التنمية اإلجتماعية

>

التنمية اإلجتماعية

تقوم مساعدة االتحاد األوروبي لجهة التعليم في لبنان على فكرة أن المعرفة
والمهارات واالبتكار أساس النمو االقتصادي .يرتكز استقرار المجتمع على قدرته
ً
ً
أساسيا في تعزيز التماسك
دورا
على تقديم مستقبل لشبابه .ويلعب التعليم
االجتماعي وتقوية الهوية وتحسين قدرات اتخاذ القرار لدى مواطني الفكر الحر
التواقين إلى المشاركة في مجتمع ديمقراطي.
ً
عوضا عن
يهدف االتحاد األوروبي إلى دعم تقدم االصالحات اللبنانية المحلية
استيراد الحلول من الخارج .لذلك تم االتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي
للتعاون لجهة التخطيط إلصالحات محلية وتنفيذها على أن تركز بشكل أساسي
على الوقاية من التسرب المدرسي وتعليم المواطنة في المدارس الرسمية.
إضافة إلى البرامج الوطنية ،يندفع االتحاد األوروبي لدعم تعليم المهمشين
والمجموعات الضعيفة من خالل تمويل برامج المجتمع المدني للتعليم
اإلرشادي والتدريب المهني .لطالما كان التعليم الجامعي نقطة القوة في
التعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان.

البرامج:
اإلتحاد األوروبي

دعم االصالح التربوي

الميزانية

 14,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

السياسة األوروبية للجوار والشراكة
2014 - 2011
وزارة التربية والتعليم العالي
طالب المدارس الرسمية

تكمن أهداف البرنامج في تسريع تنفيذ اصالحات الحكومة اللبنانية في قطاع التعليم العام ودعم أسس
االستراتيجية الوطنية للتعليم .كما تشمل عنصر الدعم لوزارة المال :دعم اصالحات الوزارة ووضع أطر لإلنفاق
في المدى المتوسط للموازنة الوطنية ولقطاع التعليم.
أ -توفير الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي
يشمل هذا الجزء ثالث نقاط فرعية:
 )1تعليم المواطنة:
يقوم هذا البرنامج على شراكة بين معهد التعليم  /جامعة لندن ،رابطة تدريس المواطنة ،المملكة المتحدة ،مركز
الدراسات اللبنانية ،والهيئة اللبنانية للعلوم التربوية .يكمن الهدف الرئيسي بتوفير األبحاث والسياسات واإلدارة
لدعم وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية لجهة وضع اصالحات خطة تنمية القطاع التربوي حول تعليم المواطنة
وتنفيذها واإلشراف عليها.
طلبت وزارة التربية والتعليم العالي إنهاء هذا البرنامج.
 )2التسرب المدرسي:
تم التوقيع على هذا البرنامج في  10كانون األول  2013مع خطة تنمية القطاع التربوي ،و»جامعة الروح القدس
الكسليك» و»جامعة الغرب الكاثوليكية» .يساهم البرنامج في أهداف خطة تنمية القطاع التربوي للحد من
التسرب المدرسي وخفض نسب اإلعادة ورفع مستوى انجاز الطالب في المدارس الرسمية .تم إطالق هذا
البرنامج في شباط  2014مع ميزانية  3,499,630يورو.
 )3نشر نظام إلدارة المدارس:
تم التوقيع على البرنامج مع شركة « ».Intertech Batinorm s.a.lبقيمة  3,290,000يورو .يدعم البرنامج نظام
إدارة المعلومات المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم العالي.
ب -مساندة وزارة المال
يشمل هذا الجزء ثالث نقاط فرعية:
 )1دعم وزارة المال اللبنانية بهدف صياغة المساعدة الفنية في مجال إدارة المالية العامة (ميزانية المشروع:
 176,374يورو).
 )2دعم إصالح إدارة المالية العامة التابع للحكومة اللبنانية (ميزانية المشروع 1,492,500 :يورو) .يشمل تنفيذ هذه
النقطة على سبيل المثال ال الحصر وضع أطر لإلنفاق في المدى المتوسط لوزارة التربية والتعليم العالي.
 )3التوأمة بين وزارة المال واإلدارة الضريبية الفرنسية« :تطوير القدرات المؤسسية في وزارة المالية اللبنانية
وإعادة تنظيمها» (ميزانية المشروع 2,800,000 :يورو).
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برنامج االصالح التربوي الموجه للمجتمعات والعمل «»CLOSER
الميزانية

 8,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

السياسة األوروبية للجوار والشراكة
كانون األول - 2013جاري
مكتب اإلنماء واإلعمار
وزارة التربية والتعليم العالي

ّ
والتعلم في المدارس الرسمية والمهنية في لبنان .يضم
يهدف البرنامج بصورة عامة إلى تحسين نوعية التعليم
المشروع عنصرين هما:
 )1تقديم الدعم لتنفيذ خطة تنمية القطاع التربوي ( 4,250,000يورو مخصصة للتنفذ من خالل المنح أو عقود الخدمة):
 برنامج ( COREإصالح التعليم المجتمعي)تتم رعاية وتدريب شبكة تضم أكثر من  100مجموعة تنمية تربوية تركز على المدرسة خالل عملية التخطيط ووضع
األولويات وجمع التمويل وإدارة مشاريع تنمية التربية المحلية بتنسيق وثيق مع مع وزارة التربية والتعليم العالي .أنشأ
برنامج إصالح التعليم المجتمعي اآلليات والقدرات الالزمة لتنفيذ اإلصالحات الواردة في خطة تنمية القطاع التربوي
على مستوى المدارس.
 برنامج ( WATCHالمشاهدة)يركز البرنامج على مساعدة السلطات التعليمية العامة ومسؤولي التعليم المحليين (أي اإلداريين في مكاتب التعليم
اإلقليمية ومدراء المدارس) وزيارة المسؤولين التنفيذيين (أي المفتشين ،ومرشدي التوجيه ،ومدربي المعلمين من
مراكز موارد المعلمين اإلقليمية) لمراقبة الكفاءة عن قرب وتعزيز الشفافية والمساءلة.
 برنامج ( RESEARCHالبحث)يعزز البرنامج األبحاث التربوية التي يطلقها القطاع الخاص أو التي ترعاها الحكومة (أكان على المستوى المركزي أو
المدرسة) .وسيكون التركيز بشكل أساسي على األبحاث المدرسية وتعزيز منهجيات جديدة (مثل البحث اإلجرائي).
 )2التعليم التقني والمهني القائم على الممارسة ( 3,000,000يورو منفذة من خالل عقد خدمات دولية مع وكالة التعاون
األلمانية):
بهدف تحسين نوعية النظام المزدوج ،وأشخاص رائدين في التجارة ،والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،يتم
التركيز على تنمية القدرات من خالل تدريب موظفي التوزيع والجهات الفاعلة الرئيسية للبرنامج (أي منسقي المدارس،
ومدراء المدارس ،والمدربين والمعلمين ،والمرشدين ،ومراقبي الجودة ،ومنظمات أصحاب العمل ،وإدارة التعليم
والتدريب المهني التي تعنى بقضايا الجودة) .ويسعى البرنامج إلى تحسين قاعدة المعلومات الخاصة للبرنامج وغيرها
من أشكال التعليم المهني القائم على الممارسة في لبنان.
برنامج تيمبوس

يهدف برنامج تيمبوس إلى تحديث التعليم العالي في لبنان .يتم تنفيذه في لبنان منذ عام  .2002وهو يشمل أكثر من
 50مشروع مع أكثر من  15جامعة.
تم اختيار  12مشروع يشمل مؤسسات تعليم عالي في طلب التمويل في عام .2013
برنامج إيراسموس موندوس
إن إيراسموس موندوس برنامج حركية اكاديمية وشهادة مشتركة؛ هو موجود في لبنان منذ عام .2004
العمل  1برامج إيراسموس موندوس لشهادة الماجستير والدكتوراه
العمل  - 2شراكات إيراسموس موندوس
في لبنان منذ عام  .2007منذ طلب العروض في عام  2012تم وضع لبنان في مجموعة إقليمية واسعة تشمل
ً
أيضا األردن وسوريا وفلسطين .في طلبات العروض في عامي  2012و 2013اختار كل منهم أربع شراكاتُ .عنيت 10
مؤسسات لبنانية في الشراكات في االختيارات السنوية السبعة حتى اليوم (العمل  .)2بدأت شراكات المختارة في
ً
ابتداءا من أيلول .2013
طلب العروض لعام  2013اختيار الطالب والموظفين
إيراسموس +
ً
ابتداءا من عام  2015أضيفت برامج أخرى للتعليم العالي (ومن بينها تيمبوس ،إيراسموس موندوس) من ضمن
إيراسموس  +الذي سيوفر فرص جديدة للتعاون والتمويل.
سبق وتم نشر طلب العروض إليراسموس  +الجديد على موقع المفوضية األوروبية االلكتروني.

دعم التعليم والتدريب والعمالة للشباب من الالجئين السوريين في لبنان
الميزانية

 8,900,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
نهاية عام  - 2012حتى اليوم
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
الطالب الفلسطينيون في التعليم العام ومراكز
التعليم المهني ،طاقم التعليم في وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى (األونروا).

المستفيدون

>
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يكمن الهدف األساسي للمشروع في تحسين فرص العمل للشباب من الالجئين الفلسطينيين في لبنان من خالل
رفع نسبة إتمام التعليم الثانوي والنفاذ إلى التدريب المهني أو الزراعي.
ويتضمن المشروع عنصرين أساسيين:
 )1دعم التعليم العام
 )2دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ،وخدمات التوظيف والتوجيه المهني

منح جامعية للفلسطينيين
الميزانية

 8,479,668يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
2017 - 2010
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
الطالب من ضمن الالجئين الفلسطينيين

المستفيدون

تشكل المنح الدراسية للفلسطينيين تكملة لمشروعين سابقين من تمويل االتحاد األوروبي وتشمل المشاريع التالية:
ً
طالبا من الالجئين الفلسطينيين
 )1منح دراسية للفلسطينيين ( 4,280,000يورو) :تهدف إلى توفير منح دراسية لـ 150
على األقل في الجامعات في لبنان ،إضافة إلى تشبيك إضافي ،ودعم لجهة الوظيفة.
 )2منح دراسية للفلسطينيين ( 2,000,000يورو) :تهدف إلى توفير منح دراسية لـ  100طالب من الالجئين الفلسطينيين
على األقل في الجامعات في لبنان .كما يقدم المشروع التشبيك والدعم لجهة الوظيفة.
 )3منح دراسية تعاقدية مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
«صندوق المنح الدراسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان» ( 2,199,668يورو) :يكمن الهدف الرئيسي من هذا المشروع
ً
استنادا إلى دفعتين من
في تسجيل ما ال يقل عن  137الجئ فلسطيني للحصول على الدرجات الجامعية األولى،
الطالب للسنتين األكاديميتين  ،2016-2015و .2017-2016كما يرمي المشروع إلى رفع مستوى الوعي حول برنامج المنح
الدراسية ضمن المجتمع ،والتواصل بين خريجي المنح الدراسية والتنسيق ما بين مقدمي المنح الدراسية اآلخرين.

آفاق تعلمية جديدة لألطفال ذوي االحتياجات التعلمية الخاصة
الميزانية

 400,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
2015 - 2014
مؤسسة الرؤية العالمية
األهل ،والشباب ،وروضات األطفال

يرمي هذا المشروع بصورة خاصة إلى تعبئة وتجهيز أصحاب العالقة ذوي الصلة في مجتمع الالجئين (األهل،
والشباب ،وروضات األطفال) لتحسين البيئة التعليمية لألطفال الذين يعانون من صعوبات .يعتمد هذا العمل نهج
التدخل المبكر الذي يستهدف الفئات العمرية بين عمر  0و 6سنوات من أجل تسهيل دمجهم في روضة األطفال وبعد
طفال ممن يعانون صعوبات ليكونوا أكثر قدرة على
ذلك في المدارس .وسيحقق العمل أربع نتائج رئيسية :إعداد 850
ً
النفاذ إلى فرص التعليم ،إعداد  600شخص من أهل األطفال الذين يعانون من صعوبات ليدعموا تعليم أبنائهم ،توفير
الدعم الفني والمادي لـ  25روضة أطفال إليجاد بيئة تعليمية شاملة ،وتمكين  5مجموعات عمل لألهل و 4مجموعات
شباب وإعدادها لدمج األطفال الذين يعانون من صعوبات في مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) .ويتم العمل في لبنان ،في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في البداوي،
ونهر البارد ،والبص ،ومار الياس.

ّ
التعلم لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
تقوية قطاع دعم
الميزانية

 495,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
2015 - 2014
		
منظمة أطفال الحرب الهولندية ،المنظمات غير
الحكومية العاملة في الجنوب
			
األطفال الفلسطينيون في جنوب لبنان،
المنظمات غير الحكومية العاملة مع الفلسطينيين

المستفيدون

>
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يوفر هذا العمل المبتكر دعم التعلم المعزز والمباشر لنحو  600طفل (و 400طفل إضافي بشكل غير مباشر) في جنوب
لبنان .وفي الوقت عينه ،يعمل على تحسين ورفع مستوى الجودة في دعم قطاع التعليم الذي تقدمه المنظمات
غير الحكومية الفلسطينية في جنوب لبنان مقارنة بما تقدمه عدة منظمات غير حكومية .وستساهم هذه الخدمات
المحسنة في الحد من معدالت التسرب الدراسي.
ّ

مهارات للحياة
الميزانية

 487,131يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
2016 - 2014
مؤسسة التعاون ،مشروع توحيد الشباب اللبناني  -إنجاز
طالب المدارس الضعفاء من الالجئين الفلسطينيين

ً
متكامال
برنامجا
سيوفر المشروع لـ  1000طالب من الالجئين الفلسطينيين الضعفاء تتراوح أعمارهم بين  8و 18سنة
ً
ً
معلما
ذات مناهج دراسية مشتركة هادفة ،ودعم التعلم وأنشطة تعزز التوظيف (هدف محدد) .وسيتم تدريب أربعين
من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) على تقنيات التعليم
ّ
ً
«التعلم اإليجابي» للحفاظ على أثر هذه المبادرة .كما سيضمن المؤتمر الختامي نشر أي دروس
وفقا لتقنيات
وأساليبه
مستقاة على نطاق واسع .الموقع :لبنان ،المناطق كافة ،مخيمات الالجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم.

لدمج أفضل ألطفال وطالب فلسطين الالجئين ذات االحتياجات الخاصة في
قطاعي التعليم النظامي وغير النظامي
الميزانية

 500,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

اآللية األوروبية للجوار والشراكة
2015 - 2014
المعهد األوروبي للتعاون والتنمية
األطفال والطالب ذوي االحتياجات الخاصة من الالجئين
الفلسطينيين

يهدف هذا العمل إلى تعزيز القدرات لتلبية احتياجات األطفال الالجئين الفلسطينيين والطالب ذوي االحتياجات الخاصة
ً
وتاليا الوقاية من التسرب .الموقع :لبنان (جنوب لبنان/جبل لبنان).
بصورة أفضل،

الوقاية من نشوء النزاعات ضمن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان
الميزانية

 12,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

-2014 - 2011
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 			
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
الالجئون الفلسطينيون في لبنان

المستفيدون

األهداف :إعادة تأهيل المساكن في كل المخيمات وتوفير إعانات اإليجار للعائالت النازحة من مخيم نهر البارد.

دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل  -تحسين ظروف المعيشة في
مخيمات الفلسطينيين
الميزانية

 6,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

-2015 - 2013
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 			
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
الالجئون الفلسطينيون في لبنان

المستفيدون

الهدف :تحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين وزيادة فرص النمو المستدام والشامل والتنمية االقتصادية
لمجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك من خالل :تحسين الظروف الصحية البيئية والحوكمة الديمقراطية
لالجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم عين الحلوة؛ إضافة إلى التقدم االجتماعي والتنمية االقتصادية لالجئين
الفلسطينيين في لبنان من خالل توفير خدمات الصحة العقلية ،والحد من مستويات البطالة ودعم التعليم والتدريب
الفني والمهني للشباب.

>

اليونان

التنمية اإلجتماعية

إعادة تأهيل وإعداد (تجهيزات وتركيب) مركزين طبيين في
خربة قنفار (البقاع) وصيدا

الميزانية

 920,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

المساعدة اليونانية (وحدة التعاون اإلنمائي)
2015 - 2009
تقع مسؤولية تنفيذ المشروع على عاتق
المنظمة اليونانية  EKEVYLومجلس اإلنماء
واإلعمار بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية
بلدية خربة قنفار (البقاع) وصيدا

المستفيدون

الهدف :تحسين البنية التحتية والقدرة العملية للمراكز الطبية.
اإلنجازات :تمت أعمال البناء

أسبانيا

الدمج االجتماعي لذوي اإلعاقة الجسدية

الميزانية

 750,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

-2015 / 2014
مؤسسة تعزيز الثقافة االجتماعي Fundacion
Promocion Social de la Cultura
ذوو اإلعاقة

المستفيدون

يكمن هدف هذا المشروع في السماح لذوي اإلعاقة باالندماج في المجتمع وتوفير النفاذ.

فر نسا

[وكالة التعاون الفرنسية] قروض الطالب

الميزانية

 25,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

قرض ميسر غير سيادي
2015 - 2008
بنك بيبلوس
الطالب الضعفاء في  9جامعات (جامعة القديس يوسف،
جامعة سيدة اللويزة ،الجامعة اللبنانية األميركية ،جامعة
بيروت العربية ،جامعة الروح القدس الكسليك ،جامعة 		
البلمند ،جامعة هايغزيان ،الحكمة ،األنطونية)

ً
اجتماعيا.
في عام  ،2008أنشأت وكالة التعاون الفرنسية خط إئتمان معزز مع بنك بيبلوس لتمويل قروض للطالب الضعفاء
يكمن هدف المشروع في:
 .1تسهيل النفاذ إلى الدراسات الجامعية بمواجهة العائق المالي الذي يثقل كاهل الطالب وخاصة الذين يأتون من المناطق
المحرومة؛
 .2مرافقة بنك بيبلوس لتطوير عرض لقروض الطالب يالئم احتياجات السوق؛
 .3المساهمة في تحسين مستوى تدريب الطالب اللبنانيين وانخراطهم في سوق العمل.

[وكالة التعاون الفرنسية] دعم المستشفيات الخاصة
الميزانية

 18,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

قرض ميسر غير سيادي
2014 - 2009
البنك اللبناني الفرنسي
مستشفى سان شارل ،مستشفى النجدة الشعبية

>

التنمية اإلجتماعية

تساهم وكالة التعاون الفرنسية عبر القروض الميسرة التي يقدمها البنك اللبناني الفرنسي منذ عام  2009في دعم قدرة
ً
تحديدا للسماح بنفاذ أفضل إلى الرعاية مع
استثمار والوضع المادي للمؤسسات االستشفائية الخاصة خارج بيروت
ً
احتراما للبيئة لجهة معالجة نفايات المستشفيات .دعمت وكالة التعاون الفرنسية الجمعية اللبنانية أرك أنسيل
سياسات أكثر
لجهة صياغة كتيب إدارة النفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية التي تحمل خطر العدوى في المستشفيات .يشمل هذا
الكتيب الذي سيوزع في كل المستشفيات مجموعة تعريفات ومعايير وتوصيات لضمان التعامل مع النواحي البيئية للنشاط
االستشفائي في لبنان.

[وكالة التعاون الفرنسية] دعم تحديث المعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالقتصادية  /المعهد الوطني للفنون والحرف
الميزانية

 21,700,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

قرض ميسر سيادي ( 21مليون يورو) ،دعم ( 0.7مليون يورو)
2018 - 2014
مجلس اإلنماء واإلعمار
		
المعهد العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية  /المعهد
الوطني للفنون والحرف لبنان

يهدف هذا التمويل بقيمة  21,7مليون يورو الذي تم التوقيع عليه في  16كانون األول  2014إلى تحديث المعهد العالي
للعلوم التطبيقية واالقتصادية  /المعهد الوطني للفنون والحرف لبنان من خالل متابعة تنمية التدريب المهني العالي ومن
خالل تعزيز نفاذ الشباب والموظفين إلى عرض التدريب المهني العالي الجودة بتكلفة مقبولة وبما يتناسب مع الشركات.
سيسمح المشروع بناء وتجهيز مبنى جديد في بيروت الستقبال حوالي  5800طالب بحلول  ،2018مما سيضاعف عدد
الخريجين الحالي ،خاصة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا .وسيتابع المشروع استراتيجية تدعيم الحوكمة اإلدارية والمالية في
المعهد العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية  /المعهد الوطني للفنون والحرف وتنمية العرض األكاديمي مع دعم المعهد
الوطني للفنون والحرف الفرنسي.

إيطاليا

زراعة النخاع العظمي في مركز مستشفى رفيق الحريري
الحكومي في بيروت

الميزانية

 300,000يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

آلية التعاون اإلنمائي
2015 - 2009
وزارة الصحة العامة
األشخاص المعنيون بالنخاع العظمي

يهدف المشروع إلى زيادة فرص البقاء وتحسين نوعية الحياة لمرضى التالسيميا واألمراض السرطانية الدموية.

برنامج الدمج الوطني في لبنان
الميزانية

 1,500,000يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

آلية التعاون اإلنمائي
2014 - 2007
الحكومة اللبنانية
المجموعات الضعيفة

تم تحويل البرنامج من قبل وزارة الشؤون ااجتماعية إلى مشاريع أخرى مثل البرنامج إلدارة المنظمات غير الحكومية؛ البرنامج
الوطني للخدمة التطوعية؛ مشروع صحيفة البريل وغيرها من مشاريع التنمية االجتماعية.

>

التنمية اإلجتماعية

النظام الوطني الستهداف الفقر لبرامج شبكات األمن االجتماعي
الميزانية

 500,000يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

آلية التعاون اإلنمائي
2015 - 2008
وزارة الشؤون االجتماعية
المجموعات الضعيفة

يهدف المشروع إلى إنشاء آلية وطنية للقضاء على الفقر لتستعين بها الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدة والخدمات
ً
مسبقا .يقتضي
االجتماعية .يحدد المشروع من خالل مسج وطني العائالت اللبنانية التي تعيش ما دون خط الفقر المحدد
المشروع إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات العائالت الضعيفة يتم تحديثها بانتظام وتكون المرجع األساسي للحكومة
اللبنانية لوضع اجراءات مساعدة مالية مباشرة.

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات الريفية في لبنان الجنوبي
الميزانية

 796,885يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

المديرية العامة للتماسك االجتماعي DGCS
2015 - 2011
المنظمة غير الحكومية CTM
الشعب اللبناني

تهدف هذه المبادرة بشكل عام إلى المساهمة في تنمية المجتمعات الريفية في جنوب لبنان من خالل تحسين الظروف
االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات الريفية في قضاء صور .يفترض المشروع التدخل على مستويين :تعزيز المقاربة
التشاركية المحلية من خالل دعم فريق العمل المحلي في صور؛ وعلى المستوى الوطني تقوية المرصد الوطني للمرأة في
الزراعة والمناطق الريفية بهدف المساهمة بإلغاء التمييز في القطاع الريفي.

ً
ضعفا على المستوى المحلي
تقوية المؤسسات اللبنانية ودعم المجموعات األكثر
الميزانية

 2,640,500يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

المديرية العامة للتماسك االجتماعي DGCS
2015 - 2011
وزارة الشؤون االجتماعية
--

يهدف المشروع إلى المساهمة في زيادة الوعي المؤسسي وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية ذات الصلة لمعالجة ناجحة
ً
ضعفا بين الشباب اللبناني وخاصة أولئك الذين يتعرضون لخطر سوء المعاملة وإلى أسوأ أشكال
لمحنة الفئات األكثر
العنف مثل اإلتجار بالبشر واإلستغالل التجاري مع التركيز بشكل خاص على قضايا المساواة بين الجنسين .يفترض المشروع
مجموعة من المبادرات المستوحاة من منهجية «المدن الصديقة لألطفال»  -وهو مفهوم وضع في إطار االتفاقية لحماية
الطفل – التي تستهدف القاعدة الشعبية على المستوى المحلي .تعتمد هذه اإلجراءات على إشراك ثالث بلديات لبنانية
واالستفادة من رغبتها في تحديد وتنفيذ خطط محلية محددة للعمل من أجل التمسك بالرفاهية وتعزيز الحقوق األساسية
للقاصرين الذين يعيشون في تلك األحياء .تستهدف هذه المبادرة التجريبية شمال لبنان بهدف تحقيق التوازن في مشاركة
التعاون اإليطالي لصالح الشعب اللبناني إذ تركزت هذه المساعدة حتى اآلن في الغالب في المناطق الجنوبية من البالد.

تعزيز نموذج تشغيلي رائد لدمج المدرسة االبتدائية لألطفال ذوي اإلعاقة في لبنان
الميزانية

 675,305يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

المديرية العامة للتماسك االجتماعي DGCS
2015 - 2011
المنظمة غير الحكومية GVC
الشعب اللبناني

يساهم المشروع في إنشاء فرص متساوية بين األطفال الذين يواجهون تحديات مختلفة من خالل ( )iتجريب نموذج
تشغيلي لدمج المدارس االبتدائية ،و( )iiوضع المبادئ التوجيهية التشغيلية ً
جنبا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية ذات
الصلة .من جهة ،ستساهم المبادرة في تحسين المهارات التعليمية والثقافية والتشغيلية للموظفين العاملين في المدارس

>
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(المعلمين ومدراء المدارس ،والمدرسين ،والمساعدين االجتماعيين وموظفي الخدمة المدنية)؛ ومن ناحية أخرى ،تحفز هذه
المبادرة المؤسسات ذات الصلة والمجتمع المدني والمجتمع بأسره للمشاركة الفاعلة في عملية الدمج االجتماعي لألطفال
الذين يواجهون تحديات مختلفة وذلك من خالل الندوات وأنشطة التوعية مع عائالت األطفال الذي يواجهون التحديات وأهل
الذين ال يواجهون أي منها.
تبدأ التجربة الرائدة في  6مدارس ابتدائية رسمية – موزعة عبر البالد – وفي كل واحدة سيتم إدخال  10أطفال يواجهون تحديات
يعده المربي الخاص .إضافة إلى ذلك ،من المتوقع اتخاذ إجراءات
مختلقة على أساس المشروع التعليمي المخصص الذي ّ
محددة لتحسين فرص نفاذ األطفال المكفوفين إلى التعليم من خالل تكييف المناهج الدراسية (من الصف األول إلى
الصف التاسع) إلى البريل .يخضع هذا المشروع بالكامل إلى إدارة لجنة تنسيق فنية تضم المنظمات الشريكة ،وممثلين عن
وزارة التربية ،وخبراء في المجال.

البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية االقتصادية عبر تعزيز مراكز التنمية
االجتماعية وتدعيم صندوق التنمية االجتماعية في لبنان
الميزانية

 2,866,600يورو كهبة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

المديرية العامة للتماسك االجتماعي DGCS
2015 - 2011
وزارة الشؤون االجتماعية
المجموعات الضعيفة

تنقسم هذه المبادرة التي تخضع مباشرة إلدارة وزارة الشؤون االجتماعية إلى عنصرين متكاملين رئيسيين ذات هدف
مشترك يرمي إلى تعزيز قدرة المؤسسات العامة على تسريع عجلة التنمية االجتماعية االقتصادية المحلية .تدعم المبادرة
على المستوى المركزي ،وزارة الشؤون االجتماعية لتعزيز خططها اإلستراتيجية للخدمات االجتماعية ،وعلى المستوى
المحلي ،تعزز الهياكل الالمركزية لوزارة الشؤون اإلجتماعية (مراكز التنمية االجتماعية) لجهة قدراتها التقنية على تقديم
الخدمات االجتماعية ،وشبه الطبية ،والنفسية االجتماعية .يرتبط العنصر الثاني بالصندوق االجتماعي للتنمية الخاضع إلدارة
بدال من توفير موارد إضافية للصندوق ،يهدف هذا المشروع إلى تعزيز إجراءات اإلشراف والتقييم
وزارة الشؤون االجتماعيةً :
وآليات اإلدارة ،وبالتالي يتم تحسين قدرة وزارة الشؤون االجتماعية على إدارة األموال العامة.

هولندا

دعم القطاع التربوي اللبناني

الميزانية

 3,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق االستقرار
2015 - 2014
االتحاد األوروبي ،منظمة األمم المتحدة للطفولة
المدارس اللبنانية ،أطفال المدارس البنانيون والسوريون

دعم إعادة تأهيل المدارس اللبنانية والدوام الثاني لتعليم الالجئين السوريين.

المساعدة اإلنسانية للقطاع التربوي اللبناني
الميزانية

 3,500,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق األعمال اإلنسانية
2015 - 2014
منظمة األمم المتحدة للطفولة
أطفال المدارس البنانيون والسوريون

دعم نظام المدارس اللبناني وتعليم األطفال اللبنانيين والالجئين السوريين.

>
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دعم المجتمعات المحلية اللبنانية المضيفة
الميزانية

 1,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق الهجرة
2014
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
البنانيون والسوريون

دعم مراكز التنمية االجتماعية اللبنانية لتوفير الخدمات االجتماعية للمجتمعات المحلية اللبنانية المضيفة والالجئين السوريين.

دعم الصندوق االستئماني اللبناني لألزمة السورية
الميزانية

 2,500,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق االستقرار الهولندي
2015 - 2014
البنك الدولي
المواطنون اللبنانيون

توفير الدعم للخدمات والوظيفة العامة اللبنانية.

بولندا

لنحمي اللقلق الطائر

الميزانية

 350يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

الحكومة البولندية
 - 2014إلى اليوم
جمعية األرض  -لبنان ،المجموعة البيئية والجمعية
البولندي لحماية الطيور
المجتمع اللبناني

المستفيدون

		

شاركت سفارة بولندا في لبنان برعاية ندوة تثقيفية في جبيل مخصصة لحماية الطيور بما في ذلك اللقالق المهاجرة
فوق لبنان .تم تنظيم المشروع بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وجمعية األرض لبنان.
ً
ً
نوعا من الطيور
جزءا من حملة لحماية اللقالق .فهناك 62
وقد ترافقت الندوة بمهرجان مصغر لألطفال .وكان الحدث
المهاجرة البولندية عبر األراضي اللبنانية (ومنطقة المشرق بشكل عام) .يبرز نشاط الهجرة بين شهري آذار ونيسان .تعود
الطيور إلى إفريقيا في أيلول وتشرين األول.

األطفال والشباب إلحالل السالم في لبنان
الميزانية

 16,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

كاريتاس بولندا
2014
كاريتاس بولندا
األطفال اللبنانيون والسوريون

مولت كاريتاس بولندا اإلجازة الصيفية لستين طفل سوري ولبناني تتراوح أعمارهم من  6إلى  12سنة .تم تنظيم المخيمات
الصيفية بعنوان «األطفال والشباب إلحالل السالم في بيروت».

>

فنلند ا

التنمية اإلجتماعية

الخدمات التربوية لألطفال من الالجئين الفلسطينيين
من سوريا في لبنان

الميزانية

 3,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق االستقرار
2015 - 2014
االتحاد األوروبي ،منظمة األمم المتحدة للطفولة
المدارس اللبنانية ،أطفال المدارس البنانيون والسوريون

يساعد هذا المشروع األطفال الالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان من خالل توفير الخدمات التعليمية ،وبخاصة
التعليم العالجي والتعليم في مراحل ما قبل المدرسة .يعيش األطفال الالجئون في لبنان في ظروف صعبة للغاية،
ولم يتمكن الكثير منهم من الذهاب إلى المدرسة كالعادة وذلك بسبب النزاع في سوريا .يكمن هدف هذا المشروع
في دعم التنمية الصحية لألطفال والمراهقين الالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان من خالل الخدمات
طفال في
طفال في مرحلة ما قبل المدرسة200-175 ،
التعليمية .أما المستفيدون من هذا المشروع فهم 150-125
ً
ً
التعليم العالجي 150-100 ،من األهل ،و 60-50من األخوة واألخوات ،إضافة إلى موظفي التعليم .كما يعمل المشروع
على تمكين المجتمعات المحلية المستهدفة والجمعية المنفذة .وبالتالي يساهم المشروع في التحسينات الهيكلية
وبناء المجتمع المدني في المدى الطويل.

السويد

منظمة المراقبة العربية للسياسات االقتصادية
واالجتماعية

الميزانية

 132,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

-2015 - 2012
الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية من 		
خالل دياكونيا
--

المستفيدون

يهدف هذا المشروع إلى تقوية الحقوق االجتماعية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل
تطوير السياسات االجتماعية االقتصادية على جدول أعمال منظمات المجتمع المدني على المستويات المحلية
والوطنية باإلضافة إلى تشغيل وظيفة اإلشراف التي ترصد السياسات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة.

المملكة المتحدة

مبادرة دعم المدرسة الرسمية

الميزانية

وصوال إلى  4,000,000جنيه
وصوال إلى  5,600,000يورو -
ً
ً

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

هبة
السنتان الدراسيتان  2014-2013و2015-2014
عمل ثنائي مع وزارة التربية والتعليم العالي
أكثر من  300,000طفل لبناني وسوري

قدمت المملكة المتحدة ما يصل إلى  4مليون جنيه إسترليني لتمكين الحكومة اللبنانية من شراء أكثر من 300,000
حزمة من الكتب المدرسية .تشمل الخطة ضمان أن يحصل كل طفل يتراوح عمره بين  6و 15سنة ،مسجل في مدرسة
حكومية في لبنان ،على مجموعة من الكتب تغطي المواد األكاديمية الرئيسية .سيشمل البرنامج إلى جانب الـ 80,000
طفل الجئ هربوا من القتال في سوريا ،األطفال اللبنانيين من المجتمعات المحلية المضيفة الذين كانوا ليضيعوا
فرصة الذهاب إلى المدرسة .في المجموع سيتم توزيع أكثر من  300,000حزمة من الكتب.

برنامج استقرار النظام التربوي في حال الطوارئ للبنان
الميزانية

 29,500,000يورو –  21,000,000جنيه

آليةالتمويل
فترةالمشروع
الشريكالمنفذ
المستفيدون

البنك الدولي ،صندوق استئماني ذات جهات مانحة عدة
كانون األول  - 2014كانون األول 2017
البنك الدولي ،صندوق استئماني ذات جهات مانحة عدة
كل األطفال اللبنانيين والسوريين المسجلين في المدارس الرسمية

سيقدم قسم التنمية الخارجية والدولية  21مليون جنيه إسترليني على مدى ثالث سنوات لضمان نفاذ األطفال
السوريون واللبنانيون الضعفاء إلى المدرسة االبتدائية العامة والمراحل األولى من التعليم الثانوي وتحسين نوعية
التعليم لكل األطفال المسجلين في المدارس الرسمية.

