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 المقّدمة 1



 مراكز الحركة االجتماعية في لبنان
 المقّدمة 1

 

إن  مراكز الحركة 
االجتماعّية منتشرة على 

 كافة األراضي اللبنانّية



 االفتتاحّية  
 المقدمة 1

 والديمقراطية والثقافة االجتماعية، التنمية خدمة في الشباب دور على عملها في االجتماعّية الحركة ترّكز
 ركائز ثالث بتحديد قامت هذه اإليجابي التغيير بطاقة الحركة أيمان على وبناءً  .مجتمعنا في والمواطن
   :لتدخالتها

 مرافقة إلى تسعى التي االجتماعية الحركة عمل أساس وهي المدنية التنشئة إلى النفاذ هي األولى الركيزة
 تحشد السياق، هذا وفي .لمجتمعنا الديمقراطية األسس تهدد أزمات خضمّ  في طاقةً  متفّجر شباب وإلهام

 .للتنمية صّناعاً  منهم تجعل استباقية بطرقٍ  المدنية القيم الشباب إلى لتنقل مواردها االجتماعية الحركة

 الثقافية بالفسيفساء أشبه هو مجتمع في الثقافات واختالف الهويات احترام فهي الثانية، الّركيزة أما
 من للتخفيف ضروريةً  أصبحت حيث الحالية الظروف في الّركيزة هذه أهمية وتتجلى .واإلثنية والدينية

 .السورية باألزمة المرتبطة الطائفية التوترات

 الناشطة المشاركة من الشباب  وتمكين التطوع مفهموم في النظر إعادة حول فتتمحور الثالثة الّركيزة أّمأ
 في العالم هذا إلى رؤيتهم وتحقيق بااللتزاماتهم واإليفاء أنفسهم إثبات من ليتمّكنوا المجتمع في والفّعالة
 .نفسه الوقت

 سالمة فيروز

   التنفيذية المسؤولة 



 التعليم والحماية

 بالتعليم 1961 العام في تأسيسها منذ االجتماعية الحركة التزمت لقد
 الحقوق احترام ضمان على منها وحرًصأ .والشباب األطفال وحماية

 مجاالت في مشاريع عدة أقامت الطفل، حقوق اتفاقية في المدرجة
  .الطفولة وحماية والنظامي البديل التعليم

 

2 



»حول المدرسة«مشروع   

 التعليم إلى النفاذ في الفرص تكافؤ تحقيق إلى المشروع هذا عبر االجتماعية الحركة تهدف
 .عدالةً  أكثر مجتمع إرساء وهو الرئيسي هدفها مع بالتوافق والترفيه،

 
 لهم فيقّدم فرنسيين، عّرابين قبل من عاًما 21 إلى 3 من وشاباً  طفالً  577ل جماعيةً  أو فردّيةً  رعايةً  »المدرسة حول« مشروع يؤّمن
 التعليمية الخدمات إلى النفاذ فرصة األطفال لهؤالء االجتماعية الحركة وتقّدم .واإلنساني االجتماعي والتوجيه والتدريب المدرسي الدعم

 :مختلفة نشاطاتٍ  عبر والترفيهية

 

 

 2 والحماية التعليم

من الثانوية إلى الحضانة من وشاباً  طفًال  450 من أكثر استفاد 
 .المدرسة في ومتابعة مدرسية منح
المدرسي للدعم وأخرى وترفيهة نفسّية نشاطات تنظيم تم 

 .األقل على طفلٍ  لثالثمئة
 روضة من طفًال  52ل بالنسبة التعليم إلى النفاذ تعزيز تم 

  الستقبال الروضة هذه في جديدٍ  صفٍّ  وافتتاح تأهيل تم وقد .الجناح
 .والترفيه التعليم باب أمامهم فُتِحَ  المدرسة خارج سورًيا طفًال  25
مناهج حول تدريباً  أسرة ربة 40 تلقّت المشروع، إطار وفي 

   .السليمة المواكبة

 2100 من أكثر ،2011 العام منذ االجتماعية الحركة واكبت
 أحياء في الفقيرة، بيروت ضواحي في يعيشون وشاب طفل
 أوساطٍ  في األطفال هؤالء ويعيش .والجناح الفيل سن

 المدرسي التسّرب من أو الصعوباتٍ  من ويعانون محرومة،
 والجدير .العمل وسوق الشارع ألخطار معّرضون وهم

 األحياء تلك لسّكان واالقتصادي االجتماعي الوضع أنّ  بالذكر
 .الحرب من الهاربين السوريين الالجئين وصول مع تفاقم قد



حماية األطفال من النزاع«مشروع   
»في الشرق األوسط   

 

 

 2 والحماية التعليم

 بحماية الفلسطينّية الحرّ  والفكر الثقافة جمعية مع بالتعاون أقيم الذي الدولي المشروع هذا سمح
 .متنّوعة وتدريب عمل ورش عبر والعنف النزاعات من والفلسطينّيين اللبنانّيين األطفال

  
  بسلوك باالرتقاء المشروع هذا سمح وقد .جّداً  صعبة حياتّية ظروف من األطفال فيها يعاني محرومة لبنانية مناطق في المشروع هذا نفّذ

   .عاًما 18 إلى 11 عمر من والشباب األطفال المشروع هذا استهدف لبنان، وفي .العنف إلى لجوئهم وتقليص بهم يحيط ومن الشباب
 

   نشاطات
 عاًما 14 إلى 11 عمر من عةالمجمو                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         

 عاًما 18إلى  15المجموعة من عمر                                
 

من يعانون عاًما 14 إلى 11 عمر من طفًال  350 من أكثر استفاد 
 توعية جلسات من العمل سوق إلى الدخول وخطر مدرسيال التسرب

 تعليم دروس بمتابعة للمشاركين المشروع سمح وقد .المهن حول
 .والرياضيات اللغة في اساسّية مهارات همتأكسب بديل

رسملل ورشو  ةوفرديّ  ةجماعيّ  نفسية متابعة جلسات تنظيم تمّ  كذلك 
 لألطفال سمحت وساطة/وتوعية ترفيه نشاطاتو  يمسرح مشغلو 

 .رالتعبي على قدراتهم وتطوير همتوتر  عن التنفيسب والشباب
ةتوعي جلسات فحضروا المراكز زيارة إلى األطفال وذو  عيَ د وقد  

 نفس في العنف خّلفهاي أن يمكن التي السلبية االنعكاسات حول
 األطفال

. 

18 إلى 15 عمر من الشباب بين من قائًدا 250 من أكثر رصد تم 
 وحلّ  الالعنف( والوساطة القيادة على لتدريباتٍ  خضعوا عاًما،

 .والشباب العنف حول يةالتوع أفالم من العديد وأنتجوا )النزاعات

  
  مخاطر حول توعية لعبة هو “الشارع في دقيقة 40”

  عمر من األطفال أجل من األطفال ابتكرها الشارع
 .عاًما 14 إلى 11



حماية األطفال من النزاع «مشروع   
»في الشرق األوسط  

 

 

 2 والحماية التعليم

 اللبنانية المناطق مختلف من والمواطنين والشباب األطفال توعية إلى التضامنية األيام تهدف
  .األطفال وحماية الالعنف مفهوم على

 
 
 



 التعليم والحماية في سياق األزمة السورية

تأمينل الفني والدعم البديل التعليم مجال في خبرتها طول من االجتماعية الحركة استفادت  
 .اللبنانية الرسمية المدارس وفي مراكزها في وذلك ،السوريين ألطفالل والحماية تعليمال
 

 السياق
 

2014 العام منتصف في بالمدرسة ملتحقين فقط منهم %22 كان ،التمدرس عمر في الجئ سوريٍّ  طفلٍ  349000 أصل من. 
 إلى التوصل تم فقد جنسياتهم، اختالف على طالب 360000 تتعّدى ال اللبنانية الرسمية ساالمدر استيعاب قدرة أن إلى وبالنظر
 .الشباب الالجئين مجموع الستيعاب المدني والمجتمع التربية وزارة مع بالتعاون ترتيبٍ 

 صفوف بديلة للطالب السوريين واللبنانيين

 

 
 

 2 والحماية التعليم

 .المدرسة خلرج األطفال مع طويلٌ  باعٌ  االجتماعية لحركةل
 بالنواد اسمته ما أو بديلة صفوًفا ،1999 العام في أطلقت وقد

 بالنظام الملتحقين وغير المحرومين األطفال لهؤالء المهنية
 الجناح،( لبنان في حرماناً  األكثر المناطق في المدرسي

 إلى الصفوف هذه وتهدف .)حمود وبرج طرابلس زحلة،
 يعيشون الذين األطفال هؤالء لحاجات وفًقا مكّيف تعليم توفير

  أو الشارع لمخاطر أوالمعرضين وشدة ضيق ظروف في
 أجل ومن .أسرهم حاجات لتأمين العمل على المجبرين

  اللغوية االجتماعية المقاربة الحركة تعتمد نجاحهم، ضمان
  طفلٍ  لكل الفردية الحاجات االعتبار بعين يأخذ برنامج عبر

 إلى وباإلضافة والحساب اللغة في أساسًيا تعليًما له ويقّدم
 .المهن حول توعية

بديلة صفوًفا االجتماعية الحركة نّظمت السورية، األزمة سياق في 
 من اً ولبناني اً سوري طفالً  250 من ألكثر مهنّيةال النوادي من مستوحاة

 .عاًما 14 إلى 11 عمر

لتنمية مخصصة تسلية وأوقات ترفيهيةً  مواداً  البديلة الصفوف تتضمن 
 وغيرهما والمسرح الرسم عبر والفكرية االبداعّية وقدراته الطفل شخصية

 واحترام والالعنف والتواصل الحوار على المبنية التربوية النشاطات من
 من واللبنانيين السوريين الشبان النشاطات هذه مّكنت وقد .االختالف

  .التعبير على وقدرتهم بأنفسهم ثقتهم تحسين

 

 2014بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون الالجئين في منتصف العام  *



 ة االجتماعيّ مراكز الحركة في (Accelerated Learning Program)عّجل المبرنامج التعليم 
إلى موجه برنامج وهو وعكار، وصيدا حمود وبرج وزحلة طرابلس في  عّجلالم التعليم برنامج بتطبيق ةاالجتماعيّ  الحركة بدأت 

 غطيي الذي البرنامج هذا االجتماعية الحركة مراكز كافة تؤّمن .التربية ووزارة المتحدة األمم وكاالت وضعته الالجئين السوريين األطفال
 .حقوقهم انتهاك لخطر ومعّرضين المدرسة خارج هم عاًما 14 إلى 8 عمر من ومراهق طفلٍ  600

  

 

 

 

 

 

 اإلنسان حقوق واحترام الثقافات بين التفاهم
   :مقاربتين االجتماعية الحركة طّورت لعملها، ومكّملٍ  موازٍ  مستوى على
 العمل عبر حياته وسيرة قّصتهو  السوري الطفل فهم على قادرة لتكون يالثقاف تعددال حول تدريباتٍ  االجتماعية الحركة فرق تابعت 

 .التكامل على مبني إيجابي آزرت إلى طالبال بين التوترات بتحويل هذا سمح وقد .وقيمه اآلخر وقبول معرفته على
والمطالبة تبادلةالم حقوقهم احترام األطفال تعليم عبر ونفذتها الطفل حقوق على مبنية مقاربة على االجتماعية الحركة عملت كذلك 

   .حقوقهمل الراشدين باحترام

  والحماية التعليم

 التعليم والحماية في سياق األزمة السورية
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 تجريبي مشروعٍ  في االجتماعية الحركة تشارك
 األجنبية للغة تعليمية استراتيجيات وضع يتناول
 .وقدراتهم السوريين األطفال بيئة تحترم

 الدعم التربوي في المدارس
 

من ولبنانيين سوريين ومراهقين أطفال مع أيًضا االجتماعية الحركة تعمل 
 وصيدا وعكار طرابلس في رسميةً  مدرسةً  12 في عاًما 17 إلى 6 عمر

 تقّدم وهي .المدرسة ترك إلى تدفعهم قد مدرسية صعوبات من يعانون
 لتحسين الصيف خالل استلحاق وصفوف المدرسي للدعم صفوًفا لهم

 طفلٍ  5000 من أكثر استفاد وقد .المدرسة في بقائهم ضمانو  مستواهم
 .المدرسي الدعم هذا من

 



 

 الرسمية المدارس في التدريب
  مفاتيحب تزويدهم إلى تهدف وصيدا والبقاع وعكار طرابلس في ينالرسمي نمعّلميلل فيالثقا التعدد حول تدريباتٍ  االجتماعية الحركة ؤمنت

 من أيًضا األهل استفاد وقد .فظيةل غير أو كانت لفظيةً  ،طالبال بين الثقافي االختالف عن الناتجة توتراتال أو نزاعاتٍ ال فهمب لهم تسمح
 كشف من جميعاً  يتمكنوا لكي واألهل واألطفال التعليمي طاقموال العمل فريق بين المقاربة هذه نشر على الحركة عملت وقد .التدريبات هذه

 .االختالف عن ينتج أن يمكن الذي اإليجابي التكامل ورؤية فتيلها ونزع النزاعات

 

   حماية األطفال من مخاطر الشارع وتأثير النزاع المسّلح 
 
 تسمح وسائل  منحهم من خاللمن مخاطر الشارع وتأثير النزاع المسّلح  ...، وعددهم األطفاليسمح المشروع بحماية

 .المجتمعفي ودمجهم تأهيلهم عادة عبر نشاطاٍت متنّوعة تضمن إانتهاكات حقوقهم رصد لهم 
 
وقد تّم . عاًما 18إلى  15عاًما، ومن  14إلى  11من : ُيعنى هذا المشروع باألطفال والمراهقين المنقسمين إلى فئتين

 .  البقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان: تنفيذه في المناطق التالية

 

 والحماية التعليم

 التعليم والحماية في سياق األزمة السورية

2 



 المواطنة وااللتزام

 وتطور تطوره عن مسؤؤول فرد كلّ  أنّ ب االجتماعية الحركة من يماناً ا
 الشباب انخراط على تشّجع مشاريع عدة بتنفيذ الحركة تقوم مجتمعه،
 .ةوالوطنيّ  ةالمحليّ  الهيئات مع بالتعاون وذلك العاّمة الحياة في والنساء

 مواطنين ليكونوا حقوقهم احترام ضمان من األفراد تمّكن بذلك وهي
 .وملتزمين واعين

3 



»المواطنة حقٌّ لي«مشروع   

الوعي تعزيز في المشروع هذا خالل من االجتماعّية الحركة اهمتس  
 في انخراطهم تعزيز عبر المدنية مشاركتهم ورفع الشباب لدى المواطنة حول
 .المحلي المستوى على القرارات اتخاذ آليات فيو  العامة الحياة

موقف وهو المحلية لسلطاتا في المشاركة تجاه الشباب المباالة مكافحة إلى االجتماعية الحركة تسعى 
   .ةالطائفيّ  وتفشي الديمقراطي الحوار على السياسية األحزاب هيمنة عن خصوًصا جمنا
المحلية السلطات في الشباب مشاركة تعزيز من الحركة تمكنت ،"لي حق المواطنة" مشروع عبر  

 تحريك إعادة في الحركة ساهمت وقد .لبنان وجبل والبقاع لبنان جنوب في بلديةً  12 في العامة والحياة
 وٕاقامة "للشباب بلدية مجالس" تأسيس خالل من الريفية المناطق في المدنية والمشاركة االجتماعية الروابط
 .وجماعية فردية مشاريع

 

 

 وااللتزام المواطنة 3

   نشاطات
 
     على تدريب ورش شابٍ  500 تابع 

 لمشاريعا واعداد النزاعات حلّ و  المواطنة
   .وٕادارتها
مجلًسا 16 في شاًبا 160 شارك 

 . للشباب بلدًيا
منفعة ذا مشروًعا 632 إعداد تم 

 .والبلديات الشباب مع عامة
خاص مشروع تطويرب شبان 4 قام. 
عضو دليل" وضعب الشباب قام 

 .”الشاب البلدي المجلس
مشاركاً  750 جمع منتدى تنظيم تم 

 .المشروع نتائج لتقديم
 
 

 جون بلدة في للشباب تدريب ورشة



»الشباب يطالب«مشروع   

 الشباب قدرة تعزيز في سنوات 3 منذ االجتماعية الحركة تتعهده الذي المشروع هذا يساهم
 .البلديات أمام حقوقهم عن الدفاع على محرومة أوساط من المتحدرين

 احترام على البلديات تشجيع تم كما العامة الحياة في منخرطين رسميين ناطقين إلى المشروع هذا في نو المشارك األطفال تحّول
 .واألطفال لشبابا لدعم المناسبة التدابير واتخاذ الطفل حقوق مجال في التزاماتها

 معلومات جمع طريقة خالل من وذلك المعنية، البلديات من كلٍ  في الطفل حقوق انتهاكات حول معلوماتٍ  بجمع المشروع سمح
  القاعدة، من والتنمية اإلنسان حقوق على مبنية مقاربة اعتماد تشّجع التي االجتماعية، الحركة سعىوت .بأنفسهم الشباب يقودها

 .لتغييرل اً مصدر  لشبابا جعل إلى

  المرج ،)لبنان جبل( الفيل سن في حمود برج ،)لبنان جبل( الغبيري في حريك حارة :المشروع هذا من لبنانية بلديات 6 استفادت
 .)الشمالي لبنان( عكار في عباس وتل )الجنوبي لبنان( النبطية منطقة في أنصار صيدا، منطقة في عبرا ،)عاالبق في(

 

 

 3 وااللتزام المواطنة

   نشاطات
   
شرعة على أطفال 210 االجتماعية الحركة دّربت  

 وجمع تالمقابال إدارة علىو  الطفل حقوق
   .المعلومات

بلديات 6 في تدريباتٍ  االجتماعية الحركة أقامت 
 وتحديد الطفل وحقوق األنسان حقوق حول

 وما الحقوق هذه انتهاك وراء الكامنة األسباب
 .احترامها لضمان به القيام يجب

 هذه من كل في استمارةً  220 ملءب األطفال قام 
  االنتهاكات تحديد أجل من الست المناطق

   .حقوقهم ضدّ  مرتكبةال
المحامينب األطفال معبج عمل ورش سمحت وقد 

 يةوكيف انتهاكها تم التي القانون عناصر تحديدل
 .الوضع هذا معالجة

 

 منذ االجتماعية الحركة واكبت
 طفل 500 من أكثر 2002 العام
 انخراطهم يشجع ارمس في

 العامة الحياة في كمواطنين
 حقوق اتفاقية على رتكزوي

 هذه تجميع تمّ  وقد .الطفل
 وضعه تقرير في نتهاكاتاال

 .بأنفسهم األطفال



»بلدات التجارة العادلة«مشروع   

 

 في العادلة التجارة لتنمية مشروعٍ ب 2014 يناير/الثاني كانون منذ االجتماعية الحركة ضطلعت
 Fair Trade Lebanon لبنان في العادلة التجارة جمعية مع بالتعاون اللبنانية البلداتو  القرى

(FTL). 
  جمعيتا تساهم وبذلك، .عدالةً  أكثر وجعله المحلي االقتصاد تحسين إلى يهدف مواطني مشروع تنفيذ في المشاركة البلدات سكان يشارك

 قدرات بتعزيز يسمح المشروع هذا أن كما .لبنان في جديد إدارةٍ  لنظام التأسيس في “االجتماعية الحركة“و "لبنان في العادلة التجارة"
 .الشباب المتطوعين طاقات حشد عبر خصوًصا والمواطنين، البلديات من كلّ   والتزام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3 وااللتزام المواطنة

مشروع 
 جديد

 في إنشائها ومنذ .تطوعية كحركة االجتماعية الحركة بدأت
 الحركة مبادئب مؤمنون متطّوعون التزم ،1961 العام

 الحركة وٕان .مجتمعهم تنمية في مساهمةبال االجتماعية
 الوسائل أفضل من التطّوعيّ  العمل أنب قناعة على االجتماعية

 أكثر مجتمع لبناء المواطنة مجال في والوعي االلتزام لتعزيز
   .وٕانسانية عدالةً 

 “العادلة للتجارة مساحات” لتصبح لبنان كل من بلدات 10 اختيار تم
 
 

 المحليين، البلدية وأعضاء "العادلة التجارة جمعية" مع بالتعاون
  مع العادلة التجارة شرعة وضع في االجتماعية الحركة ساهمت
 الوضع وخصوصيات العادلة التجارة مجال في الدولية القواعد مراعاة
   .اللبناني

 



 
-تحسين الظروف المعيشية االجتماعية«مشروع 

االقتصادية في ست بلداٍت والتخفيف من التوترات 
 »المرتبطة باألزمة السورية

 

السوريين والالجئين اللبنانيين المواطنين بين التوترات حدة من التخفيف أجل من 
 الفئتين قدرات تعزيز على االجتماعية الحركة ملتع عيشهم، ظروف وتحسين

 .المحلية العامة الحياة في المشترك اانخراطهمو 
السياق 
مدى جمعية هما شريكتين حكوميتين غير منظمتين مع بالتعاون االجتماعية الحركة تقوده الذي المشروع هذا يهدف 

    إلى يهدف كذلك .لبنانية بلداتٍ  ستّ  في االقتصادية-االجتماعية يةعيشمال ظروفال تحسين إلى لبنان في الحرة التجارة وجمعية
 الفاعلين كافة انخراط تعزيزو  القدرات بناء عبر البلدات تلك في السوريين الالجئين بوجود المرتبطة التوترات حدة من تخفيفال

 مشترك مواطني برنامج في نخراطاال إنف :االجتماعية الحركة عمل سياق في المشروع هذا يندرج بذلك، .البلديات هذه حياة في
 .واللبنانيين السوريين بين التوترات من لتقليصل وشركاؤها االجتماعية الحركة اعتمدتها التي الوسيلة هو

 3 وااللتزام المواطنة

مشروع 
 جديد

   نشاطات
 السوريات النساء من مختلطة لجانٍ  5 تشكلت

  وأعضاء والسوريين اللبنانيين والشباب واللبنانيات
  الفئتين بين الخالفات حلّ  على للعمل البلديات

   .المشروع إطار في منفذةال النشاطات تابعةلمو 

 ميدان في خبرتها عبر المشروع هذا في االجتماعية الحركة تشارك
 السورية، األزمة بداية منذ :النزاعات وحل الثقافات بين ةطاالوس

 من الثقافية وأعرافه السوري المجتمع فهم أهمية إلى الحركة التفتت
 .الطارئ بالعمل تنحصر ال إنسانية أكثر مقاربة إلى التوصل أجل
 التي اتالبلد في المؤثرة األطراف افةك مع الجمعية تعمل كما

  ةواللبناني ةالسوري األسر إلى تدريباتٍ  تقّدم وهي هامراكز  تستضيف
 أن كما .فيه يعيشون الذي الجوّ  فهم من األطفال تمكني لكي

 من قريب كفاعلٍ  دورها لتعزيز البلديات مع أيًضا تتعاون الحركة
 .المعنيين



دعم الشباب المتعسر  
 والنساء

 تشجع المجتمع، في ومكان والعمل الكرامة في الحق إنسان لكلّ  ألنّ 
 من للمهمشين والمهني واإلنساني االجتماعي الدمج االجتماعية الحركة

 القضبان، وراء أو القانون مع خالف على هم الذين والنساء حداثاأل
 .وانسانية وتربوية هنيةم عمل وورش تدريبات بواسطة وذلك

4 



 التدريب المهنّي والتأهيل االجتماعيّ 
 

 4  القانون مع خالف على والنساء الشباب دعم

 من حمايتهم إلى تسعى الذين المهّمشين واألحداث النساء على كبرى أهميةً  االجتماية الحركة تعلّق
 االجتماعي التأهيل إعادة وجلسات المهنية التدريبية الدورات تسعى اإلطار هذا وفي .االستغالل

 .العمل سوق بدخول لهم والسماح االجتماعي اندماجهم تعزيز إلى الحركة تقيمها التي
 
 

 مهارات وتطوير مهني تدريب دورات
 

 تم حيث ”األمل واحة" التدريب ومركز االجتماعية الحركة مركز في 2011 العام منذ بدأت مهني تدريب دورات من مشارًكا 550 من أكثر استفاد
 ،كهرباءال ،شعرال تصفيف وصيانتها، الحواسيب جمع تمريض، مساعد فيديو، مصّور مساعد طباخ، مساعد :التالية المهن على المشاركين تعريف

 .والسكرتاريا واالستقبال حلوياتال صناعة ،لكترونيكاإل ،تسويقال
 

 
   والمهني االجتماعي االندماج

 
 طاقتهم كلّ  واستخدام شخصياتهم تطوير من المشاركين تمّكن وهي .المهني التدريب من يتجزأ ال جزًءا االجتماعي التأهيل إعادة جلسات تشّكل
   .مثابرتهمو  حداثاأل التزام بتعزيز يسمح مام المواطنية والقيم الديمقراطيةك مسائل مناقشة أيًضا يتخللهاو  كما العمل على

 
 يتلقى ،"األمل واحة" في المهني التدريب دورات نهاية وفي .االجتماعية الحركة شبكة لىإ لمنضويةا الشركات إحدى في بالتّدرج المشاركون قومي

 من إفادة على االجتماعية الحركة مراكز في ّيةتدريب دورات تابعوا الذين حداثاأل ويحصل كما والمهني الفني للتعليم العام المدير من إفادةً  حداثاأل
  .لالستخدام الوطنية المؤسسة من

 
 .2011سوق العمل منذ العام حدث في  500إدماج أكثر من ، في التدريب المهني وٕاعادة التأهيل االجتماعياالجتماعية، بفضل الحركة ساهمت 



 مشروع في السجن مع األحداث 
 والنساء على خالف مع القانون

  العام منذ الخازن بربر سجن وفي 1994 العام منذ رومية سجن في االجتماعية الحركة تعمل
 الحياتية ظروفهم تحسين أجل من وتدّربهم القانون مع خالفٍ  على األحداث تدعم وهي .1998

 .المجتمع في إندماجهم إعادة وتسهيل السجن في
  المهني التدريب

والسجينات األحداث دمج إلعادة تمّهد تأهيل إعادة مرحلة الخازن وبربر رومية سجَني في تنفيذه تم الذي المشروع عتبري 
  .المجتمع في

 مهاراتٍ  باكتساب ةلمهنيا يةالتدريب الدورات لهم سمحت كما للسجناء وقانوني ونفسي اجتماعي دعمٌ  تقديم تم المشروع إطار وفي
 .السجن من خروجهم عند المجتمع في اندماجهم وتسهيل جديدة

 صناعة الشعر، تصفيف وصيانتها، الحواسيب جمع :التالية المهن على تعريفهم وتم مختلفة مهنيةٍ  تدريباتٍ  حدثًا 778 تابع وقد
  .الشعر وتصفيف الحلويات وصناعة والحياكة المعلوماتية حول تدريباتٍ  سجينةً  183 تلقتو  كما .لخشبا تطعيمو  الجلديات

بيت "وخصوًصا السجناء  منتجاتطلبات على  ةجهات عديدوضعت  وقدللتدريبات المهنية أثر إيجابي على السجناء كان و 
 “ياللبنان يالحرف

 
 
 

 
 
 

 

النفسية والمتابعة االجتماعي التأهيل إعادة 

فرد كلّ  حاجات حسب مكّيفة مختلفة تقنيات الفريق يستخدمف الخاصة السجين حياة واالجتماعية النفسية المتابعة تحترم. 
 في والحق والطفل اإلنسان بحقوق مرتبطةً  مختلفةً  مواضيع السجناء ناقش حيث الخدمة هذه من امرأةً  و اً شاب 784 استفاد وقد

 الفريق زّود حيث السجناء إلى قانونية مساعدة الحركة قّدمت كما .وغيرها والبيئة والمخدرات والرياضة والصحة والتواصل العمل
 قامت األحيان، بعض وفي ..العقوبات وتخفيض والتسويات القانونية اإلجراءات حول بمعلوماتٍ  والسجينات األحداث القانوني
 .دفاع محامي بتوكيل الجمعية

والتسلية الترفيه   
من العديد االجتماعية الحركة تنظم السبب، ولهذا .السجن داخل التأهيل إعادة عملية من اساسًيا جزًءا التسلية تشكل 

 في 95و الرسم مشاغل في حدثًا 264 شارك .والتفاعل التعبير على والسجينات القاصرين لمساعدة السجن داخل النشاطات
 عالوةً  .الخازن بربر سجن داخل إنشائها على الحركة عملت التي المكتبة من استفادوا كما الرياضة وحصص المسرح مشاغل

 الذي السلبي األثر بتقليل األمر هذا سمح وقد .تخرجهم حفالت أو لعطلهم الفعاليات مختلف تنظيم في شاركوا ذلك، على
   .عليهم السجن يمارسه

 

 4  القانون مع خالف على والنساء األحداث دعم

   الثقافية الوساطة
 على والتعرف الضيق إطاره من الخروج من الفرد تمكين عبر االجتماعية الروابط بناء عادةبا ةالثقافي ةطاالوس سمحت

 ؤمنت اأنهو  كما .المعنية المحلية للمجتمعات واالجتماعي والثقافي اللغوي بالسياق معّمقة بمعرفة تزويدهب عبر اآلخر
   .لحلها لنزاعا رموز لتفكيك وسائل أيًضا

 



االندماج في المجتمع: ما بعد السجن  

  ،مسجونينال والنساء لألحداث والمهني االجتماعي االندماج تسهيل أجل من
 من خروجهم عند وتنفيذه حياة مشروع بناء على االجتماعية الحركة تساعدهم

 .السجن
 

 األحداث خروج عند التنفيذ ومرحلة السجن في التحضيرية المرحلة :شقين إلى المشروع هذا ينقسم
 في بالتفكير االجتماعية، الحركة من بمساعدة والنساء، األحداث يقوم حيث الحرية إلى والسجينات

 .المجتمع في االندماج في تالًيا والنجاح السجن من الخروج بعد لحياتهم للتحضير مشروع
 في همسراح إطالق بعد إمرأة 48و األحداث من 301 من أكثر االجتماعية الحركة دعمت وقد

 الفردي :الدعم من مختلفة مستويات المتابعة وتتضمن .وبيروت والبقاع والشمال لبنان جبل مناطق
 والنساء الشباب تشجع مهمة وسيلةً  الشامل الدعم يعتبر كما .والنفسي والمهني واالجتماعي واألسري

   .المجتمع في اندماجهم لتسهيل العمل على

 4  القانون مع خالف على والنساء األحداث دعم

  
 إطالق بعد أعيشها أن أتمنى التي الحياة هي ما"

 .السجناء أذهان في يدور الذي السؤال هو ذلك "سراحي؟
  جواًبا يجدوا أن المشروع، هذا إطار في يحاولون وهم

 مشروع يأخذو  .حياتهم مشاريع نجاحا بهدف له شافًيا
 إلعادة الضرورية المختلفة العناصر الحسبان في الحياة

 والكفاءات العملو  التعليمو  األسرة :المجتمع في االندماج
 ...الشخصية

 

ة    مسئضئ
 )فنون مسرح،( ثقافية نشاطاتٍ  عدة االجتماعية الحركة تنظم

 القدماء السجناء كتب اإلطار هذا في .عالجلل تستخدمها
 أنهم كما .وأفالًما سمعية تسجيالتٍ  وأنتجوا وقصًصا قصائد
 العديد في وشاركوا اليدوية والحرفيات التريكو حياكة تعّلموا

  المردود من الرغم وعلى .والتعليمية الترفيهية الرحالت من
 اإلنتاج إمكانية من يستمّدون السجناء أن إال محدودال

 الذي تقّدمال بلمس لهم سمح قوًيا معنوًيا دعًما واالبتكار
  .حياتهم في أحرزوه

 



 العمل للمنفعة العامة، تدبير بديل عن السجن 

 

 

 

 4  القانون مع خالف على والنساء األحداث دعم

 القانون هذا إلى استناًدا االجتماعيةـ الحركة وٕانّ  .2004 عام الصادر األحداث حماية قانون عليه نّص  تدبير هو االجتماعية للمنفعة العمل إنّ 
 وجبل بيروت في المشروع هذا الجمعية تنّفذو  .العقوبة بهذه عليهم حكم الذي األحداث إلى الدعم تقّدم الطفل، حقوق احترام بالتزامها وارتباًطا

 .2006 فبراير/شباط منذ والبقاع والشمال لبنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   والتوعية التعاون 
 للمنفعة عملال على التوعيته العام طوال والمؤسسات المنظمات من العديد االجتماعية الحركة عمل فريق يزور

 لذلك القانون مع خالف على حداثاأل لصالح بيد يًدا العمل على الفاعلين مختلف الجمعية تشجعو  .العامة
 للمنفعة بالعمل عليهم المحكوم لشبابا تستضيف أن يمكن التي والمعاهد الحكومية غير للمنظمات شبكةً  أنشأت
 ...2014 العام نهاية في فيها الشركاء عدد لغب دائم تطور في شبكة وهي العامة

 

 

 المشروع هذا االجتماعية الحركة تقيم
 تم وقد اللبنانية األراضي كافة على

 .2014 العام في لبنان جنوب أدماج

 العمل على مبنية مقاربة
 

 مدفوعة غير أعمال عبر العامة للمنفعة بالعمل عليهم المحكوم الشباب قومي
 .المخولة مؤسسةلل أو المحلي للمجتمع اً إيجابي اً دعم تؤمناألجر 

 انتكاسه عدم ليضمنوا الحدث االجتماعّية الحركة في االجتماعّيون العاملون يتابعو 
 بوجود يبرم عقد على معه يتفقونف التأهيل إعادة فترة طوال دورية متابعة عبر وذلك

 .األحداث استقبال المخّولة المؤّسسات مع يتواصلون كما المعنية، الجهات مختلف
 وتقييم األحداث إلى النصح لتقديم حاضرةً  الحركة تكون التأهيل، إعادة فترة وطوال
 .دورًيا عملهم

 العامة للمنفعة بالعمل عليهم حكم شاًبا 464 ل الدعم االجتماعية الحركة أمنت وقد
  .إلخ وغيرها، االجتماعية أو الطبية والمؤسسات البلديات في

 



 المناصرة 
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 ظروف تحسين لصالح السياسة في تغيير تحقيق إلى االجتماعية الحركة تتطلّع
 والشبكات المنابر من العديد في الفعالة المشاركة خالل من وذلك المحرومين

  :وأهمها
 
 المنبر من أجل سياسة شبابية. 

رديف تقرير إلنتاج للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة نظمتها التي »االجتماعية االقتصادية الحقوق مرصد« شبكة.   

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. 

المحلية الحكومية غير المنظمات يجمع الذي للطفولة األعلى المجلس برعاية  المسلح، النزاع من األطفال لحماية الوطنية اللجنة 
   .والدولية

 وزارة الشؤون االجتماعية والعدل والعمل عبر المؤسسة الوطنية لالستخدام(التعاون مع الوزارات المختلفة( 
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تضم لوحة ألعاب وقرص مدّمج تفاعلي ودليل استخدام لألطفال المعّرضين  لعبة» هيك بحمي حالي«  
 .  لمخاطر الشارع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي وسيلة حماية صممها شباب على خالف مع القانون» تريبولي«لعبة. 
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 اجتماع القاصر والراشد أمام القانون«الدراسة القانونية« 

 
 
 
 
 

 
»هو ألبوم أغاني راب بصوت أحداٍث على خالٍف مع القانون» نصيحة بغنية. 

 

 

 6 منشورات



شهادات من نساء وأطفال على خالف مع القانون. 

 
 
 
 
 

 سامي، ليش أنا؟: القصص المصّورة 

 

 

 
 

 6 منشورات



 أدلة

دليل مساعد لالختصاصيين في العمل االجتماعي العاميلن على المتابعة  

 
 
 
 

 
دليل حول الوساطة في تعدد الثقافات 

 
 

 6 منشورات



جمع البيانات بقيادة األطفال: تقرير 

 
 

 6 منشورات



نجاح الشباب في وضع مشاريع خاصة ومشاريع للمنفعة العامة. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ألبوم فني حول حماية الشباب من النزاع 

 
 
 

 

 6 منشورات



 زيارات رسمية
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السيد األوروبية، الجوار وسياسة التوسع بشؤون المكلّف األوروبي المفوض زيارة 
 األوروبي االتحاد بعثة رئيسة إيكهورست، أنجلينا السفيرة السيدة بحضور فيول، ستيفان

 الحركة« مركز لتدشين لوريني، أّناماريا السيدة لبنان في اليونيسيف وممثلة لبنان إلى
 .حمود برج في »االجتماعية
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زيارة السفير الكندي وممثلي اليونيسيف إلى الحركة االجتماعية. 

 

7 



2014مصاريف   

$المبلغ  النسبة المئوّية  المشاريع 
 الوقاية والحماية 858,505.00 38%
 التعليم 772,155.00 35%
 المواطنة واإللتزام 193,835.00 9%
 التأهيل االجتماعي و االقتصادي 194,845.00 9%

 اإلدارة والتنسيق 212,930.00 10%
 المجموع 2,232,270.00 100%



2014ايرادات   

 الشركاء الدولّيون
AFD  

Asfari  

CCFD-Terre solidaire  

Christian Aid  

Hilfswerk Austria  

OMSAR  

Partage 

 Save the children  

 Swiss Agency for development  

Unicef  

 الجهات الرسمّية
وزارة الشؤون اإلجتماعّية 

وزارة العدل 

 االيرادات المحلّية والخاصة
Murex 
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