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تقديم

�سهد و�سوف ي�سهد العامان 2015 و2016 حدثني كبريين: اإقرار اأهداف التنمية امل�ستدامة، واملوؤمتر الدويل املعني بالتنمية احل�سرية امل�ستدامة - املوئل الثالث. ومن 
املتوقع اأن يحقق كالهما قريبًا اآثارًا اإيجابية على حياة النا�س يف جميع اأنحاء العامل، وخا�سة على الفئات الفقرية وال�سعيفة. 

يف 25 �سبتمرب عام 2015، اعتمد 193 بلدًا من�سويًا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة جدول اأعمال التنمية 2030 حتت عنوان "حتويل عاملنا". مت اعتماد 17 هدفًا 
اأهداف التنمية  اإطار كل هدف من  باأن تعمل كل حكومة و�سركائها املعنيني واجلهات ذات ال�سلة على حتقيق الأهداف املحددة يف  للتنمية امل�ستدامة مع التو�سية 

امل�ستدامة.

وين�س الهدف 11 من اأهداف التنمية امل�ستدامة على اأن املدن وامل�ستوطنات الب�سرية ينبغي اأن ت�سبح �ساملة واآمنة ومرنة وم�ستدامة. وتعني الأهداف الع�سرة املحددة 
يف اإطار هذا الهدف العام، بذل جهود ا�ستثنائية والعمل اجلماعي من اأجل حتقيقها بحلول عام 2030. وينطوي هذا على عدة عوامل من بينها �سمان احل�سول على 
�سكن مالئم واآمن وباأ�سعار معقولة، واخلدمات الأ�سا�سية، واأنظمة النقل امل�ستدامة، وال�سالمة على الطرق، وتعزيز التح�سر ال�سامل وامل�ستدام، وحماية الرتاث الثقايف 

والطبيعي، الخ.

�سوف يقر موؤمتر املوئل الثالث الذي تنظمه الأمم املتحدة يف اأكتوبر 2016 يف كيتو - الإكوادور، "اخلطة احل�سرية اجلديدة" التي ينبغي تنفيذها من قبل جميع 
احلكومات يف ال�سنوات الع�سرين املقبلة. 

به  العمل اخلا�سة  ا�سرتاتيجياته وبراجمه وخطط  والوطني  الإقليمي  ال�سعيدين  العاملي وعلى  ال�سعيد  الب�سرية، على  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  �سيوائم 
لت�سبح مت�سقة مع اأهداف التنمية امل�ستدامة، خا�سًة الهدف رقم 11 ومع تو�سيات اخلطة احل�سرية اجلديدة.

يف لبنان، يف غياب ال�سيا�سات احل�سرية الوطنية وجهات التخطيط احل�سري، �سينبغي على الربنامج تكري�س جهود �سخمة حل�سد وتعزيز وتنفيذ الربامج والتدخالت 
التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة واخلطة احل�سرية اجلديدة. 

القادمة،  لبنان لالأعوام اخلم�سة  الب�سرية يف  للم�ستوطنات  املتحدة  ا�سرتاتيجية وتخطيط برنامج الأمم  والتي �ستعك�س  اإعدادها قريبًا،  �سيتم  التي  �ست�سري اخلّطة 
بو�سوح اإىل الأن�سطة املخططة، والأ�ساليب املعتمدة، وال�سرتاتيجيات املقرتحة، وعالقتها بتحقيق هدف التنمية امل�ستدامة رقم 11 واخلطة احل�سرية اجلديدة. 

طارق عسريان

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف لبنان
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معدل النمو يف الناجت الإجمايل 
املحلي

1 )2014( %2 
معدل الالم�ساواة وفق موؤ�سر 

التنمية الب�سرية لالأمم املتحدة
2 )2014( 187/65

4.55 مليون )2014( 3عدد ال�سكان
ن�سبة ال�سكان يف املناطق 

احل�سرية
4 )2014( %88 

ن�سبة ال�سكان من ال�سباب 
)24-15(

5 )2015( % 17.04

0.86% )2015( 6معدل النمو يف عدد ال�سكان
3.18% )2010-2015(7 معدل منو التح�سر

ن�سبة �سكان املناطق احل�سرية 
الذين يعي�سون يف املناطق 

الع�سوائية
8)2005( %53.10

السياق الحضري

القضايا الحضرية الرئيسية 
�سهد لبنان على مدى عقود عديدة منو وزحف ح�سري 
�سريع وغري منظم. ب�سبب اأنظمة التخطيط املحدودة 
مت�سعة  مناطق  احل�سرية  املناطق  تغطي  املنفذة، 
على نحٍو متزايد، ويف نف�س الوقت فقد منت الفوارق 
الإن�ساءات اجلديدة ب�سكل كبري  احل�سرية. وتتزايد 
وخ�سو�سًا يف املناطق ال�ساحلية، حيث يقطن غالبية 
العمراين  التو�سع  يف  ي�ساهم  مما  اللبناين،  ال�سعب 

غري املنظم )جمل�س الإمناء والإعمار، 2005(. 

العا�سمة  وبخا�سة  املدن،  اأن  من  الرغم  على 
الفجوة  فاإن  مزدهرة،  راقية  باأحياء  تتمتع  بريوت، 
ازدادت  قد  امل�ساواة  وعدم  احل�سرية  املناطق  بني 
�سواحيها،  مع  وحدها  بريوت  العا�سمة  ففي  عمقًا. 

http://data.worldbank.org/country/ :1 البنك الدويل
lebanon

http://hdr.undp.org/en/ :2 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
content/inequality-adjusted-hdi

http://data.worldbank.org/country/ :3 البنك الدويل
lebanon

http://data.worldbank.org/indicator/ :4 البنك الدويل
SP.URB.TOTL.IN.ZS

https://www. :5 كتاب حقائق وكالة ال�ستخبارات املركزية
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

geos/le.html
6 املرجع نف�سه

7 املرجع نف�سه 
http:// :8 برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية

urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countrie
s=LB&indicators=slum_proportion_living_urban

9 برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية، 2008
10 اجلامعة الأمريكية يف بريوت/اأونروا 2010

 24 هناك  كان  احلالية،  ال�سوري  النزوح  اأزمة  وقبل 
من   %20 ت�ست�سيف  فقري  ع�سوائية/حي  منطقة 
برنامج  قدر  وقد   .)2003 وبيلني،  )فواز  ال�سكان 
“الأحياء  اأن  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم 
الفقرية” ل�سكان احل�سر يف لبنان كانت حوايل %50 
يف العام 2001 )برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 

الب�سرية، 2010(. 

بني  الفقر  موؤ�سرات  يف  ملحوظ  تغري  وجود  ولوحظ 
التي  الأ�سر  يف  انخفا�س  مع   2004 و   1995 عامي 
التي  وتلك   )%5 اإىل   %7 )من  مدقع  فقر  يف  تعي�س 
)وزارة   )%18 اإىل   %28 )من  ن�سبي  فقر  يف  تعي�س 
ال�سوؤون الجتماعية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
فقد  ال�سورية،  الأزمة  ظل  يف  ذلك،  ومع   .)2004
�سهدت  كما  اأخرى.  مرة  الفقر  م�ستويات  ارتفعت 
ال�سكان،  عدد  يف  كبرية  زيادة  فقرًا  الأكرث  املناطق 
حيث زاد عدد ال�سكان يف بع�س الأحياء بن�سبة ت�سل 
ال�سوريني. وكذلك  الالجئني  ال�سعف مع و�سول  اإىل 
الفل�سطينيني  الالجئني  وجتمعات  خميمات  �سهدت 
زيادة �سكانية كبرية ب�سبب تدفق الالجئني ال�سوريني 
اأن هذه املناطق توفر خيارات �سكنية نادرة  يف حني 

باأ�سعار معقولة. 

للنظر  اإىل حد �سئيل  التخطيط جمهزة  تعترب نظم 
اأن عدم  يف تدابري لتخفيف الفوارق احل�سرية. كما 
وجود تخطيط حملي وخطط رئي�سية عرب القطاعات 
املناطق  �سكان  زيادة  ا�ستيعاب  على  القدرة  تعيق 
على  اخلدمة  اأنظمة  ق�سور  ازداد  وقد  احل�سرية. 

التعامل  يتم  ومل  الأهلية  احلرب  من  �سنني  مدار 
نتيجة  هذا  وتفاقم  احلني.  ذلك  منذ  بانتظام  معها 
ونتيجة  جمزئني.  تخطيط  ونظام  خدمات  لتوفري 
لذلك، وعلى الرغم من تو�سيل ثلثي ال�سكان ب�سبكات 
ال�سرف ال�سحي فاإن 8% فقط يتم معاجلتها، وتفقد 
50% من املياه يف ال�سبكات. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 
يف  فقط  يكمن  الوطنية  الطاقة  اإمدادات  متو�سط 
18.3 �ساعة يف اليوم. كما اأن �سوء اخلدمات وانعدام 
 - اخلا�س  النقل  على  الكبري  والعتماد  التخطيط 
اأعلى معدل فيما يخ�س عدد الأفراد  لبنان به ثاين 
كبري  �سلبي  تاأثري  له   - العامل  يف  لل�سيارات  بالن�سبة 
املناطق احل�سرية.  املواطنني يف  و�سحة  البيئة  على 
ال�سورية  الأزمة  جراء  من  الو�سع  هذا  تفاقم  وقد 

والرتفاع الهائل يف عدد ال�سكان.

التحضر
العامل  كل  الأكرث حت�سرًا يف  الدول  من  لبنان  يعترب 
واملنطقة العربية، حيث يعي�س 87% من �سكانه البالغ 
احل�سرية  املناطق  يف  �سخ�س  مليون   4 عددهم 
املناطق  يف  يعي�سون   -  %64 ب  تقدر   - والأغلبية 
التو�سع  ويرتكز  وطرابل�س.9  بريوت  يف  احل�سرية 
ال�ساحلية  الرئي�سية  املدن  حول  لبنان  يف  العمراين 
)بريوت طرابل�س و�سيدا و�سور(، بني املدن الثانوية 
املدن.  اأحزمة  على  ع�سوائية  مناطق  �سكل  وعلى 
يعي�س الالجئون الفل�سطينيون البالغ عددهم حوايل 
270،000 �سخ�س يف 12 خميمًا ر�سميًا و43 منطقة 
جماورة وجتمعًا، وتتواجد الغالبية العظمى يف املدن 
الأزمة  اندلع  مع  الأربعة.10  الرئي�سية  ال�ساحلية 
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ال�سورية يف عام 2011 �سهد لبنان تدفق اأعداد كبرية 
 1،075،000 من  اأكرث  مع  �سوريا،  من  النازحني  من 
بالإ�سافة   ،2015 اأكتوبر  حتى  م�سجل  �سوري  لجئ 
اإىل 43،500 لجئ فل�سطيني من �سوريا واأعداد اأقل 
من العائدين اللبنانيني والالجئني العراقيني.11 يتبع 
التح�سر  منط  كبري  حد  اإىل  �سوريا  من  النازحون 
اخلا�س ب�سكان البلد امل�سيف حيث ل توجد خميمات 
رئي�سي  ب�سكل  املاأوى  الالجئون  وجد  وهكذا  ر�سمية، 
من خالل قنوات ال�سوق الر�سمية وغري الر�سمية. كما 
ترتكز ثالثة من اأربعة قطاعات اقت�سادية رئي�سية - 
وال�سياحة  اخلدمات  و�سناعة  البناء/العقارات، 
الرئي�سية  املدن  يف   - الزراعي(  القطاع  )با�ستثناء 
على طول ال�ساحل، بالإ�سافة اإىل ال�سوق واخلدمات 
كذلك  املتوقع  فمن  ولذلك  الأكرب.  الر�سميني  غري 
املدن  اإىل  ال�سوريني  النازحني  من  املزيد  ينتقل  اأن 

الكربى يف ال�سنوات املقبلة للبحث عن فر�س عمل. 

إدارة التحضر
 25 ت�سمل  حمافظات  ثمان  اإىل  لبنان  وينق�سم 
ق�ساء وهي: بريوت، وجبل لبنان، وال�سمال، وعكار، 
والنبطية.  واجلنوب،  وبعلبك/الهرمل،  والبقاع، 
لبنان(  يف  بلدية   1080 )توجد  البلديات  حتكم 
والبلدات،  املدن،  مثل  لبنان  يف  املناطق  معظم 
وفقًا  التي  املحلية  الإدارات  هي  البلديات  والقرى. 
مايل  واإ�ستقالل  معنوية  بـ"�سخ�سية  تتمتع  للقانون 
البلديات  قطاع  �سهد  الأخرية  الآونة  ويف  واإداري". 
ت�سكيل احتادات البلديات )53 احتاد للبلديات يغطي 
جمموعات  عن  عبارة  وهي  بلدية(،   800 من  اأكرث 

 التنفيذ اجلارى خلزان املياه الن�سارية  

11 اأونروا 2015
12 جمل�س الإمناء والإعمار، 2005

13 وزارة البيئة، 2001، اليوني�سف، 2010، جمل�س الإمناء 
والإعمار، 2005، البنك الدويل، 2010

14 اليوني�سف، 2010

العمل  طوعيًا  قررت  التي  املتجاورة  البلديات  من 
البلديات  قدرات  بتعزيز  ي�سمح  مما  م�سرتك  ب�سكٍل 

وال�سماح لها بالعمل على امل�ستوى الإقليمي. 

�سديدة  بطريقة  لبنان  يف  التخطيط  تنفيذ  يتم 
جهات  ملختلف  نظرًا  "املحاكاة"  وبطريقة  املركزية 
التخطيط، والعديد من التطويرات املخ�س�سة، ومنح 
الأولوية للقطاع العقاري، وتاأثري ال�سيا�سة. يف حني اأن 
هناك اأدوات لتنظيم التخطيط يف لبنان مثل اخلطة 
اللبنانية  لالأرا�سي  الوطنية  العمرانية  الرئي�سية 
الرئي�سية  اخلطط  تخطيط  فاإن   ،2005 عام  من 
وقوانني البناء ل ي�ستجيب للخ�سو�سيات الوطنية اأو 
الفوارق احل�سرية اأو لآخر اآثار الأزمة ال�سورية. لدى 
بالتخطيط  املعنية  الوطنية  اجلهات  من  عدد  لبنان 
هذا  يف  الدولة  �سيا�سات  تزال  ل  ولكن  احل�سري، 
القطاع �سئيلة. وت�سمل تلك اجلهات الرئي�سية املعنية 
البلديات(،  واحتادات  )البلديات  املحلية  ال�سلطات 
الأعلى  واملجل�س  املدين،  للتنظيم  العامة  واملديرية 
للتنظيم املدين، وجمل�س الإمناء والإعمار، والوزارات 

القطاعية الأخرى. 

التحديات البيئية
يت�سبب منو ال�سكان والزيادة يف معدلت ال�ستهالك 
لال�ستخدام  املياه  طلب  على  ال�سريعة  الزيادة  يف 
املحلي يف املدن احل�سرية، والذي مت تقديره لي�سل 
.12 ويوؤدي كل  اإىل متو�سط 420 مم3 يف عام 2030 
القدرة  جانب  اإىل  املائية،  املوارد  اإدارة  �سوء  من 
الكبرية  والكمية  للمياه،  للغاية  املنخف�سة  التخزينية 

الت�سغيلية  وال�سيانة  البحر،  يف  تفقد  التي  للمياه 
املنخف�سة ل�سبكة توزيع املياه وغياب خمطط الإدارة 
الر�سمي لقطاع املياه اإىل تباين مناطقي ومو�سمي يف 
اإمداد املياه.13 وكو�سيلة لتاأمني ا�ستهالك املياه اليومي، 
يقوم 50% من ال�سكان ب�سراء الزجاجات واجلالونات، 
بيع  �ساحنات  مياه  ي�ستخدمون  ال�سكان  من  و%25 
�سنابري  اأو  الينابيع  مياه  ي�ستخدمون  و%10  املياه، 

املياه، و10% ي�ستخدمون ال�سبكات اخلا�سة. 14

يزيد  للمياه،  املرتفع  ال�ستهالك  عن  النظر  بغ�س 
اإىل  ال�سربع  الدميوغرايف  للنمو  امل�ساحب  التاأثري 
حجم  من  كبري  ب�سكل  ال�ستهالك  زيادة  جانب 
يف  احل�سرية  املناطق  يف  الناجتة  ال�سلبة  املخلفات 
لبنان. وبالتايل، ينتج متو�سط 1،57 مليون طن من 
منها  باملئة   65 وحوايل  عام  كل  لبنان  يف  املخلفات 
ينتج يف املناطق احل�سرية. ومنذ يوليو 2015، واجه 
اأدت  والتي  ال�سلبة  املخلفات  �سديدة يف  اأزمة  لبنان 
اإىل اإن�ساء 1700 موقع للتخل�س من النفايات، تقريبًا 
ال�سوارع يف  القمامة يف  تراكم  واإىل  املناطق،  يف كل 

مدينة بريوت.
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البرنامج المناطقي 
لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  بداأ 
عمله يف لبنان يف اأواخر عام 2006. وحيث اأن البالد 
قد تعر�ست لأزمتني من العيار الثقيل - احلرب على 
 - ال�سوريني  الالجئني  واأزمة   ،2006 يوليو   - لبنان 
وّجه الربنامج معظم اأن�سطته للرتكيز على ال�ستجابة 
اإعادة  الأزمات من خالل  الناجتة عن هذه  للق�سايا 
اخلدمات  وتطوير  املاأوى،  وتوفري  الإ�سكان،  اإعمار 
طويلة  م�ستدامة  حللول  الأ�س�س  و�سع  مع  الأ�سا�سية 
املتحدة  الأمم  برنامج  م�سروعات  وترتبط  الأجل. 
الرئي�سية  الرتكيز  مبجالت  الب�سرية  للم�ستوطنات 

املحددة التالية:

التشريع والحكم الحضريين
والوطنية  املحلية  احلكومات  قدرة  ازدادت  لقد 
املتحدة  الأمم  لربنامج  الآخرين  ال�سركاء  وكذلك 
خالل  من  املا�سي  العام  يف  الب�سرية  للم�ستوطنات 
لبنان.  يف  للربنامج  املنّفذة  وامل�ساريع  الأبحاث 
التي  الأحياء  وبرامج  املدن  برنامج  من  كل  ويهدف 
املحلية  احلكومات  اإمداد  اإىل   2015 عام  اأطلقت 
والوطنية باأداة لتح�سني ال�ستجابة يف جمالت املاأوى 
والبنية التحتية واخلدمات. ويتم اإعداد ملفات املدن 
والأحياء بالتعاون مع ال�سلطات املحلية والوطنية من 
اأجل اإ�سراكهم يف مناق�سة كبرية حول اأهمية التحليل 
التو�سيع  حت�سني  من  ميّكن  الذي  القطاعات  عرب 
والتكثيف والتخطيط. وتزداد احلاجة لهذا اإذا علمنا 
لها  خمطط  وغري  جمهزة  غري  اللبنانية  املدن  اأن 
ت�سببت  التي  ال�سكان  يف  الهائلة  الزيادة  مع  للتعامل 

 1،2 عنها  ونتج   2011 عام  يف  ال�سورية  الأزمة  فيها 
مليون لجئ. 

تهدف  والتي  الأخرى  البحثية  الربامج  اأمثلة  ومن 
والوطنية،  املحلية  قدرة احلكومات  زيادة  اإىل  اأي�سًا 
الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  تقييم 
ل�سوؤون الالجئني  ال�سامية لالأمم املتحدة  واملفو�سية 
لالجئني  وامللكية  والأرا�سي  الإ�سكان  لق�سايا 
الدرا�سة  وتوفر  امل�سيفة.  واملجتمعات  ال�سوريني 
التي  وامل�ساريع  التخطيط  ل�سيا�سات  تو�سيات 
ت�ستهدف معاجلة الإ�سكان والأرا�سي وق�سايا امللكية 
احلكومية  غري  املنظمات  تتبناها  التي  واحلقوق 
الدولية املختلفة التي تعمل يف قطاع املاأوى لالجئني 

ال�سوريني يف لبنان.
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هناك  »لي�س  ا�سم  حتت  اأخر  بحثي  م�سروع  ويقوم 
فار�س  ع�سام  معهد  مع  بال�سرتاك  للعي�س«،  مكان 
اجلامعة  يف  الدولّية  وال�سوؤون  العاّمة  لل�سيا�سات 
الأمريكية يف بريوت مبعاجلة التحديات النا�سئة عن 
الن�سيحة  وتقدمي  ال�سوريني  لالجئني  املاأوى  توفري 
اإجراءات  يخ�س  فيما  والوطنية  املحلية  للحكومات 
ال�سيا�سة الفاعلة القادرة على معاجلة ذلك. وكذلك، 
عامة مب�ساركة  فعالية  الدرا�ستني يف  كال  اإطالق  مت 

وا�سعة من ممثلي احلكومات الوطنية واملحلية.

املتحدة  الأمم  برنامج  لدى  ذلك،  على  وعالوة 
زيادة  ي�سهل  كبري  برنامج  حاليًا  للم�ستوطنات 
ال�سركاء  وكذلك  والوطنية  املحلية  احلكومات  قدرة 
الآخرين يف تنفيذ الربامج التي حت�سن اأمن احليازة 
للفئات املحرومة والأقليات على امل�ستويات الوطنية. 
برامج  من  كل  �ستوفر   ،2015 عام  يف  وباإطالقها 
املدن والأحياء تو�سيات للحكومات املحلية والوطنية 
ال�سورية  املجتمعات  حيازة  لأمن  املبا�سر  للتح�سني 
الكربى  اللبنانية  املدن  يف  امل�سيفة  واملجتمعات 

الأربعة وهي بريوت، وطرابل�س و�سيدا و�سور. 

وميكن اأي�سًا اأن يتم عر�س التح�سينات يف ال�سيا�سات 
املحلية  احلكومات  يف  وال�سرتاتيجيات  واملخططات 
والوطنية اأثناء الإعداد لتقرير املوئل الثالث. ويدعم 
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية جمل�س 
الإمناء والإعمار يف اإعداد التقرير الوطني للبنان يف 
املوئل الثالث. ومن املقرر اأن يتم اإعداد التقرير حتت 
ا�سم »مدخالت ودعم العملية التجهيزية ملوؤمتر الأمم 
احل�سرية  والتنمية  بالإ�سكان  املعني  الثالث  املتحدة 
 14/24 للقرار  ا�ستجابة  الثالث«  املوئل  امل�ستدامة؛ 
املتحدة  الأمم  برنامج  اإدارة  جمل�س  عن  ال�سادر 
جل�سته  يف  اإقراره  مت  والذي  الب�سرية  للم�ستوطنات 
الرابعة والع�سرين. وفيما يخ�س احلكومة اللبنانية، 
ممثلة يف جمل�س الإمناء والإعمار، �سيغطي التقرير 
ال�سكان  ب�ساأن  احلكومة  ل�سيا�سة  تو�سيات  ويوفر 

وتخطيط الأرا�سي والبيئة واحلكم والت�سريع. و�سوف 
تنطلق  الذي  الأ�سا�س  هو  الثالث  املوئل  تقرير  يكون 

منه املناق�سات اأثناء موؤمتر املوئل الثالث.

التخطيط والتصميم الحضريين
ال�سيا�سات  يف  التح�سني  اإي�ساح  جمددًا  ميكن 
املدجمة  للمدن  املكانية  والأطر  الوطنية  احل�سرية 
واملتكاملة واملرتابطة من خالل برامج ت�سنيف املدن 
والأحياء. فقد اأ�ساف اندلع الأزمة ال�سورية يف 2011 
اإح�سائيات  وتظهر  لبنان.  على  ال�سغط  من  مزيدًا 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 
اأن ما يقرب من 1،2 مليون لجئًا قد عربوا احلدود 
كالجئني  م�سجلني  مليون   1،16 منهم  اللبنانية، 
�سوريني و45،000 لجئ فل�سطيني من �سوريا. ويوجد 
يف  �سوريا  من  القادمني  الالجئني  من   %35 حوايل 
وبريوت،  الأكرب: طرابل�س،  الأربع مناطق احل�سرية 
و�سيدا، و�سور. وهذه املناطق تاأوي اأكرث من 50% من 
من  اأكرث  تدفق  اأثر  وقد  لبنان.  يف  ال�سكان  اإجمايل 
البيئة احل�سرية  لبنان على  اإىل  مليون لجئ �سوري 
من  اأخرى  طبقة  اأ�ساف  مما  للبالد،  الإجمالية 
احلرمان على الأحياء احل�سرية الفقرية. ويف غياب 
فاإن  احل�سرية،  املناطق  ل�ساكني  خا�سة  البيانات 
ملفات املدن والأحياء هي اأداة طورها برنامج الأمم 
املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية لتحليل تاأثريات الأزمة 
الربامج  هذه  تطوير  ويتم  احل�سرية.  الأماكن  على 
ترابط  العتبار  يف  تاأخذ  وهي   .2016/2015 يف 
حركات  وحتلل  واخلرائط  احل�سرية  القطاعات 
ال�سكان وقدرة البنية التحتية الجتماعية والعمرانية 
على  الواقع  ال�سرر  وكذلك  عليها  وال�سغوط 
والإ�سكان  املاأوى  ذلك  يف  مبا  والأ�سواق،  القت�ساد 
و�سوق الإيجار. كما اأنها حتدد كيفية تغلب املجتمعات 
يف  مبا  املحلية،  املانحة  اجلهات  وقدرة  الأزمة  على 
ذلك اأي اجلهات منوط به فعل اأي من املهام وما هي 
ال�سريعة متعددة  اإن هذه الأداة  الفجوات الرئي�سية. 
املحلية  ال�سلطات  م�ساعدة  على  قادرة  القطاعات 

النبعة - برج حمود - بريوت - 2015

يف  تكون  التي  الأحياء  حتديد  يف  الإن�ساين  واملجتمع 
حاجة ما�سة، وت�ستخدم كاأ�سا�س لتخطيط التدخالت 
متعددة القطاعات ح�سب املنطقة مع اجلهات املانحة 
ذات ال�سلة. وب�سكل اأكرث حتديدًا، �ست�ستخدم ملفات 
يف  متكاملة  اأحياء  تطوير  مل�ساريع  كاأ�سا�س  الأحياء 
املاأوى والبنية التحتية واخلدمات وامل�ساحات العامة. 
و�سيتم تطوير ملفات املدن والأحياء بالتعاون الكامل 
مع ال�سلطات املحلية والوطنية من اأجل توفري اأدوات 
التغيري والدعم يف التخطيط وبناء القدرات والتعاون 

من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجيات تطوير الأحياء. 

على  والأحياء  املدن  ملفات  اأي�سًا  و�سرتكز 
ت�ستهدف  التي  والت�ساميم  واملخططات  ال�سيا�سات 
ومتكاملة  مدجمة  واأحياء  مدن  اإىل  الو�سول  اإىل 
يف  القادم  الربنامج  من  وكجزء  ومرتابطة. 
برنامج  قام  الأحياء،  ملفات  ب�ساأن   2016/2015
تقييم  بتنفيذ  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم 
�سامل  مل�سروع  النبعة  2015 يف  اأكتوبر  �سريع خالل 
واجهات  اأن  النتائج  واأظهرت  الأحياء.  لتطوير 
املنازل  من  و%62  مريعة.  حالة  يف  واملباين  املاآوي 
اأمنة.  غري  ونوافذ  �سرفات  لديها  تقييمها  مت  التي 
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حالة  يف  احلي  يف  امل�سرتكة  التحتية  البنية  اأن  كما 
التي ل  املباين  الآتية من  الأمطار  ، مع مياه  مزرية 
ترتبط ب�سبكات مياه الأمطار مما يت�سبب يف اأ�سرار 
لهذه املباين. وبالكاد تتواجد م�ساحات عامة داخل 
كاملة  مب�ساركة  امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم  املنطقة. 
والبلدية  املجتمع.  واأع�ساء  حمود  برج  بلدية  من 
نتيجة  ال�سيانة  وطلب  باخلدمة  مثقلة  الآن  حتى 
التمويل  على  احل�سول  دون  املتزايد  ال�سكان  لعدد 
مع  للتعامل  الالزمة  الب�سرية  والقدرة  املبدئي 
يف  احلي  تطوير  و�سياأخذ  ال�سخم.  الطلبات  حجم 
الالزم  العمراين  للتطوير  متكاماًل  نهجًا  احل�سبان 
يف جميع النواحي الرئي�سية للماأوى والبنية التحتية 

واخلدمات وامل�ساحات العامة. 

االقتصاد الحضري
وتنفيذ  اإقرار  على  امل�ساركة  املدن  قدرة  تعد 
ال�سامل  القت�سادي  للنمو  الداعمة  ال�سرتاتيجيات 
املدن  ملفات  اإعداد  برنامج  من  متكامٍل  جزًء 
خالل  بالفعل  امل�سروع  تنفيذ  ويجري  والأحياء. 
املتحدة  الأمم  برنامج  ويتوقع   .2016/2015
للم�ستوطنات الب�سرية يف لبنان اأن يتم تطوير وتفعيل 
ملفات املدن والأحياء ل�سور وبريوت و�سيدا بالتعاون 

اأطفال لجئني �سوريني - ال�ساحل الزهراين - ال�سرفند - 2014

وكذلك  واحلكومية  الوطنية  اجلهات  بع�س  مع 
يتم  اأن  ال�سلطات املحلية. والهدف من ملفات املدن 
ال�سلطات املحلية لزيادة  تطويرها كاأداة ت�ستخدمها 
ال�ستجابة.  على  وقدراتها  التخطيطية  قدراتها 
وكذلك يعنى مبلفات املدن ت�سجيع ال�سلطات املحلية 
يخ�س  فيما  امل�ستهدفة  لفئاتها  التخطيط  على 
تنمية  خمططات  واإنتاج  القت�سادية  ال�ستدامة 
اأكرث  اأحياء  خمططات  وتطوير  وا�سرتاتيجية  �ساملة 
الفعل  ياأتي رد  اأن  البعيد بدًل من  فعالية على املدى 

على اأ�سا�س كل حالة على حدة. 

الت�سغيلية  املدن  قدرة  امللفات  �سرتاجع  كما 
واآليات  التفهم  وقدرات  وخدماتها  واقت�سادها 
هذا  و�سي�ساعد  الإنعا�س.  اأولويات  لتحديد  التعامل 
ال�سيا�سات  لإقرار  امل�ستهدفة  املدن  قدرة  يف حت�سني 
واأ�سباب  للتوظيف  الداعمة  احل�سرية  والربامج 
مع  عليها  الطلب  يتزايد  التي  والفر�س  العي�س 
ملفات  وت�سكل  احل�سر.  ون�ساء  �سباب  على  الرتكيز 
املحلية  ال�سلطات  منه  ت�ستمد  اإطارًا  والأحياء  املدن 
والربامج.  العمل  خطط  والوطنية  واحلكومية 
وكذلك، غالبًا ما ي�سكل ال�سباب والن�ساء موردًا ل يتم 
اأجل  من  حتفيزه  ميكن  والذي  غالبًا  عليه  العتماد 

حت�سني الأحوال املعي�سية لكل من املجتمعات امل�سيفة 
حتفيزية،  وعوامل  للتوظيف  كم�سادر  والالجئني 
بالنظر اإىل نهج برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
بني  وامل�ساواة  ال�سباب  دمج  يف  املتكامل  الب�سرية 

اجلن�سني يف و�سع الربامج.

الخدمات الحضرية األساسية
الو�سول  يخ�س  فيما  والتوجيهات  ال�سيا�سات  تت�سح 
العادل للخدمات احل�سرية الأ�سا�سية امل�ستدامة التي 
تقوم بتنفيذها ال�سلطات املحلية واملناطقية والوطنية 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  من خالل عمل 
الب�سرية والدور الذي ي�سطلع به يف خطة ال�ستجابة 
املتحدة  الأمم  برنامج  يقوم  كما  اللبنانية.  لالأزمة 
للم�ستوطنات الب�سرية بدور القائد فيما يخ�س املاأوى 
ال�ستجابة  خطة  يف  اأخرى  جهات  مع  بال�سرتاك 
الدور  هذا  و�سمح  الوكالت.  بني  وامل�سرتكة  الوطنية 
الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 
�سيا�سات  على  مبا�سر  ب�سكل  والتاأثري  للتح�سني 
الأ�سا�سية  للخدمات  العادل  الو�سول  وتوجيهات 
املحلية  ال�سلطات  نفذتها  التي  امل�ستدامة  احل�سرية 
من  هذا  عمل  ومت   .2015 يف  والوطنية  واملناطقية 

خالل الربامج وال�سركاء التايل ذكرهم: 
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ي�سطلع برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية 
بدور القائد فيما يخ�س املاأوى بال�سرتاك مع جهات 
ال�ستجابة  خطة  يف  جوهريًا  دورًا  ويلعب  اأخرى، 
لالأزمة  ا�ستجابًة  و�سعها  مت  والتي  اللبنانية  لالأزمة 
خطة  �سياغة  ومت   .2011 منذ  بداأت  التي  ال�سورية 
الأمم  هيئات  قبل  من  اللبنانية  لالأزمة  ال�ستجابة 
الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  وكافة  املتحدة 
واملجل�س  اأوك�سفام،  منظمة  )مثل  لبنان  يف  الفاعلة 
لالجئني  الدمناركي  واملجل�س  لالجئني  الرنويجي 
الدولية  واملنظمة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  واللجنة 
والإمنائي  التقني  التعاون  ووكالة  العاملية  للروؤية 
وتعمل  واحلكومة.  واآخرون(  الدولية  كري  ومنظمة 
مكتب  اإ�سراف  ال�ستجابة هذه كربنامج حتت  خطة 
الجتماعية.  ال�سوؤون  وزارة  وتقودها  الوزراء  رئي�س 
مكتب  اخلطة  هذه  يقود  الإن�ساين  اجلانب  ومن 

ن�ساط ترويج النظافة لالأطفال - 2015

التابع لالأمم املتحدة. وتهدف اخلطة  املن�سق املقيم 
اإىل تن�سيق ال�ستجابة املوؤ�س�سية وتتبع نهجًا قطاعيًا 
وامل�ساعدة  الغذائي  والأمن  واحلماية  املاأوى  يغطي 
الأ�سا�سية والتعليم وال�سحة واملياه والأحوال املعي�سية 

والرتابط الجتماعي.

منذ 2013، بنى برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
قدرات  بناء  يف  خربته  على  لبنان  يف  الب�سرية 
وال�سركاء  الكفء  املحلية  ال�سلطات  جتاه  البلديات 
احتادات  دور  »تعزيز  م�سروع  واأطلق  املوثوقني 
البلديات لال�ستجابة لحتياجات جمتمعات الالجئني 
واملجتمعات امل�سيفة«. والهدف من امل�سروع هو دعم 
عملية الإقامة لعائالت الالجئني من خالل م�ساركة 
فاعلة للبلديات واحتادات البلديات يف حتديد وتقييم 
معايري  مع  تتوافق  والتي  لئقة  ماأوى  مرافق  وتي�سري 

ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  واأعراف 
امل�سروع  يدعم  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الالجئني. 
م�سروعات  تنفيذ  خالل  من  امل�سيفة  املجتمعات 
مالئمة ميكنها ال�ستجابة لحتياجات فئات املجتمع 
اأ�سا�سية مع  وتعزيز احل�سول على خدمات ح�سرية 
الأخذ يف العتبار اأعداد الالجئني القائمة واملرتقبة.

املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلق  امل�سروع  خالل  من 
يف  اإقليميني  فنيني  مكتبني  الب�سرية  للم�ستوطنات 
الزهراين  ال�ساحل  يف  البلديات  احتادات  من  اثنني 
الفنيان  املكتبان  يلعب  وحاليًا  اخلروب.  واإقليم 
وامل�ساهمة  امل�ساعدة  يف  كبريًا  دورًا  الإقليميان 
م�سروعات  اأن�سطة  وتنفيذ  املحلي  التخطيط  يف 
ال�سورية  لالأزمة  ال�ستجابة  وتعزيز  لتي�سري  متنوعة 
التحتية  والبنية  للماأوى  املختلفة  القطاعات  يف 
من  املتحدة  الأمم  برنامج  �ساهم  وقد  واخلدمات. 
التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  والفني  املايل  الدعم  خالل 
قدرة  من  هذا  وزاد  امل�سروع.  لأن�سطة  امل�ستمر 
يف  ال�ستثمار  تدفق  يف  وي�ساهم  املحلية  ال�سلطات 

اخلدمات احل�سرية الأ�سا�سية. 

ويعد املكتبان الفنيان الإقليميان م�سوؤولني عن:
حت�سني و�سول املياه لـ 20،000 فردًا يف منطقة . 1

النبطية؛ 
و�سول 45،000 من الأ�سر ملنظومات ال�سرف . 2

ال�سحي يف جبل لبنان ويف اجلنوب؛ 
منظومات . 3 لديها  بلديات   10 وتن�سيق  حت�سني 

�سرف  خدمات  اإىل  الو�سول  زيادة  اأجل  من 
�سحي ذات كفاءة.

اإلسكان وتطوير العشوائيات
ميكن اعتبار �سياغة وتنفيذ الإ�سكان الوطني وتطوير 
الع�سوائيات وا�سرتاتيجيات وبرامج منع الع�سوائيات 
الإ�سكان  ا�سرتاتيجية  ومبادئ  روؤية  مع  تتكامل  التي 
الأحياء.  ملفات  اإعداد  برنامج  من  كجزء  العاملية 
يف  احلي  ملف  اإعداد  على  العمل  بالفعل  ويجري 
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النبعة حيث يقوم برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
يف  احل�سرية  الأزمة  معاجلة  يف  بجهود  الب�سرية 
حت�سني  اإىل  املبادرة  هذه  وت�سعى  الفقرية.  الأحياء 
ال�سوريني  الالجئني  ملجتمعات  املعي�سية  الأحوال 
ا�سرتاتيجيات  تبني  خالل  من  امل�سيفة  واملجتمعات 

�ساملة لتطوير الأحياء . 

الحد من المخاطر وإعادة التأهيل
البلديات لال�ستجابة  من خالل تعزيز دور احتادات 
واملجتمعات  الالجئني  جمتمعات  لحتياجات 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلق  امل�سيفة، 
احتادات  من   3 يف  اإقليميني  فنيني  مكتبني  الب�سرية 
اخلروب.  واإقليم  الزهراين  ال�ساحل  يف  البلديات 
الطريقة  بهذه  الإقليميني  الفنيني  املكتبني  و�سع  ومت 
الكوارث ولعب دور  لزيادة قدرة املدن على مكافحة 
فاعٍل يف �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وبرامج احلد من 
البلديات  انتباه  املكتبان  ويجذب  احل�سري.  اخلطر 
ب�ساأن  الوعي  ورفع  الواجهات  ترميم  مثل  لق�سايا 

تدريب املدربني  - فندق “لو كريون برمانا” - 2015

ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  العامة  امل�ساحات  اأهمية 
اأو  الكوارث  حدوث  حالة  يف  والوطنية  املحلية 
فاعاًل  دورًا  املكتبان  ويلعب  الطبيعية.  التهديدات 
وي�ساعد و�سعهما يف الحتادات على زيادة فعاليتهما 

وتاأثريهما على العديد من البلديات. 

بريوت  مدينتي  اختيار  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 
وطرابل�س كمدينتني رائدتني للربنامج العاملي التابع 
الب�سرية،  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 
برنامج ت�سنيف قدرة املدن على مكافحة الكوارث. 
مكافحة  على  املدن  قدرة  ت�سنيف  برنامج  ويزود 
بالأدوات  واملحلية  الوطنية  احلكومات  الكوارث 
مكافحة  على  القدرة  وزيادة  للقيا�س  الالزمة 
التي  تلك  ذلك  يف  مبا  للكوارث،  املتعددة  الآثار 
من  بالعمل  ذلك  وياأتي  املناخي.  بالتغيري  تتعلق 
ذلك  يف  مبا  املعنية  اجلهات  مع  ال�سراكات  خالل 
والبحثية،  الأكادميية  واملعاهد  الدولية  الوكالت 
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�س واملنظمات غري 

املدن  قدرة  ت�سنيف  برنامج  و�سيطور  احلكومية. 
واإدارة ح�سرية  الكوارث نهج تخطيط  على مكافحة 
مدينة  اأي  قدرة  ومتابعة  لت�سنيف  و�سامل  متكامل 

على مكافحة كافة الكوارث املعقولة.

والأحياء،  املدن  ملفات  اإعداد  برنامج  من  وكجزء 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 
فيما  القائد  بدور  ي�سطلع  الذي  لبنان  يف  الب�سرية 
اأخرى يف خطة  مع جهات  بال�سرتاك  املاأوى  يخ�س 
بالفعل  العمل  يجري  اللبنانية،  لالأزمة  ال�ستجابة 
ال�سواحي  يف  ال�سريع  والتقييم  احلي  ملف  على 
برنامج  جهود  وتهدف  والنبعة.  لبريوت  ال�سرقية 
تنفيذ  اإىل  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم 
برامج اإعادة تاأهيل املاأوى من خال العمل يف �سراكات 
واملكافحة  امل�ستدامة  املدن  يف  املجتمع  ي�ساهم  واأن 
للكوارث وامل�ستوطنات الب�سرية الأخرى. ويعالج ملف 
اأ�سا�سي يف  وب�سكل  املدن  الأزمة احل�سرية يف  احلي 
الأحياء الفقرية من خالل اإقرار نهج متكامل. وت�سعى 
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هذه املبادرة اإىل حت�سني الأحوال املعي�سية ملجتمعات 
خالل  من  امل�سيفة  واملجتمعات  ال�سوريني  الالجئني 

اإقرار ا�سرتاتيجيات �سمولية لتطوير الأحياء . 

األبحاث وتنمية القدرات
قام برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية يف 

لبنان بن�سر املطبوعات التالية: 

ع�سام  معهد  مع  بال�سرتاك  ماوى؟«  من  لهم  »هل 
فار�س لل�سيا�سات العامة وال�سوؤون الدولية باجلامعة 

الأمريكية ببريوت.

»اإ�سالح اأنظمة التخطيط احل�سري يف لبنان: نتائج 
التقييم البحثي« يونيو 2013. 

لبنان:  يف  وامللكية  والأرا�سي  الإ�سكان  »ق�سايا 
بالتعاون  درا�سة  ال�سوريني«  الالجئني  اأزمة  تداعيات 
ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  مع 

الالجئني والحتاد الأوروبي. 

»بطاقة معلومات حول مدينة طرابل�س«. )املن�سورات 
القادمة(

احتادات  دور  »تعزيز  ب�ساأن  برناجمه  من  كجزء 
جمتمعات  لحتياجات  ال�ستجابة  يف  البلديات 
الالجئني واملجتمعات امل�سيفة« بتمويل من املفو�سية 
قام  الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية بتنظيم 
ال�سحة  عن  الوعي  لرفع  مكثفة  واأن�سطة  حمالت 
لجئ   7336 ت�ستهدف  اأن  املقرر  من  والتي  والوقاية 
بهدف احلد  امل�ست�سيفني  ال�سكان  ن�سمة من  و7936 

من م�ساكل ال�سحة من خالل التغيريات ال�سلوكية. 

لالأمم  ال�سامية  للمفو�سية  التوعية  حمالت  تعالج 
ال�سحة  مو�سوعات  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 
الأحوال  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  التي  والوقاية 

الالجئني.  امل�سيفة وجمتمعات  للمجتمعات  املعي�سية 
موجهة  لتكون  خ�سي�سًا  التوعية  حمالت  و�سممت 

للجمهور وهي ت�ستهدف:
الإعالمية  واحلمالت  التوعية  جل�سات  تنفيذ   اأ- 
املكثفة يف اأماكن التواجد املتزايد لالجئني: احتادات 
بلديات اإقليم اخلروب وغرب الأعلى وال�سحار جهار 

وال�ساحل الزهراين والنبطية و�سور؛
 ب- زيادة معرفة املجتمعات امل�سيفة والالجئني فيما 
يخ�س ق�سايا ال�سحة والأمن الغذائي والوقاية مثل 
و�سل�سلة  اليدين،  اجلفاف/غ�سل  الإ�سهال/حماليل 
التلوثات )مياه الطعام والتغوط يف الأماكن العامة، 
الناقلة(، والنظافة ال�سخ�سية، و�سل�سلة  واحل�سرات 
الطمث،  اأثناء  املراأة  و�سحة  والعالج،  املياه  تخزين 

واإدارة املخلفات ال�سلبة.
 ج- زيادة مهارات وقدرات مروجو الرعاية ال�سحية 

من خالل ور�سة عمل تدريب املدربني.

املتحدة  الأمم  برنامج  م�سروعات  كافة  تعد 
املدن  اإن  حيث  للتعلم  فر�سًا  الب�سرية  للم�ستوطنات 
والأحياء يف لبنان يف حالة تغيري م�ستمر ويظل دائمًا 
الأمن والو�سول ق�سيًة حتتاج حلل. ويعد كل م�سروع 
اأو  �سركاء جدد من احلكومات  للتعلم وجذب  فر�سة 
القطاع  اأو  املحلية  الأكادميية  الأو�ساط  اأو  الوكالت 
الناجح  للتنفيذ  الدعم  يقدم  ما  دائمًا  الذي  اخلا�س 
جديدة  واآفاق  اإمكانيات  جلب  خالل  من  للم�سروع 
والعمل معًا جتاه بناء م�ستقبل ح�سري اأف�سل يف لبنان.

شركاء برنامج األمم 
المتحدة للمستوطنات 

البشرية
الجهات المانحة:

حكومة فنلندا
حكومة هولندا
حكومة قرب�س

الحتاد الأوروبي
وزارة ال�سوؤون اخلارجية الإيطالية

الهيئة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون

هيئات األمم المتحدة:
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني
منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف(

هيئة الأمم املتحدة للمراأة

الحكومة الوطنية:
وزارة ال�سوؤون الجتماعية

وزارة ال�سحة العامة
وزارة الطاقة واملياه

وزارة الرتبية والتعليم العايل
وزارة الداخلية

وزارة البيئة

السلطات المحلية: 
بلدية بريوت

احتاد البلديات
املنظمات الوطنية والدولية:

جمل�س الإمناء والإعمار
اجلامعة الأمريكية يف بريوت

املنظمة الدولية للروؤية العاملية
جمعية التنمية لالإن�سان والبيئة

جمعية متخرجي املقا�سد الإ�سالمية
جمعية ال�سبان امل�سيحيني

جلنة احلوار اللبناين-الفل�سطيني
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تنفيذ خزان املياه يف الأن�سارية لتوفري واحدة من الحتياجات الأ�سا�سية

الرؤية المستقبلية والمخططات 
المرتبطة بالخطة االستراتيجية 
الوطنية والخطة االستراتيجية 

العالمية لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

واملتابعة  التوجيه  حتت  لبنان  يف  الربنامج  يعمل 
املتحدة  الأمم  لربنامج  الإقليمي  للمكتب  املبا�سرة 
من  وبدعم  العربية،  للدول  الب�سرية  للم�ستوطنات 
الفروع املختلفة على م�ستوى الإدارة العامة. وتتوافق 
كافة الربامج املطورة على امل�ستوى الوطني مع نتائج 
من  كجزء  و�سعها  مت  التي  الفرعية  امل�سروعات 
اخلطة ال�سرتاتيجية العاملية لربنامج الأمم املتحدة 

للم�ستوطنات الب�سرية.

وعلى امل�ستوى الإقليمي، تعك�س اخلطة ال�سرتاتيجية 
اخلطة العاملية مع تاأكيد على الق�سايا التي لها �سلة 

اأكرث باحتياجات املنطقة العربية. 

ب�سكل  و�سيعمل  لبنان  يف  الوطني  الربنامج  و�سيحث 
املتحدة  الأمم  لربنامج  الإقليمي  املكتب  مع  وثيق 
ال�سنوات  يف  العربية  للدول  الب�سرية  للم�ستوطنات 
املناطقية  وامل�سروعات  الربامج  لتو�سيح  القادمة 
عرب  العامة  والق�سايا  امل�ساكل  تعالج  التي  امل�سرتكة 

البلدان العربية.

وهناك حاجة للمعاجلة املناطقية للق�سايا امل�سرتكة 
التي توؤثر على معظم البلدان العربية واأزمة الالجئني 

وندرة املياه، الخ. 
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 خميم الداعوق لالجئني الفل�سطينيني - بريوت -  2014

لبعا - 2015

المشروعات المنجزة والمشروعات الجاري تنفيذها

العانالكبلغ )بالدولر الأمريكي(المهان المانحةعنوان املشروع
املرحلة 1: ما قبل اأزمة الالجئني ال�سوريني )2007 - 2013(

الإدارة الر�سيدة لتعزيز اإعادة الإعمار بعد احلرب 
يف جنوب لبنان

حكومات فنلندا وهولندا 
2007-1،770،000 يورووقرب�س

2009
وحدة اإعادة الإعمار املتنقلة لإنعا�س املاأوى ودعم 

الأ�سر املت�سررة يف جنوب لبنان والبقاع
املفو�سية الأوروبية 

400،0002007 يوروللم�ساعدات الإن�سانية 

املفو�سية الأوروبية اإنعا�س املاأوى ودعم الأ�سر املت�سررة يف حي ال�سلم
713،0682007 يوروللم�ساعدات الإن�سانية 

الدعم املتكامل لإعادة تاأهيل املنطقة املجاورة 
231،7612008 يوروالحتاد الأوروبيملخّيم نهر البارد

تعزيز اإنعا�س املجتمعات املحيطة مبخيم نهر 
البارد

برنامج الأمم املتحدة 
68،5002008 دولر اأمريكيالإمنائي

حت�سني اإدارة البلديات لتطبيق الالمركزية الفّعالة 
يف لبنان

وزارة ال�سوؤون اخلارجية 
2009-500،000 يوروالإيطالية

2012
تنميط تقدمي اخلدمات يف املناطق املجاورة 

ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني الثني ع�سر يف 
لبنان 

برنامج الأمم املتحدة 
25،1452009 دولر اأمريكيالإمنائي

41،0002010 دولر اأمريكياحتاد بلديات الفيحاءا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف الفيحاء
نحو حلول م�ستدامة لتح�سني الظروف املعي�سية 

لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية 

2011-668،488 دولر اأمريكيوالتعاون
2015

2012-291،575 دولر اأمريكي�سندوق بناء ال�سالممعاجلة النقاط ال�ساخنة يف املناطق احل�سرية
2014

125،0002012 دولر اأمريكياليوني�سيفمدن اآمنة و�سديقة للجميع
املرحلة 2: اأثناء اأزمة الالجئني ال�سوريني )2007 - الآن(

تعزيز دور احتادات البلديات لال�ستجابة لحتياجات 
جمتمعات الالجئني واملجتمعات امل�سيفة

املفو�سية ال�سامية لالأمم 
3،363،6122013 دولر اأمريكياملتحدة ل�سوؤون الالجئني

حت�سني الظروف احلياتية يف املجتمعات امل�سيفة 
للتجمعات الفل�سطينية

برنامج الأمم املتحدة 
1،304،0282014 دولر اأمريكيالإمنائي

تعزيز دور البلديات لال�ستجابة لحتياجات املاأوى 
لالجئني ال�سوريني يف لبنان

املفو�سية ال�سامية لالأمم 
346،4022014 دولر اأمريكياملتحدة ل�سوؤون الالجئني

تعزيز دور احتادات البلديات لال�ستجابة 
لحتياجات جمتمعات الالجئني واملجتمعات 

امل�سيفة

املفو�سية ال�سامية لالأمم 
804،9602014 دولر اأمريكياملتحدة ل�سوؤون الالجئني

1،483،0762013 دولر اأمريكياليوني�سيف

املفو�سية ال�سامية لالأمم ق�سايا الإ�سكان والأرا�سي وامللكية يف لبنان
2014املتحدة ل�سوؤون الالجئني

تعزيز الو�سول اإىل املياه وال�سرف ال�سحي يف 
جنوب لبنان لال�ستجابة لحتياجات جمتمعات 

الالجئني واملجتمعات امل�سيفة
2،295،1502015 دولر اأمريكياليوني�سيف
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