
July 2022

ظائف التي تعاني منطقة البقاع يف لبنان من أعىل معادالت البطالة يف البالد، وال تزال املنافسة عىل الو
هذا الشهر بتنفيذ برنامج دعم املجتمع املحيلبدأ. تتطلب مهارات متدنية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بني السكان

قب الياس، : قاعسلسلة من األنشطة قصرية املدى واملدرة للدخل يف العمل املكثف يف أربع قرى نائية يف الب
اب وتشمل هذه األعمال أعمال الصيانة البسيطة مثل التنظيف وإزالة األعش. هة، بر الياس، وبوارجاكف

مرت من قنوات الري التي تخدم ما يقدر 53500الضارة وإزالة األنقاض وإزالة الشجريات والحطام عىل 
شخص من السكان اللبنانيني املحليني 250بشكل عام، توفر هذه املشاريع الدخل لـ . مزارع1100بنحو 

.الذي هم يف أمس الحاجة إليه خالل هذه األوقات الصعبة

برنامج دعم بعض األشخاص الذين يدعمهمندعوكم هذا الشهر للتعرف على

عمل المكثفةمن خالل فرص الالمجتمع المحلي

فاكهة/ حسني غنام ـ عامل 

إىل ترك الجامعة خالل السنة الدراسيّة األوىل يفاضطررت 
ادرة اختصاص األعمال التجارية الدولية، ألن عائلتي لم تعد ق

ن والدي عامل بناء، لكنه لم يعد يعمل أل. عىل تحمل الرسوم
ل أقوم بعم. الناس ال يستطيعون الدفع مقابل هذه الخدمات

يومي كلّما أمكن ذلك، ولكن هذه الفرص قليلة ، وأتقاىض
لتي نتيجة لذلك، تكافح عائ. فقط حوايل دوالرين يف اليوم

.  لرشاء الطعام باإلضافة إىل الرضوريات األساسية األخرى
ء سيسمح يل الدخل الذي أحققه من خالل هذا املرشوع برشا
الطعام واملحروقات للحفاظ عىل دفء أرستنا خالل أشهر 

.الشتاء

من خالل فرص لبنانيا250ًبرنامج دعم املجتمع املحيل يوفر فرص الدخل ل

عمل مكثفة

2022تموز لبنانفي برنامج دعم المجتمع المحلّي



الياسقب / عاملة-ريهام خرض 
أعاني من التهاب املفاصل و أحتاج . متزوجة ولدي أربعة أطفالأنا 

ل زوجي عامل يومي أيضًا وعيلّ أن أعم. دفع ثمن أدويتيإىل شهريا 
ى ملدة يعمل ليوم واحد، ثم يبق-عمله غري منتظم للغاية . لرشاء الدواء

حقًا لقد أثرت األزمة. يومًا عاطالً عن العمل ألنه ال توجد فرص لنا20
عوبة عىل فرص العمل بالنسبة لنا وأصبح العثور عىل دوائي أكثر ص

.الدعموأصبح أكثر تكلفة بعد رفع 

كهةاف/ عاملة-فردوس الحجريي 
ا أنا أم لثالثة أطفال صغار، وبفضل هذ. املرشوع يمنحنا األملهذا 

ه يلبي إن. الدخل، احتفلنا بعيد األضحى للمرة األوىل منذ ثالث سنوات
.  ألزمةاحتياجاتنا ويفيد القرية بأكملها التي ترضرت بشدة من جراء ا
.  الدعمليس لدينا بلدية، وال خدمات عامة، وليس لدينا سوى القليل من

من ألكثراسريكعاملة يومية، تم تعييني يف مشاريع أخرى، لكن كنت 
يختلف أسلوب هذا الربنامج ألنه . النقلياتاموال أوفرساعتني كي 

 دعم داخل القرية، ومن خالل تنظيف قنوات الري، فإنه يساعد أيضًا يف
.املحلينياملزارعني 

بوارج/ عامل -إبراهيم البساط 
ن أعمل كمسؤول مشرتيات يف القطاع الخاص، لكنني عاطل عكنت 

حلية أنا أتطوع مع املنظمات غري الحكومية امل. العمل منذ أربع سنوات
اكل والدي عاطل عن العمل ويعاني من مش.وفريالكنها ال توفر دخالً 

ي سيساعدني هذا الدخل يف رشاء بعض األدوية الت.صحية كثرية
وع هذا هو املرش. يحتاجها وكذلك املالبس والطعام لبقية أفراد األرسة

.  ااألول الذي يركز عىل املجتمع املحيل من خالل معالجة البطالة هن
ي إنها مبادرة رائعة من الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة والت

ا قبل عيد ساعدتنا عىل إعالة عائالتنا وبث القليل من الحياة يف قريتن
.األضحى



ة الدولية للتنمياألمريكيةاملمول من الوكالةبرنامج دعم املجتمع املحيليفوز

لإلبتكار للتدخالت الشمسيةSID-USبجائزة أفضل عرض يف مسابقة 

حلية قادرة عىل مع نقص الكهرباء يف لبنان وغالء أسعار الوقود لتشغيل املولدات االحتياطية ، لم تعد السلطات امل
.  دودةضمان الوصول إىل الخدمات األساسية ، األمرالذي يؤدي إىل زيادة التوترات املجتمعية عىل املوارد املح

22بتنفيذ األمريكيّة للتنمية الدوليّةاملمّول منا الوكالةواستجابة لذلك، يقوم برنامج دعم املجتمع املحيل
دعم البلديات : املشاريعهذهوتشمل . للطاقة الشمسية يف لبنان ملواجهة انهيار الخدمات األساسيةمرشوعا 

ملزارعني، للحفاظ عىل توفري الخدمات مثل املياه وإنارة الشوارع والكهرباء املنزلية، وتشغيل مشاتل ومعدات ا
رباء من ساعتني من املتوقع أن تؤدي هذه املشاريع إىل زيادة يف توفري الكه. فضالً عن تعزيز منشآت إعادة التدوير

عىل هذا . لقريبإىل ثماني ساعات يوميًا، وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وخلق فرص عمل يف املستقبل ا
 Society forبرنامج دعم املجتمع املحيل يف مسابقة االبتكار يف املؤتمر السنوي النحو، فاز

International Development - United States (SID- US) . 1000شارك يف املؤتمر أكثر من
عرب الدوليةنمية للتاألمريكيةللوكالةمن الفاعلني اإلنمائيني الدوليني الذين اشادوا بالنهج املبتكر الذي تتبعه

هذه ستعمل. لحل الفجوة يف تقديم الخدمات الحيوية من خالل الطاقة املتجددة بأسعار معقولةCSPبرنامج 
من 310،000املشاريع عىل تعزيز الوصول إىل الخدمات، وتحسني سبل العيش، وتخفيف التوترات ألكثر من 

.السكان

تدخالتانقر هنا ملشاهدة فيديو عن 

CSP الشمسيةللطاقة

https://www.youtube.com/watch?v=MmOpMujEfHQ&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=MmOpMujEfHQ&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=MmOpMujEfHQ&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=MmOpMujEfHQ&t=109s


إطار عمل لتحسين دعم المغتربين برنامج دعم المجتمع المحلييطلق

للمجتمعات المحلية

دة، مليون شخص، ويقدم املساعدة التي يحتاجها املواطنون اللبنانيون بش14إىل 4يبلغ االغرتاب اللبناني مما يقرب من 
من خالل املدفوعات املبارشة لألرس والبلديات ومنظمات املجتمع املدني، 2019ال سيما منذ بداية األزمة يف عام 

واد ساهمت هذه املبالغ بشكل كبري يف توفري امل-مليارات دوالر يف السنة 6التي تقدر بأكثر من -وتحويالت االغرتاب 
ومع ذلك، مع استمرار األزمة االجتماعية واالقتصادية . أرسة لبنانية250000الغذائية واألدوية والدخل ألكثر من 

األمريكية متعددة األوجه يف لبنان يف التفاقم، لم تعد العديد من املجتمعات قادرة عىل الحفاظ عىل استثمارات الوكالة
دعم املجتمع واستجابة لذلك، عمل برنامج. للتنمية الدولية التي تهدف إىل تحسني الخدمات العامة عىل املستوى املحيل

ساهمة املغرتبني املحيل املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل بناء قدرات البلديات واملجتمعات لتحسني آليات م
18، حرض 2022تموز 6يف . إلفادة املجتمعات املحلية وضمان قدرتها عىل تشغيل وصيانة الخدمات العامة املطورة

، "تدامتهاتعزيز مساهمة املغرتبني لتحسني الخدمات العامة واس"مشاركًا من البلديات واملنظمات املحلية حفل إطالق، 
.اإلغرتابوالذي قدم إطار العمل يهدف إىل تحسني آليات التواصل بني املجتمعات املحلية ومنظمات 

2022تموز 6-" تعزيز مساهمة املغرتبني لتحسني واستدامة الخدمات العامة"برنامج دعم املجتمع املحيل / حفل إطالق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ني حيث اعتدنا عىل التواصل مع املغرتب. هي املبادرة األوىل من نوعهاهذه 

افة ضمن اللبنانيني دون تخطيط، سنعمل اآلن عىل عملية اسرتاتيجية وشف

أميونبلدية رئيس فارس، مالك إطار قانوني جيد التحديد 



سكان يعالجون أزمة النفايات الصلبة يف الكورة، شمال لبنان

ة انقر هنا ملشاهدة فيديو عن تدخالت الوكال

برنامج دعم / األمريكية للتنمية الدولية 

دراملجتمع املحيل املتعلقة بالفرز من املص

نًا لبعض تمتد منطقة الكورة من البحر األبيض املتوسط حتى جبل لبنان، وتشتهر بجمالها الطبيعي وبكونها موط
خدمات األساسية؛ لكن يف السنوات األخرية، كانت املنطقة تعاني من تضاؤل ال. بساتني الزيتون األكثر انتشارًا يف البالد

اء املتدحرجة عىل وجه الخصوص، تسبب التخلص غري السليم من النفايات الصلبة يف تراكم القمامة عىل التالل الخرض
،إال أن هذه عىل الرغم من وجود اثنني من مرافق اعادة تدويراملواد الصلبة يف بشمزين وأميون يف الكورة. 2019منذ عام 

تدوير خاصة يف املرافق لم تعد قادرة عىل تغطية االحتياجات املتزايدة يف املنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الجمع وإعادة ال
عي البلديات ونتيجة لذلك، كان يتم جمع النفايات من قبل جام. خضم األزمة االقتصادية املتفاقمة عىل الصعيد الوطني

أبريل / ان تفاقمت أزمة النفايات الصلبة بعد نيس. الخاصني والتخلص منها يف مكب النفايات املحيل حيث تم حرقها
 األرايض عندما تم إغالق املكب، مما أجرب البلديات عىل الحد من الجمع والتخلص من النفايات الصلبة وحرقها يف2019
من سكان قضاء الكورة، استخدم برنامج دعم 100،000لضمان حل شامل إلدارة النفايات الصلبة ألكثر من . العامة

نهجًا متعدد األوجه لتحسني قدرات كل من  (USAID)املجتمع املحيل املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مسوعب معدني للمواد القابلة إلعادة 341حاوية بالستيكية و100مرافق تدويراملواد، باإلضافة إىل تركيب أكثر من 

اق حول قرية يف املنطقة، بينما يتم بالتوازي تنفيذ حملة توعية مجتمعية واسعة النط18التدوير يف نقاط تجميع يف 
.الفرز من املصدر

https://www.youtube.com/watch?v=srEi42U6sBA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=srEi42U6sBA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=srEi42U6sBA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=srEi42U6sBA&t=2s


ين النظرة الوكالة األميركية للتنمية الدولية تحتفل بالجهود المبذولة لتحس

إلى قطاع التعليم التقني والمهني في لبنان

حفل ( USAID)، أقام برنامج دعم املجتمع املحيل املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2022حزيران 29يف 
ب التقني ختامي لحملته اإلعالمية التي استمرت ثالثة أشهر، التي ركزت عىل التصورات العامة لقطاع التعليم والتدري

ة للتنمية أقيم الحفل يف فندق بادوفا بحضور مدير الربامج املرشف يف الوكالة األمريكيّ. يف لبنان( TVET)واملهني 
هدفت الحملة إىل . رشكة رشيكة48و(TVET)رشيكةمؤسسة خاصة 13، نيكوالس فيفيو وممثلني عن الدوليّة

ة للتنمية الدولية  التوعية عىل املساهمات املفيدة للقطاع يف توظيف الخريجني والتحسينات التي أدخلتها الوكالة األمريكي
ربامج والجهات املانحة األخرى للقطاع عىل املناهج ومستويات التدريب، من خالل سلسلة من املقابالت املتلفزة وال

وأعقب الحدث نقاش حول التعلم . مليون مشاهد1.5اإلذاعية، ورسائل عىل وسائل التواصل االجتماعي تصل إىل أكثر من 
من املمول  CSPقام مرشوع تنمية القوى العاملة يف. وتكييف تنفيذ مشاريع التعليم والتدريب التقني واملهني يف لبنان

، بتطوير ستة مناهج دراسية يف مؤسسات التعليم املهني والتقني2019الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منذ عام 
345يسعون للحصول عىل تعليم تقني ومهني يف قطاعات واعدة، وساعد طالبا 741الخاصة، وقدم منحًا دراسية إىل 

تغطي املنحة الرسوم الدراسية للطالب والتأمني . خريجًا45منهم يف تدريبات وظيفية، وسهل التوظيف بدوام كامل إىل 
كمبيوتر /الطبي، وتوفر لهم راتبًا شهريًا يغطي رسوم النقل طوال مدة الدورة التدريبية، باإلضافة إىل جهاز لوحي 

.محمول لتسهيل تعلمهم

قني والمهني كان هدفنا الرئيسي، وال يزال، تحويل برامج التعليم والتدريب الت"

مهارات الشريكة إلى نماذج أعمال ناجحة ومستقلة مدفوعة بالطلب، وتحسين ال

لبناني عاطل عن العمل أو عاطل عن 1000وفرص العمل لما ال يقل عن 

"العمل جزئيًا من المجتمعات المحرومة

فيفيونيكوالس مدير الربامج املرشف 

نع من خالل هذا المشروع، ساهمت الوكالة األميركية للتنمية الدولية في م"

في هجرة الشباب اللبنانيين من خالل تسهيل قدرات الطالب على النجاح

"دراستهم، وخلق جميع الظروف لمساعدتهم في العثور على عمل

، أحد شركاء Foyer de la Providenceاألب حنا كنعان، مدير 

CSPالخاصين في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

مية الدولية من خالل الوكالة األميركية للتنيتم تحضير هذه النشرة اإلخبارية بفضل دعم الشعب األميرك

(USAID ) ضمن برنامج دعم المجتمع المحلي(CSP )إن محتوى هذه النشرة اإلخبارية ال . في لبنان

.يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة األميركية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة


