اســتراتيجية 
مخّصصــة تتكــّون مــن أعمــال تــّم التحضيــر لهــا باالشــتراك 
ــر الخطــة. ُتشــّكل  ــة تطوي ــة عملّي ــن طيل ــن المعنيي مــع الفاعلي
خطــط  مــع  متناســقة  عمــٍل  محــاور  القطاعّيــة  المجــاالت 

المقاطعــات األخــرى.

لذلــك، قــّررت المقاطعــة إجــراء تغييــرات رئيســية تتمّثــل بمــا 
يلــي:

• إعادة تعريف الوجود اإلقليمي للمقاطعة التي تشّكل 
جزءًا من شبكة متماسكة من دمراكز التضامن في 

المقاطعات؛

• تجديد هيكلّية الخدمات االجتماعية ضمن النطاق 
البلدي، مع إنشاء مخّطط تنظيمي هرمي جديد يتماشى 

بشكٍل أكبر مع التغييرات المهنّية؛

• التقّدم على صعيد المواقع المدرجة على سّلم 
األولوّيات.

     الخطوات

مــّرت منهجّيــة إعــداد الخطــة بأربــع مراحــل بــدءًا مــن إطــالق 
فتحديــد   ،)1( التشــخيص  إلــى   ،)0( الوضــع  ودراســة  الفكــرة 
التوّجهــات االســتراتيجية وخطــة العمــل )2( واإلعــداد النهائــي 

المحلــي )3(. التضامــن  لخطــة تعزيــز 

العمــل العــام، وإعــادة النظــر فــي مســألة دعــم الشــباب وتعزيــز 
اســتقاللّيتهم.

تحسين استخدام الرقمّيات
تقديــم خدمــات رقمّيــة؛ تطويــر خدمــة اجتماعّيــة علــى مســتوى 
المقاطعــة تكــون أكثــر نفــاذًا وفعالّيــًة؛ وتنســيق عمليــة تقديــم 

الخدمــات االجتماعيــة والرقمّيــة ومواءمتهــا.

تبادل المعرفة حول المسائل الغذائّية والتدريب في هذا 
المجال والتثقيف بشأن المسائل الغذائية.

     الخطة

د خطــة المقاطعــة لتعزيــز التضامــن المحلــي 2025-2021  تحــدِّ
التوّجهــات واألولوّيــات لعمــل مجلس مقاطعة األود للســنوات 
الخمــس المقبلــة. فهــي تأخــذ فــي االعتبــار التطّلعــات الجديــدة 
ــود  ــي التطــّور، والقي ــذ ف للســكان، والســياق المؤّسســي اآلخ
ــن الخطــة  ــك، ُتبّي ــى ذل ــة. زد عل ــد الميزانّي ــى صعي الشــديدة عل
فــي  ورغبتهــم  األود  مقاطعــة  فــي  المنتخبيــن  التــزام  مــدى 
ــف  ــم اســتجابات سياســّية تتكّي ــل صــوت الشــعب وتقدي تمثي
خارطــة  تتقاطــع  وواقعهــا.  األود  مقاطعــة  خصائــص  مــع 
الطريــق الجديــدة هــذه بطبيعــة الحــال مــع التحــّوالت األربعــة 
التــي بــدأ مجلــس المقاطعــة بتنفيذهــا )علــى صعيــد التضامــن، 

والبيئــة، والنطــاق البلــدي، والديمقراطيــة(.

مــن هنــا، تشــمل الخطــة اســتراتيجيات المقاطعــة التــي تتمحــور 
حــول 6 مجــاالت رئيســية:

1. المجال الشامل
2. المجال المتعّلق بشؤون الطفولة واألسرة

3. المجال المتعّلق باإلدماج
4. المجال المتعّلق بقطاع اإلسكان

5. المجال المتعّلق بقطاع الحكم الذاتي
6. المجال اإلقليمي

      الجهات المعنّية

تّم تنظيم عملية اإلدارة على مستوَيين اثنين :

• اإلدارة اإلستراتيجية والفنية

• اإلدارة المركزية واإلقليمية
ــة العمــل وهمــا:  ــّم اســتحداث هيئتيــن لمراقب لهــذا الغــرض، ت
لجنــة توجيهيــة لخطــة تعزيــز التضامــن المحلــي ولجنــة أخــرى 
ــون أيضــًا  ــة. كمــا يشــارك المســتخدمون المعنّي ــة وتنفيذّي فنّي
المقاطعــات  هيئــات  إلــى  باإلضافــة  المنّفــذة،  باإلجــراءات 

التشــاركّية. بالديمقراطّيــة  المعنّيــة 

كيف تحصل عملّية اإلدارة؟

تديــر جميــع األعمــال لجنــٌة فنيــٌة تضــّم المديريــة العامــة 
لمشــاريع التضامــن اإلنســاني؛ قائــدة المشــروع، ومختلــف 
التضامــن  مشــاريع  لقســم  التابعــة  والدوائــر  المديريــات 
المســؤول عــن سياســات التضامــن فــي المقاطعــة. كمــا 
تــّم تشــكيل لجنــة توجيهيــة تضــّم أعضــاء اللجنــة الفنيــة 
والمنتخبيــن المســؤولين عــن هــذه المواضيــع، للتحقــق 
مــن صحــة التوّجهــات المقتَرحــة طيلــة عملّيــة إعــداد الخطة.

كما رغبت المقاطعة في إشراك المستخدمين.

كذلــك، تــّم تشــكيل لجنــة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة 
مــن  مكّونــة  استشــارّية  هيئــة  وهــي  األود،  لمقاطعــة 
فــي  الموجــودة  العناصــر  مختلــف  تعكــس  هيكليــة   62

لمجتمــع. ا

ُيشــار إلــى أّن جمعيــات المســتخدمين الشــريكة للمقاطعــة 
قــد شــاركت فــي مختلــف لجــان الشــراكة وكانــت حاضــرة 
واالجتماعــات  المواضيعيــة  اللجــان  اجتماعــات  أثنــاء 

اإلقليميــة. 

اجتماع تعريفي

أيلول –
تشرين األول 2019

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 0

إعداد التشخيص على 
مستوى المقاطعة 

والنطاق المحلي

تشرين األول 2019 – 
كانون الثاني 2020

تحديد االتجاهات 
االستراتيجية وخطة 

العمل

كانون الثاني –
نيسان 2020

إعداد خطة التضامن 
المحلي

نيسان –
تشرين الثاني 2020
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      الجهات المعنية      التواصل

ــوا مباشــرة 500 شــخص  ــة شــركاء باســتطاعتهم أن يوّظف تعبئ
)طــاّلب ثانويــة/ تالمــذة و/أو طالبــي عمــل(. وتــوكل إلــى هــؤالء 
مهّمــة القيــام بزيــارات وّديــة إلــى 5000 شــخص مســّن معــزول، 
يــدًا  يعملــوا  وأن  الكاملــة  العمليــة  الشــركاء  ينّســق  أن  علــى 
بيــد مــع المقاطعــة مــن أجــل تحديــد المســّنين المعزوليــن. 
وســيتوّلى الشــركاء اإلدارة والتنســيق علــى الصعيــد الداخلــي 

ــة ضمــن نطاقهــم الجغرافــي. ــم اآللي وتقيي

ــا المشــاكل  ــر فيه ــة اســتمارة يذك ــارة الوّدّي ــف بالزي يمــأل المكّل
التــي قــد تتبّيــن لــه لــدى زيارتــه المســّنين. وتتوّلــى األقســام 
االجتماعــي  للعمــل  العامــة  والمديريــة  المقاطعــة  خدمــات 
الصيــف،  فصــل  نهايــة  وفــي  وتقييمهــا.  العمليــة  متابعــة 
ــارات وعــدد  ــدد الزي يقــّدم كّل شــريك جــدول تقييمــي كمــّي )ع
األشــخاص الذيــن تّمــت زيارتهــم وعــدد االتصــاالت عنــد الحاجــة 
وعــدد األنشــطة الجماعيــة( ونوعــّي ممــا يســمح بتحســين هــذه 
اآلليــة إذا اقتضــى األمــر فــي حــال ســيتّم تمديدهــا لتســتمّر 

خــالل الفتــرة المتبّقيــة مــن الســنة. 

أهداف المشروع

•  تنظيــم زيــارات وّدّيــة ورحــالت ونزهــات وأنشــطة والتواصل 
مقاطعــة  فــي  مســّن   5000 عــن  يقــّل  ال  مــا  مــع  هاتفيــًا 

.Yvelines

•  شّد أواصر النسيج االجتماعي على صعيد المقاطعة.

•  إعطــاء المســّنين والطــالب علــى حــّد ســواء فرصــة الختبــار 
تجربــة شــخصية ثريــة ومتبادلــة.

)Yvelines( مقاطعة اإليفلين الفرنسية  .2.4

النطاق المحلي

المنطقة: Ile de France، غرب وجنوب غرب باريس  
المساحة: 2300 كم2

عدد البلديات: 262 بلدية )أكثر من نصفها في الريف(
عدد السكان: 1408765 نسمة

خصائص جغرافية: الضواحي ريفية، شبكة طرقات 
كثيفة في القسم الشمالي الشرقي وفي الوسط 

الشرقي. 

األنشطة األساسية: طبيعة ومساحات زراعية بنسبة 
80%، شيخوخة ملحوظة للسكان بين 2007 و2020 

بنسبة %36

      اإلشكالية

خــالل موجــة الحــّر التــي حصلــت فــي عــام 2003، وجــد عــدد كبيــر 
 Yvelines مــن كبــار الســن فــي النطــاق الجغرافــي لـــمقاطعة
وضعــت  لذلــك،  الصيــف.  فتــرة  خــالل  معزوليــن  نفســهم 
 ،)Yvelines Etudiants Seniors( أي   YES آليــة  المقاطعــة 
التــي  الســّن(  أي )مقاطعــة اإليفليــن والطــاّلب والكبــار فــي 
كانــت تهــدف إلــى كســر هــذه العزلــة مــن خــالل تنظيــم زيــارات 
وّدّيــة أســبوعية يقــوم بهــا الطــاّلب إلــى المنــازل بعــد أن يكــون 
قــد تــّم اختيارهــم وتوجيههــم مــن قبــل الدوائــر المتخصصــة 

بالمقاطعــة. 

جــرّاء أزمــة الكوفيــد-19 ونظــرًا إلــى الظــروف الصحيــة وإلــى 
العزلــة الشــديدة التــي بــات يعانــي منهــا كبــار الســّن، قــّررت 
ــى المجــال االجتماعــي ومتابعــة  ــة إل المقاطعــة إعطــاء األولوي
YES+ علــى نطــاق  كبــار الســّن مــن خــالل تطويــر مشــروع 

أوســع. 

      المشروع

 +YES آلية
البلديــات   2020 حزيران/يونيــو  فــي   Yvelines دعــت مقاطعــة 
والمراكــز البلديــة للعمــل االجتماعــي ومراكــز خدمــات المتابعــة 
والمســاعدة فــي المنــازل، إلــى إطــالق الطلبــات وذلــك بهــدف 

 )+YES( زيارات وّدّية لكبار السّن المعزولين

      التمويل

إّن الخدمــة مّجانيــة بالنســبة للمســّن وهــي تحظــى بدعــم مالــي 
مــن مقاطعــة  Yvelines التــي أتاحــت مليونــي يــورو لتطويــر 
 .+YES الموجــودة أصــاًل علــى نطــاق واســع وإطــالق YES آليــة
د  ــدَّ ــاق مــع كّل شــريك ُتح ــرام اتف ــّم فــي إطــار المشــروع إب ويت
بموجبــه المســاهمة الماليــة المقّدمــة نســبًة إلــى عــدد التالميــذ 

المشــاركين.

Yvelines مقاطعة

عبــر أقســام خدمــات المقاطعــة والمديريــة العامــة للعمــل 
االجتماعــي وهــي الجهــات المســؤولة عــن متابعــة الزيــارات 

الوّدّيــة وتقييمهــا وتمويلهــا. 

1

الشركاء

البلديــات والمراكــز البلديــة للعمــل االجتماعــي والمراكــز 
ــز خدمــات المســاعدة  ــة للعمــل االجتماعــي ومراك االتحادي
والمتابعــة فــي المنــازل المســؤولة عــن توظيــف العناصــر 

ــة والتنســيق فــي مــا بينهــم.  ــارات الوّدي ــن بالزي المكّلفي

2

العناصر المكّلفون بالزيارات الوّدية

طــاّلب الثانــوي والتالمــذة أو الباحثــون عــن عمــل الذيــن 
عليهــم أن يتحّلــوا ببعــض المهــارات وأن يكونــوا قادريــن 
ــط )حــّب التعاطــي مــع المســّنين وقــدرة  ــى إقامــة رواب عل
علــى االصغــاء والتبــادل والمشــاركة، ...( التــي يتــّم التأّكــد 
ــي ينّظمهــا الشــركاء.  منهــا خــالل مقابــالت التوظيــف الت

3

مــع أكثــر مــن 120000 زيــارة أجريــت منــذ إطالقــه 
منــذ 16 عامــًا أثبــت مشــروع YES أّنــه مفيــد 

ــم.  ومالئ

النتيجة:

ُتنّظــم حلقــة دراســية عبــر االنترنــت ويتــم 
إعــداد أدوات لتوعيــة المكّلفيــن بالزيــارات 
يجــب  التــي  أدوارهــم  وتحديــد  الوّدّيــة 
يهتّمــون  الذيــن  أدوار  مــع  تتكامــل  أن 
بالمســّنين، أو األشــخاص الذين يقّدمون 
الطبيــة.  الطبيــة وشــبه  الخدمــات  لهــم 
تتضّمــن هــذه الحلقة الدراســية معلومات 
حول نفســية المســّنين وطريقة التصّرف 
وكيفّيــة  والمســؤولية  الزيــارة  خــالل 
ــف  ــا المكّل ــّر به ــي يم ــاوز الظــروف الت تج

والوقايــة مــن موجــات الحــّر، إلــخ. 

تســتفيد اآلليــة مــن حملــة إعالميــة تقــوم 
ــات  ــّم نشــر بيان ــث يت ــة بحي ــا المقاطع به
فــي الصحــف المحليــة والوطنيــة، كمــا 
ــي  ــع االلكترون ــا تســتفيد مــن الموق وأّنه
الرســمي للمقاطعــة ومجّلــة المقاطعــة 
التــي  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
تنشــط المقاطعــة عليهــا )توتيــر ولينكد إن 
وفايســبوك ويوتيــوب(. وتذيــع مؤسســة 
احتــراف  عــن ضمــان  المســؤولة   INVE
مراكــز خدمــات المســاعدة والمتابعــة فــي 

ــر أيضــًا مــن جهتهــا.  ــازل الخب المن
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مــن  أو  الجمعيــات  مــن  كانــوا  الشــركاء ســواء  الحــظ جميــع 
المؤسســات علــى مختلــف األصعــدة أّن كّل مــن يقصدهــم 
بحاجــة إلــى دعــم أو متابعــة علــى مســتوى المتطلبــات اإلداريــة. 
ومــن جملــة مــا يعــّزز هــذا االنطبــاع بــروز فئــات جديــدة مــن 
الســكان الذيــن يواجهــون صعوبــة مــع اللغــة الفرنســية. كثيــرة 
ــب  ــي تقــّدم ســواء مــن قري ــة الت ــة المحلي هــي الجهــات المعني
أو مــن بعيــد هــذه المتابعــة الشــخصية فــي هــذه الظــروف 

الصعبــة. 

جــاء التحقيــق الميدانــي الــذي قــام بــه عاملــون اجتماعيــون فــي 
العــام 2016 للتأكيــد علــى هــذه المالحظــات إذ أوضــح أن غالبيــة 
 Seine Maritime فــي مقاطعــة Hauts de Rouen ســّكان حــّي
الذيــن تــّم اســتجوابهم كانــوا يعتقــدون أّن المعامــالت اإلداريــة 
معّقــدة بعــض الشــيء، كمــا وُأشــيَر إلــى نســبة معينــة مــن 
ــات.  ــًا بعــض الصعوب ــوا يواجهــون تلقائي ــن كان األشــخاص الذي
وقــد اعتبــر 52% مــن المســتجيبين أّنهــم شــعروا بضغــط نفســي 
ولــم يفهمــوا مــا يجــري فــي حيــن أّن 29% منهــم شــعروا برغبــة 
مواصلــة  عــن  يردعهــم  مــا  هنــاك  بــات  وأّنــه  باالستســالم 

ــى أّنهــم لــم يعــودوا يســتلمون بريدهــم.  المعامــالت حّت

      اإلشكالية

اليــوم. ولكــي  والعائليــة  الروابــط األســرية  تتراخــى  مــا  غالبــًا 
ينمــو كل طفــل جســديًا ونفســيًا فهــو يحتــاج إلــى االعتمــاد 
ــه. إّن الرعايــة هــي شــكل مــن أشــكال  ــر والدي علــى راشــدين غي
عاطفيــة  روابــط  نســج  يتيــح  الــذي  األجيــال  بيــن  التضامــن 
واجتماعيــة ذات طابــع عائلــي وهــو نمــوذج تطّبقه المؤسســات 
ــي  ــة للتبن ــة وطني ــّم تأســيس لجن ــة. لقــد ت ــز الخدماتي أو المراك
والرعايــة علــى يــد وزارات األســرة والعــدل مــن أجــل تعزيــز تنميــة 

هــذا النمــوذج )قــرار 26 أيار/مايــو 2003، فرنســا(.
مديريــة  طــّورت  الطفــل،  حمايــة  مســألة  أهميــة  إلــى  نظــرًا 
قســم   Seine Maritime مقاطعــة  فــي  واألســرة  الطفولــة 

أهداف المشروع

• تقديــم مســاعدة ملموســة ووّدّيــة لمواجهــة الصعوبــات 
ــة اإلداري

• الســعي إلــى تحقيــق اســتقاللية معّينــة فــي إطــار هــذه 
المعامــالت 

الحقــوق ومرافقــة الســكان عنــد  إلــى  • ضمــان الوصــول 
النــاس القريبيــن مــن  الشــركاء والفاعليــن  إلــى  ذهابهــم 

• تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات وتســهيل لقــاء الســكان اآلخريــن 
فــي المنطقة الســكنية نفســها

• إتاحــة مشــاركة المهــارات والتجــارب الحياتيــة مــن خــالل 
والتضامــن المتبادلــة  المســاعدة  تعزيــز 

• إبــراز أهميــة المهــارات بيــن الســكان فــي النطــاق الجغرافــي 
لبعضهــم  المســاعدة  تقديــم  علــى  وتشــجيعهم  نفســه 

البعــض

      مفاتيح النجاح

المتبادلــة  اإلداريــة  للمســاعدة  الشــبكات  هــذه  نجــاح  يقــوم 
عمليــًا علــى تضافــر عــدد مــن العوامــل ومنهــا اإلرادة المشــتركة 
للميّســرين  المنتظــم  وااللتــزام  المؤسســاتيين  للشــركاء 
ومشــاركة المتطوعيــن فــي إعــداد المشــروع وااللتــزام بتخطيــط 
فــي  مــرات  عــدة  متابعــة  للجنــة  وانعقــاد جلســات  الحلقــات 
ــة عــدم إفصــاح.  ــى اتفاقي ــة عل ــع الجهــات المعني الســنة وتوقي
يوصــى فــي هــذا اإلطــار أيضــًا بإطــالق حملــة إعالميــة فــي 

األماكــن التــي يتــرّدد إليهــا الســكان فــي الحــّي.

 .1

 .2

 SOS Paperasse شبكة المساعدة اإلدارية: مشروع
للمساعدة في المعامالت االدارية

مشروع رعاية ومواكبة أطفال قّصر تّم فصلهم عن أسرهم 
أو عزلهم عنها

لمواجهــة هــذه المعضلــة، أطلــق اختصاصيــون فــي المركــز 
ــام 2017 شــبكة  ــة ع ــي االجتماعــي Dunant فــي المقاطع الطب
المســاعدة اإلداريــة فــي حــّي Hauts de Rouen تحــت عنــوان 

 .”SOS Paperasse“

      المشروع

 » SOS Paperasse « مشروع

البلديــات  مختلــف  مــن  اختصاصييــن  المبــادرة  هــذه  تضــّم 
والجمعيــات المحليــة باإلضافــة إلــى متطوعيــن مــن أماكــن 
ــر فيهــا أجهــزة حاســوب. فــي  ــة تتوّف ــون فــي مكتب أخــرى يعمل
إطــار المبــادرة، تنّظــم لقــاءات مّرتيــن فــي الشــهر فــي مواعيــد 
محــددة يتــّم اإلعــالن عنهــا مــن خالل وســائل التواصل كمناشــير 
تلصــق فــي األحيــاء أو فواصــل للكتــب أو إعالنــات علــى اإلذاعــة 
المحليــة. تهــدف هــذه األنشــطة االجتماعيــة التــي تصــّب فــي 
المصلحــة العامــة إلــى تعزيــز قــدرة الســكان علــى التحــّرك مــن 
خــالل ربــط الســكان الذيــن يواجهــون صعوبــات علــى الصعيــد 

اإلداري بســّكان آخريــن متطّوعيــن ملّميــن بهــذا المجــال. 

تتضّمــن  الملفــات.  بدراســة  تهتــم  وهــي  والرعايــة،  التبّنــي 
فرعيــة  إدارة  أيضــًا  التضامــن  لخدمــات  العامــة  المديريــة 
للمســاعدة االجتماعيــة لألطفــال التــي تســتقبل أطفــال تــّم 
 %10  ،2007 العــام  فــي  اإلدارة  تقديــرات  بحســب  إهمالهــم. 
مــن األطفــال الذيــن أخذهــم علــى عاتقــه قســم المســاعدة 
االجتماعيــة للطفولــة ليــس لديهــم روابــط بمــا فيــه الكفايــة 
مقاطعــة   أصبحــت  بالتالــي  اإلهمــال.  مــن  يعانــون  وهــم 
فرنســا  فــي  األولــى  المقاطعــات  إحــدى   Seine Maritime
التــي وضعــت عبــر قســم المســاعدة االجتماعيــة للطفــل آليــة 
للرعايــة مخصصــة للُقّصــر الذيــن يعانــون مــن عزلــة عائليــة أو 

الطبيعيــة.  األســرية  الروابــط  ضعــف  ومــن  اجتماعيــة 

      الجهات المعنية

ومدينــة  المقاطعــة  فــي  العناصــر  بيــن  وثيــق  تعــاون  نشــأ 
Rouen )المكتبــة والمراكــز البلديــة للعمــل االجتماعــي( والمركــز 

والمتطوعيــن.  المحليــة  والجمعيــات  اإلجتماعــي 

مقاطعة السين ماريتيم الفرنسية  .3.4

 )Seine Maritime(  

النطاق المحلي

   Normandie :المنطقة
المساحة: 6277 كم2

عدد البلديات: 708 بلدية 
عدد السكان: 1255755 نسمة 

خصائص جغرافية: مدينتان كبيرتان
 Rouenو Le Havre

األنشطة األساسية:
الصناعة والثقافة والسياحة

اإلرادة المشتركة

االلتزام المنتظم

مشاركة المتطوعين

االلتزام بالتخطيط

لجنة المتابعة

حملة إعالمية

اإلداريــة  للمســاعدة  الشــبكات  هــذه  نجــاح  يقــوم 
المتبادلــة عمليــًا علــى تضافــر عــدد مــن العوامــل ومنهــا
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شارع توفيق سالم، بناية صقر، راس النبع
طريق الشام، بيروت، لبنان

+961 1 649 900
contact@bt-villes.org

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises
www.bt-villes.org

تصميم جويل بو خليل

      الجهات المعنية

مــع  تكييفــه  يتــّم  فــردي  مشــروع  إطــار  فــي  الرعايــة  تنــدرج 
حاجــات الطفــل ويتــّم تحديــده مــع مجمــل الفاعليــن المعنييــن. 
قبــل تعريــف الجهتيــن علــى بعضهمــا البعــض، تقّيــم دوائــر 
إليــه  التعــرف  خــالل  مــن  للطفــل  الرعايــة  فائــدة  المقاطعــة 
وإلــى أهلــه وإذا اقتضــى األمــر التعــّرف إلــى دوائــر الخدمــات 

المعنيــة.  االجتماعيــة 

      المشروع

مشروع رعاية األطفال الُقّصر

تــّم  طفــل  رعايــة  آليــة   Seine Maritime مقاطعــة  أطلقــت 
فصلــه أو عزلــه عــن أســرته بعــد أن تنّبهــت إلــى أّنــه وباإلضافــة 
ــادة، يكــون الطفــل  ــه ع ــم اســتضافته في ــذي تت ــى المــكان ال إل
أو المراهــق بحاجــة إلــى نســج عالقــات لكــي ينمــو. يتضّمــن 
مشــروع الرعايــة هــذا تشــارك لحظــات مــن حيــاة أســرة مــن 
خــالل رحــالت ثقافيــة أو رياضيــة ووجبــات ونقاشــات وتبــادالت 
مختلفــة وعطــل نهايــة أســبوع أو عطــل أخــرى يمضيهــا الجميــع 
معــًا. يدعــم العــّراب والعّرابــة الطفــل أو المراهــق، ويرافقانــه 
فــي نمــوه الشــخصي ويوّســعان نطــاق عالقاتــه االجتماعيــة. إّن 
المســألة ليســت مســألة تبــنٍّ بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى وال 
تتضمــن اســتقبال أســرة للقاصــر بــل هــي مســاهمة فــي تعزيــز 
الحضــور العاطفــي والتربــوي فــي محيــط الطفــل الــذي يحتــاج 

إلــى ذلــك مــن خــالل التواجــد إلــى جانبــه ودعــم نمــّوه. 

األهداف

• بناء عالقة بين الطفل وأسرة 

• تشــجيع التــزام العــّراب أو العّرابــة بشــكل تطوعــي وطوعــي 
ومســتدام

• دعم الطفل في مسيرة نموه الشخصي ومرافقته

ــادل  ــراء المتب ــل واإلث ــة بالمث ــادل والمعامل ــم التب ــز قي • تعزي
والثقــة

قسم المساعدة االجتماعية للطفل في المقاطعة

خدمة التبّني والرعاية في المقاطعة

الــذي يــوكل إليــه األطفــال والــذي ُيعــّد لــكل طفــل 
ملفــًا خاصــأ بــه يتضّمــن البيانــات واإلجــراءات اإلداريــة 
والتقاريــر االجتماعيــة التــي ُأعــّدت خــالل االهتمــام بــه. 

التــي تدعــم عمليــة الرعايــة والتــي تحيطهــا مــن خــالل 
حشــد مجموعــة مــن االختصاصييــن وأيضــًا مــن خــالل 

التأّكــد مــن ملفــات العّرابيــن المحتمليــن. 

      النتائج االيجابية

إّن الرعايــة هــي عطــاء متبــادل. أثبتــت التجــارب أن العطــاء يأتــي 
مــن أكثــر مــن طــرف وهــو قّيــم بالنســبة إلــى الطفــل المســتفيد 
ولكــن أيضــًا بالنســبة إلــى األســرة العّرابــة التــي تخــوض مغامــرة 

عائليــة مشــّوقة: مشــروع تضامنــي ومواطنــي مغــٍن. 

عام 2016 أْحَصت المقاطعة حوالي 50 حالة رعاية. 

شمل هذا المشروع أيضًا ُقّصر أجانب معزولين. 

تعــّد الدوائــر المختصــة اللقــاء وتعمــد تدريجيــًا إلى تعريف 
الطرفيــن علــى بعضهمــا البعــض وتهتــّم بالتجهيــزات 

العمليــة وتتوّلــى المتابعــة وتقييــم الرعايــة. 



إّن هذا الدليل من إعداد
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بالشراكة مع
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)Yvelines) مقاطعة اإليفلين
)Seine Maritime) مقاطعة السين ماريتيم

وبالتعاون مع
لجنة رؤساء البلديات اللبنانية

وبدعم مالّي من
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية


