
ــي ــة ف ــاع الزراع ــن قط ــادي ع ــي اقتص ــز اجتماع موج

ببنيــن، ســير الضنيــة، كفرحبــو، وأكروم

تمكيــن المبـــــادرات االجتماعيــــــة والتضامنيــة فــي 
الزراعــة واألغذيــة الزراعية فــي شــمال لبنان وعكار

تعــاون بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة آكتــد ACTED في إطار
)PROSPECTS( ”الشــراكة مــن أجــل تحســين آفــاق النازحيــن قســرًا والمجتمعــات المضيفة”



ــن ببنيـــ



تقــع بلــدة ببنيــن فــي قضــاء عــكار علــى ارتفــاع 100 متــر عــن ســطح البحــر. وهــي تبعــد 
11 كــم عــن حلبــا وتشــكل جــزء مــن اتحــاد الوســط وســاحل القيطــع.

تأسســت بلديــة ببنيــن منــذ عام 1963.
ــت  ــن دفع ــي ببني ــي ف ــة األراض ــر أن قل ــكار، غي ــي ع ــن مزارع ــدد م ــر ع ــوي اكب ــن تح ببني
بالمزارعيــن إلــى اســتئجار أراٍض كبيــرة فــي ســهل عــكار. يشــتهر مزارعــو هــذه البلــدة 
بإنتــاج الخضــار فــي البيــوت الباســتيكية باإلضافــة إلــى البطاطــا والبصــل واألعــاف 
بســبب  ببنيــن  فــي  واألجبــان  األلبــان  قطــاع  يتراجــع  الحــظ،  لســوء  الزيتــون.  وزيــت 
ارتفــاع تكلفــة األعــاف والثــروة الحيوانيــة. ويعتبــر صيــد األســماك أكثــر القطاعــات 
المائــة مــن إجمالــي مصــادر  12 فــي  ببنيــن، حيــث يشــكل  االقتصاديــة نشــاطا فــي 

المحليــة. الدخــل لألســر 

لمحــة عامة عــن البلدة

ببنين اســم البلدة 
شــمال لبنانالمحافظــة 

ء  لقضا ر ا عكا
االرتفاع )فوق مســتوى ســطح 

) لبحر ا
متر  100

اتحاد وســط وســهل القيطعاالتحــاد الــذي تنتمي إليه
1963تاريــخ إنشــاء البلدية

6.8  كيلومتــر مربــعالمســاحة الكليــة للبلديــة
30%إجمالــي المســاحة الزراعيــة  )%(

إّن جميــع المواطنيــن تقريًبــا يعملــون 
فــي قطــاع الزراعة ولكن %50 

منهــم فقــط يعتمــدون على الدخل 
الزراعــي دون غيــره، وتنقســم هذه 
النســبة بيــن المزارعيــن والصيادين

وقــد ارتفعــت نســبة البطالة في 
القريــة منــذ عام 2019 بســبب األزمة 
اللبنانيــة حيــث تشــكل نســبة البطالــة 

اليــوم 70%، وحيث تشــكل نســبة 
الشــباب العاطليــن عــن العمل %30.

يتمتــع المزارعــون الذيــن يعملــون بجــد بمســتوى عاٍل مــن الخبرة في 
هــذا القطــاع، ويعتبــر ذلــك نقطة قوة رئيســية.

إلــى  تــؤدي  تحديــات كبيــرة  مــن  والصيــادون  المزارعــون  يعانــي  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــي مــن نهــر  ــي تأت ــري الت ــاه ال ــوث مي ــك تل ــاج. ويشــمل ذل ــات مختلفــة فــي اإلنت صعوب
البــارد، وتلــوث البحــر ومشــكلة المــرآب الحالــي للقــوارب، فضــًا عــن صعوبــة توفيــر 

الزراعيــة. المدخــات 
ــدة  ــل جدي ــال محاصي ــى إدخ ــة إل ــن؛ باإلضاف ــاع الصيادي ــين قط ــدة لتحس ــرص جي ــاك ف هن

ــة. ــة الزراعي ــاج األغذي ــين إنت وتحس
تكلفــة  ارتفــاع  وبخاصــة  خارجيــة  تهديــدات  القطــاع  يواجــه  اللبنانيــة،  األزمــة  بســبب 
المدخــات. مــن ناحيــة أخــرى، لــم تؤثــر جائحــة كورونــا علــى اإلنتــاج الزراعــي فــي 
ــع بالجــودة نفســها فــي ســوق  ــاج والبي ــة؛ حيــث يواصــل المزارعــون الزراعــة واإلنت القري

الجملــة.
ــة، يمكــن  ــاًء علــى المناقشــة التــي جــرت مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي القري بن
ــاه النهــر وعــن  ــق إنشــاء محطــة لمعالجــة مي ــة عــن طري ــري الملوث ــاه ال حــل مشــكلة مي
ــد مــرآب  ــن تجدي ــب قطــاع الصيادي ــك، يتطل ــى ذل ــاه. عــاوة عل ــث المي ــق حظــر تلوي طري

القــوارب فــي أقــرب فرصــة.
ــة  ــن والجمعي ــن المواطني ــا بي ــن وأيًض ــة والمواطني ــن البلدي ــا بي ــاون تحدًي ــدم التع ــد ع يع
عاليــة  ديناميــات  ببنيــن  قريــة  فــي  والســوريون  اللبنانيــون  يظهــر  ولــم  التعاونيــة. 

العمــل. للتعــاون فــي 



%22

ع  مجمو
لسكان ا

  67000/52000
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*تــم جمــع هــذه المعلومات مــن البلدية

معلومــات ديموغرافيــة*



 

معلومــات عامــة حول الزراعة
أنــواع التربــة مختلفــة مــن تربــة طينية إلى نــوع التربة

تربــة رملية

البيــوت الباســتيكية وإنتــاج الخضــار نــوع المحاصيل
والزيتــون واللــوز والتيــن والحمضيات

هــل من أراض أخرى خــارج القرية 
اســتخدمت للزراعــة مــن قبل 

مزارعــي القرية؟

نعــم في ســهل عكار

النســبة المئويــة لألشــخاص الذين 
يعملــون فــي قطاع الزراعة 

وتصنيــع األغذيــة الزراعية 
 

%80

اانســبة المئويــة لألفــراد الذين 
يعتمــدون علــى الدخــل الزراعي

%50

هــل يظهــر الشــباب اهتماما 
بالزراعة؟

نعــم ، غالًبــا مــا يبحثــون عن األراضي 
الشــاغرة حتى خــارج القريــة لزراعتها 

جها نتا وإ

معلومــات حــول المــوارد المائية
ملوث/العدد التوافر المورد

غيــر ملوث
يســتخدم للري 

أم ال
عيــن ببنين  نعم الينابيــع 

نبــع رئيســي واحــد يجف في 
الصيــف ونبــع آخر ثانوي 

كا، يســتخدم غيــر ملوث
لمياه الشــرب

يوجدال األنهر يوجدال  يوجدال  ال 
لبحيرات  يوجدالا يوجدال  يوجدال  ال 

اآلبــار التــي تمتلكها 
لبلديات ا

الال3 نعم

هــل توجــد بنيــة تحتية 
؟ ه للميا

نعــم ، تســتخدم قناة نهــر البارد لري األراضي الزراعية في ببنين 	 
وخارجها، لكنها ملوثة.

المواطنــون الذين لديهــم أراضيهم فوق مجرى النهر يقومون 	 
بحفر اآلبار الخاصة المســتخدمة للري.

هل مصــدر المياه 
كاٍف لــري جميع 

األراضــي؟ )نعم / ال(

ال 

القطــاع الزراعــي فــي ببنين



معلومــات حــول المســتودعات، والنقل والســوق

أوالعددالتوافرالنوع  تعمل 
 ال تعمــل حاليــا

أي مســتودعات أو وســائل نقــل أو أســواق أخــرى مســتعملة 
مــن خــارج القريــة/ القــرى مجــاورة

يوجدكاالتخزيــن المبــرد للمنتجــات الزراعيــة يوجدال  توجــد غرفــة تبريــد بالقــرب مــن ببنيــن تــم تركيبهــا بفضــل أحــد ال 
التبرعــات

يوجدكاوســائل النقل المشــتركة يوجدال  معظــم المزارعيــن لديهــم وســائل النقــل الخاصــة بهمال 
يوجدكاســوق الجملة يوجدال  ســوق الجملــة في عبــده وطرابلسال 
يوجدكاســوق التجزئة يوجدال  يوجدال  ال 

معلومــات حــول الخدمــات الزراعية

لنوع  لتوافرا لعدد ا تعمــل / ال تعمــل حاليــًا ولماذاا
1. مركز ارشــاد زراعي نعم مركــز تدريب زراعي

2. مصلحــة االبحاث الزراعية 
3. معهــد زراعي 

نعم

ــات زراعية  نعم 2 نعمصيدلي

القــرى  القريــة/  خــارج  مــن  نفســها  الخدمــات 
التحديــد( يرجــى   + الخدمــة  )نــوع  المجــاورة 

يشــتري المزارعـــــون المنتجــــات مــــــن  الصيدليــات الزراعيــة الخارجيــة الموجــودة فــي
حلبــا وعبــدة والمنية

يرجــى تحديد التوافر
ــة المانحة  الجه
)منظمــات غير 

حكوميــة أخرى 
أخــرى، بلدية(

يرجــى تحديد نوع 
المســاهمات

يوجدال  يوجدال  ال 

هــل من خطط 
أو اســتراتيجيات 
زراعيــة أخرى تم 

تطويرهــا للقطــاع 
في  الزراعي 

القرية؟



تحليــل مواطــن القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة واألخطــار المطروحة

ثيرالوصف لتأ ا

خبــرة عاليــة في الزراعة	 نقــاط القــوة الداخلية
تنــوع المنتجــات وجودتها	 
الرغبــة فــي تحســين المعرفــة وزيــادت المعلومات في 	 

القطــاع الزراعي 
المزارعــون عاملــون دؤوبون والرجــال والنســاء يعملون 	 

معــا. نســبة الشــباب مرتفعة
المســافة قريبــة من ســوق الجملة	 
وجــود مصلحــة االبحــاث الزراعية ومركز اإلرشــاد 	 

الزراعي

إمكانيــة تحســين قطــاع الزراعة وإدخال 	 
تقنيــات ومهــارات جديدة.

قلــة األراضــي الزراعية، وتلــوث المياه	 نقــاط الضعــف الداخلية
نقــص التوجيــه فــي الممارســات الزراعيــة؛ والتقويم 	 

الزراعي
النــاس ليســوا علــى اســتعداد تــام للتعاون وتبادل 	 

المعرفــة والشــباب ليســوا منخرطيــن فــي الزراعة

يمكــن أن تحــد نقــاط الضعــف هذه من 	 
تطويــر القطــاع وتؤدي إلــى تحديات 

كبيــرة المتعلقــة بالتضامــن 

قنــاة ري نهــر البارد	 الفــرص الخارجية
فرصــة للعمــل علــى سلســلة قيمــة محددة مثــل الزيتون 	 

الــذي يمكــن تصديره                                                                                       

 إدخــال محصــول للتصدير	 

مضاربــة مــن المواطنيــن الســوريين الذين انقســموا 	 التهديــدات الخارجيــة
للعمــل بشــكل فردي.

مضاربــة على اســتيراد اإلنتاج الســوري ومنافســة 	 
شديدة

تكلفــة اإلنتــاج عالية	 
إغــاق الطــرق يؤثــر على نقــل المنتجات إلى األســواق 	 

ويؤدي إلــى تلفها

االفتقــار إلــى القدرة علــى بيــع المنتجات 	 
والمنافســة في الســوق



التفاصيــل المتعلقــة بقطــاع الزراعــة:

١. معلومــات عامــة عــن الجمعيــات التعاونيــة / الشــركات الناشــئة

١. أ- معلومــات عامــة

األعضاء مسجلة النوع االسم  فاعلــة حاليا عدد 

الجمعيــة التعاونيــة النتــاج 
االعــالف - خدمــات لمربــي النحل

جمعية 
نية و تعا

نعم ٤0نعم 

تعمــل النســاء علــى تصنيع 
األغذيــة فــي منازلهن

شركات 
شئة نا

يوجدال نعمال 

 ١.أ.١. الجمعيــة التعاونيــة النتــاج االعــالف - خدمــات لمربــي النحــل

متوفــرة / غير 
متوفرة

يرجــى التحديــد  

أنها تعاونية 	 نعم نــوع المنتجات تعاونية مســـجلة على 
لاعاف ولكنها تقوم بنشـــاطات 
أو  تملك أي آالت  اخرى ألنها ال 

األعاف إلنتاج  معدات 
التعاونية الخدمات 	  تقدم الجمعيـــة 

حســـب التمويل المتاح والمشروع: 
العســـل والزيتون / تقدم فقط 

الدعـــم التدريبي وتوزيع المعدات 
حسب المشـــروع والتمويل المتاح.

تغيير 	  التعاونية  الجمعيـــة  تحاول 
اســـمها إلى »جمعية تعاونية 

زراعية« لدعـــم المزارعين بخدمات 
مختلفة

مملوكــة محلًيــا / 
ة جر مستأ

تبــرع مــن احد االعضاءنعم

أربــع ماكينــات لحصاد شــجر الزيتوننعماآلالت المملوكــة
االالت يوجدكاصيانة  ال 

خدمــات لمربــي النحــل )مواد أولية، دورات نعمالسوق 
يبية( تدر

خدمــات متعلقــة بزيــت الزيتــون )آلة تدريب 
وحصادة(

يوجدكااســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف 
ووضــع الملصقات

يوجدكا ال 

توافــر العمــال والقدرة 
علــى الدفع

ال يوجــد تحدياتنعم

يوجدكاخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
لعمليــة اإلنتــاج  نفســها 

ــة للقرية. ومتاح

كا



لتحديات الحلــول المقترحــة ا

ال يتــم إنتــاج العلف بســبب 
االفتقــار إلــى المعدات

توفيــر معــدات إنتاج األعاف

عــدم وجود دعم مالي يســاعد 
فــي تحســين خدمــات الجمعية 

التعاونيــة

تقديــم الدعــم المالــي؛ المــواد األولية، توزيــع المعدات 
علــى المزارعيــن والمســاعدة فــي توفيــر التدريب.

النســاء العامــالت علــى تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي منازلهن

النســاء العامــالت علــى تصنيع 
المــواد الغذائيــة فــي منازلهن

متوفــر/ غير 
فر متو

يرجــى التحديد 

نة نــوع المنتجات لمو ا
ــة اللبناني

منتجــات األلبــان )لبنــة، لبن، أريشــة، زبدة( 
مربــى، برغــل، مكــدوس، مخلل، دبس 

... طماطم 
فــي منازلهن نعممملوكــة محلًيــا / مســتأجرة

توافــر المــواد األولية والقدرة 
على شــرائها 

ارتفــاع التكاليــف بســبب التضخمنعم

يوجدالاآلالت المملوكــة ال 
االالت يوجدالصيانة  ال 

األســواق المحليــة فقطنعمالسوق 
يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 

التعبئــة والتغليــف ووضــع 
الملصقــات

يوجدال ال 

توافــر العمــال والقدرة على 
الدفع

ال توجــد مشــكلة في إيجــاد العمال نعم
أجورهم ودفع 

يوجدالخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمــات والمعدات 

متوفــرة في القــرى المجاورة 
لعمليــة اإلنتــاج  نفســها ومتاحــة 

ية للقر

ال

لتحديات الحلــول المقترحــة ا
ال توجــد جمعيــة تعاونيــة لتصنيــع 

األغذيــة لترتيــب عمــل جماعي واحد
إنشــاء جمعيــة تعاونيــة لتصنيــع المــواد الغذائيــة

مجموعــة مــن المنتجيــن بــداًل مــن أن يكون هنــاك جمعية 
تعاونيــة تحتــاج إلــى تســجيل، حســاب مصرفــي، توثيق.

االفتقــار إلــى اآلالت والمعدات 
– تعمــل النســاء فــي بيوتهن 

ــيطة وبمعدات بس

توفيــر آالت للجمعيــة التعاونيــة التــي تــم إنشــاؤها 
لتحســين جــودة اإلنتــاج وكميته

قلــة المدخــات بســبب ارتفاع 
التكاليــف

الدعــم بالمدخــات والمــواد األولية
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2.أ معلومــات عامة

/ معلومــات مفصلــة متوفر 
غيــر متوفر

يرجــى التحديد

خضــروات، بطاطــس، علف، زيتون، نعم نــوع المنتجات
حمضيــات، لــوز، تين

أرض مملوكــة / 
ة جر مستأ

هما  أراضــي ببنيــن مملوكــة واألراضي خارج كا
ببنيــن في ســهل عكار مســتأجرة

الحصــول علــى مياه 
الري

ــاة نهر الباردنعم  قن

الري يســتخدم معظمهــا نظــام الــري بالتنقيــط نعم نظام 
فــي البيــوت الباســتيكية والحقول 

والمرشــات للمحاصيــل الحقليــة 
المفتوحــة

ميــاه النهــر ملوثــة بمياه الصرف النقــاء مياه الري
األمراض الرئيســة 

التــي تصيــب النبات / 
الحيوان 

عــدد متنــوع من اآلفات واألمراضنعم

نــوع الزراعــة )تقليدية 
عضوية(  /

اســتخدام المبيــدات واألســمدة بدون تقليديــة 
جيه تو

أســواق الجملــة في العبــدة وطرابلس نعمالسوق
ال يوجــد؛ يعتمــد المزارعــون على الاســتراتيجية الســوق

معارفهــم واتصاالتهــم
توافــر المدخالت 

)األسمدة 
والمبيــدات( والقدرة 

ئية لشرا ا

أســعار مرتفعةنعم 

اآلالت )مملوكــة أو 
مشــاكل فــي التوافر 

أو القــدرة على 
الدفع(

يمتلــك كبــار المزارعيــن آالتهم نعم 
ومعداتهــم الخاصــة / يســتأجر بعض 

صغــار المزارعين آالت

توافــر العمال 
والقــدرة على دفع 

األجور

ال توجــد تحديــات كبيــرة في إيجاد نعم 
العمــال أو دفــع رواتبهم

المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
ــة اإلنتاج   لعملي
ــها ومتاحة  نفس

. ية للقر

قريــة ديــر دلوم: مخــازن مبــردة لمحاصيل 	 
البطاطــا والحمضيــات – ال تعمــل حاليــًا. 

وآلــة تشــميع لتغليــف الحمضيــات التــي يتم 
تصديرهــا - ال تعمــل حالًيــا.

ثاجــة لمنتجــات األلبان	 
ســوق  الجملــة فــي العبدة 	 

ــا  التكنولوجي
)األوصاف 

والتحديات(

يتــم اســتخدام اآلالت التقليديــة



2. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا
ال يوجــد، بســبب التضخــم واألزماتارتفــاع تكلفــة المدخات

مضاربــة مــن المنتجــات األجنبيــة: تضــاءل تأثيــر هــذه المشــكلة مع األزمــة االقتصادية، 
وبخاصــة إنتــاج الخضار

وقــف التهريــب / وضــع رزنامة زراعيــة واحترامها

محطــة معالجــة ميــاه النهر	 تلــوث مياه الري
العمــل علــى منــع رمي ميــاه الصــرف الصحي في مجــرى النهر	 

يحصــل مزارعــو ببنيــن علــى قــروض من الوســطاء لاســتثمار في موســم اإلنتاج، لذا 	 
فهــم ملتزمــون بإعطــاء جميــع منتجاتهــم فقــط للوســطاء بأســعار محــددة من قبل 
الوســطاء وال يمكنهــم البيــع فــي أســواق التجزئــة: انخفــض تأثيــر هــذا التحدي مع 

تفاقــم األزمــة االقتصادية 
التحــدي الناشــئ هــو غيــاب القــروض الزراعية التــي تســاعد المزارعين علــى تطوير 	 

أعمالهــم وتحســينها

مســاعدة المزارعيــن فــي الحصــول علــى قروض، حتــى يصبحــوا أكثر اســتقالية 
ويمكنهــم تحقيــق المزيــد مــن األرباح

يوجدعــدم وجود أي دراســة عــن سلســلة  القيمــة الزراعية ال 

3. المعلومــات المتعلقــة بالوســيط

3.أ. معلومــات عامة 
يرجــى التحديدمتوفــر/ غيــر متوفرالتفاصيــل 

كة شــاحنة مملوكــة / مســتأجرة لديهــم شــاحنة خاصــة بهممملو
يوجدكا شــاحنة مبردة ال 

يوجدكامســتودع / مخزن ال 
أســواق  الجملــة فــي العبدة نعم الســوق الرئيسي

بلس  وطرا
شــاحنات / ثالجات / 

ــتودعات يمكن  مس
اســتخدامها مــن القرى 

المجاورة

ديــر دلــوم: مخــزن مبــرد للبطاطــا والحمضيات - 	 
ال يعمــل حاليــًا. آلــة تشــميع لتغليــف الحمضيــات 

التــي يتــم تصديرهــا - ال تعمــل حاليا

3. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
علــى  المزارعــون  يحصــل  االنتــاج؛  فــي سلســلة  األقــوى  هــم  الوســطاء  يعتبــر 
الدعــم فــي الحصــول علــى المدخــات فــي بدايــة اإلنتــاج. ويضمــن الوســطاء 
ــح مهمــا كان الوضــع. ولكــن ينخفــض دور الوســطاء  ــة مــن الرب ــا نســبة مئوي دائًم
أقــل  قــدرة  الحاليــة، مــع  األزمــة االقتصاديــة  للمزارعيــن( فــي ظــل  )كائتمــان 

علــى منــح القــروض للمزارعيــن.



 / الحكوميــة  غيــر  المنظمــات   / الزراعيــون  المهندســون   / اإلرشــاد  خدمــات   .4
والمشــاتل المــوردون 

4.أ. معلومــات عامة 

متــاح / غير النوع 
ح متا

دعــم فني أو مادي مجــال الخبرات
ني  مجا

منظمــة غيــر حكومية: 
جمعيــة الفارس 

ية   لخير ا

منظمــة غيــر حكومية نعم 
اجتماعيــة

تدريــب زراعــي للمزارعين )إذا 
األموال( توفرت 

ــاج/ الحمايةنعم مهنــدس زراعي كا االنت
تل  كا الشــتات واألشجارنعم مشا

4. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا
ارتفــاع تكلفــة مدخــات المشــاتل )البذور 

لتربة( وا
غيــر متوفــر-  بســبب التضخم

نقــص األمــوال الازمــة لدعــم المنظمات غير 
الحكوميــة فــي تقديــم الــدورات التدريبية 

للمزارعيــن – أمــوال المزارعيــن ودعمهم

والدعم األموال 

5. التعبئــة والتغليــف / المصــدرون: ال يوجــد

6. العمــال / العمالــة

6.أ. معلومــات عامــة حــول العمالة
يرجــى التحديد التفاصيــل

ــة العمل اإلنتــاج النباتــي والحيوانيطبيع
ــون والجئون لبنانيــون/ الجئــون: ذكــور وإناث وقاصرونلبناني

ال يوجــد عقوديوجــد عقــد/ ال يوجد عقد
ــز العمال اإلنتــاج الحيوانــي والنباتيتركي

مهــارات العمال الرئيســية 
والثغــرات إن وجدت

التقليــم والــرش والحــرث والحصاد والغــرس وجميع 
الممارســات الزراعيــة األخــرى، وتركيــب البيوت 

ــتيكية الباس
التمييــز بيــن الرجــال واإلناث/ال 

يوجــد تمييز
نعــم ، مهــام العمــل واألجــور مختلفة

عادلة نعــم ، لكــن تأخــر في الدفع.أجور 
الدفــع للرجــال أكثر من النســاء

أجــور العمــال اللبنانييــن أعلــى من أجــور الاجئين
مــن الصعــب إيجــاد عمل / من 

الســهل إيجــاد عمل 
مــن الصعــب إيجــاد عمــل للعمــال لبنانية بســبب 

ارتفــاع عــدد العمال الســوريين

6. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا
دفــع األجور في الوقــت المحددالتأخــر فــي دفع األجور

عمــال لبنانيــون، يجــدون صعوبة 
فــي ايجاد عمل 

تنظيــم األعمــال اللبنانيــة مــن خال إنشــاء مركز 
اتصــال يضمــن توافــر العمــل للعمــال ويضمن توفر 

العمــال للمزارعيــن
فــي بعض الحــاالت ، يتعرض 

العمــال لمعاملــة ســيئة مــن قبل 
رعين لمزا ا

وضــع قوانيــن لمنــع االنتهــاكات واحترام حقوق 
ل لعما ا
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7.أ.  معلومــات عامــة عــن الصيادين
صيلالتوافر التفاصيــل  تفا

جمعيــة تعاونيــة للصياديــن - 
مسجلة

1. جمعيــة تعاونيــة لصيادي االســماك: نعم 
تقــدم خدماتها.

2. جمعيــة تعاونيــة لتنميــة قــدرات 
النســاء: بيــع شــباك الصيد

أنواع نوع الســمك كل 
األسماك

حســب الموسم

ربــط وصيانة شــباك الصيدنعمدور المــرأة في هــذا القطاع
توافــر المواد الخــام والمدخات 

)صنــارات الصيــد والُطعــم( والقدرة 
ئية ا لشر ا

ــاع التكاليفنعم ارتف

غيــر متوفــرة - يســتخدمون الثلــج لحفظ ال البرادات 
األسماك

ســوق العبــدة والكرنتينــا بالجملــةنعم السوق 
يوجدكااســتراتيجية الســوق ال 

توافــر العمــال والقدرة على 
لدفع ا

العمــال متوفــرون  ويتم دفــع رواتبهم نعم
في الوقــت المحدد

توافــر المعــدات والقدرة على 
الشراء

تكلفــة عاليــة - بســبب التضخــمنعم

المعــدات / الثاجــات التــي يمكن 
اســتخدامها مــن القــرى المجاورة

ال يوجــد - يتــم بيــع المنتجات مباشــرة

7. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات الحلــول المقترحــةا

البحــر الملــوث )بالنفايــات وميــاه الصرف 
) لصحي ا

يحظــر إلقــاء النفايــات ومياه الصــرف الصحي 
والقمامــة فــي البحر

الحاجــة الــى العمــل على توســيع المرآب مــرآب القــوارب ضيــق للغاية ومســدود بالرمال
وتنظيفــه

ارتفــاع تكاليــف مدخــات الصياديــن وإنتاج 
شــباك الصيد

غيــر متوفــر بســبب التضخم

يحظــر اســتخدام الديناميــت الــذي يمكن أن اســتخدام الديناميــت فــي البحر
يكــون لــه تأثيــر كبير علــى البيئة

توفيــر مقطــورات للقــوارب لتســهيل العملعــدم وجود مقطــورة للقارب
ارتفــاع كميــة المنتجــات فــي الصيــف / العرض 

أكثر مــن الطلب
يمكــن تحويــل فائــض اإلنتاج إلى مــواد غذائية 

مثــل التونــة المعلبة والســردين
إنشــاء نشــاط صناعــي صغيــر لصنــع الثلــج تملكه االفتقــار الــى الثلــج خال فصــل الصيف

الجمعيــة التعاونيــة 
يوجدعــدم احتــرام معاييــر الصيد ال 



الحلول المقترحةالتحديات

تلــوث الميــاه وقلتهــا )االفتقار 
الــى الطاقة(

1. إنشــاء محطــة لمعالجــة ميــاه النهر
2. العمــل علــى منــع تحوبــل مياه الصــرف إلى مجرى 

لنهر ا

عــدم وجود تعــاون وتوافق بين 
المزارعيــن / بيــن المواطنيــن

1.  عقــد ورشــة عمــل حول مفهــوم التضامــن والعمل 
وني لتعا ا

2. تزويــد التعاونيــة القائمــة فــي القريــة بالمعدات 
التــي تحتاجهــا لجعلهــا فعالــة

عــدم وجود حــل يمنح المزارع 
االئتمــان والزراعــة التقليديــة

1.  إيجــاد حــل لدعــم المزارعيــن بالقروض
2.  إدخــال أو تطويــر محاصيــل جديــدة يمكن 

تصديرهــا أو تصنيعهــا.

يواجــه العمــال اللبنانيــون صعوبة 
فــي إيجاد عمل

1. تنظيــم األعمــال اللبنانيــة مــن خــال تطويــر مركز 
اتصــال يضمــن توافــر العمــل للعامــل ويضمن توفر 

العامــل للمزاعيــن 
2.  تحســين مهــارة العامــل اللبنانــي مــن خــال توفير 

لتدريب ا
قطــاع الصيد:

- مشــكلة مــرآب القوارب
- االفتقــار الــى المعــدات الازمة 

إلنتــاج الثلج فــي الصيف.
- نقــص المعــدات الازمــة إلنتاج 

األسماك.
- عــدم وجود مقطــورة للقارب
-عــدم وجود دعــم للمرأة التي 

تنتــج شــباك الصيد

1. تزويــد الجمعيــة التعاونيــة بالمعــدات الازمــة 
إلنتــاج الثلــج وتصنيــع المــواد الغذائية.

2. توفيــر مقطــورات للقــوارب لتســهيل العمــل.
3. ضــرورة العمــل علــى توســيع المــرآب وتنظيفه.

٤. إبــراز مهــارات الحياكــة لدى المرأة

التصويــت عبــر االســتطالع عبر التصويــت في الورشــةالمشــكلة
اإلنترنت

١ أي أولويــة قصوى
3 أي أدتــى درجة من 

أولوية

١23١23

تلوث وشــح الميــاه )االفتقار 
الــى الطاقة(

%62%17

عــدم وجــود تعاون وتوافق 
بيــن المزارعيــن / بين 

المواطنيــن

%87%16

عــدم وجود حــل يمنح 
المــزارع القــروض واالعتماد 

علــى الزراعــة التقليدية

%75%13

عمــال لبنانيــون: صعوبة 
إيجــاد عمل

%75%21

قطــاع الصيد:
- مشــكلة مــرآب القوارب
- االفتقــار الــى المعدات 
الالزمــة إلنتــاج الثلج في 

لصيف. ا
- االفتقــار الــى المعدات 

الالزمة إلنتاج األســماك
- عدم وجــود مقطورة 

للقوارب
-غيــاب الدعــم للمرأة التي 

تنتــج شــباك الصيد

%87%31

 

المشــاكل ذات األولويــة القصــوى واإلجــراءات المتبعــة )مــن 1 إلى 3(
ــات  ــاركون التحدي ــدد المش ــات، ح ــة البيان ــن صح ــق م ــل التحق ــة عم ــة ورش ــي نهاي ف
لضمــان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  األولــى.  الثاثــة  األولويــات  واختــاروا  الرئيســية 
االلكترونــي  االســتطاع  خــال  مــن  الســؤال  هــذا  طرحنــا  المجتمعــي،  االندمــاج 

الــذي أجــري فــي ببنيــن.



تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي الزراعــة واألغذيــة 
ــان وعــكار ــة فــي شــمال لبن الزراعي

تعــّد مبــادرة »تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي الزراعــة واألغذيــة 
الزراعيــة فــي شــمال لبنــان وعــكار« جــزء مــن ركيــزة العمالــة التوظيــف لشــراكة 
»آفــاق« فــي لبنــان، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة وتوفيــر 
الهشــة  المضيفــة  اللبنانيــة  والمجتمعــات  الســوريين  لاجئيــن  الائــق  العمــل 
وإمكانيــة  الرقميــة  والمهــارات  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  علــى  التركيــز  مــع   ،
المبــادرة  هــذه  تنفيــذ  يتــم  واإلبــداع.  العمــل  علــى  والحفــاظ  الــذات  تطويــر 
فــي أربــع  بلــدات ، هــي كفرحبــو، وأكــروم، وســير الضنيــة، وبنيــن، وذلــك فــي 

محافظــات عــكار وشــمال لبنــان.

»PROSPECTS - آفــاق« فــي لبنان

هولنــدا  حكومــة  أطلقــت  العالــم،  فــي  القســري  النــزوح  ألزمــات  اســتجابة 
لتحســين   )PROSPECTS ( »آفــاق«  شــراكة  بعنــوان:  جديــدة  شــراكة  مبــادرة 
ــل  ــة التموي ــم مؤسس ــي تض ــرًا، والت ــن قس ــة والنازحي ــات المضيف ــاق المجتمع آف
الدوليــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 
ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( والبنــك الدولــي. مــن خــال 
شــراكة »آفــاق«، تهــدف الــوكاالت الشــريكة الخمســة إلــى االســتفادة مــن 
تكميليــة  أنشــطة  تتضمــن  برامــج  إلنشــاء  خبرتهــا  ومجــاالت  النســبية  مزاياهــا 
والتوظيــف  والمهــارات  بالتعليــم  المتعلقــة  التحديــات  للتصــدي  ومترابطــة 
ــا والعــراق واألردن  ــي دول هــي مصــر وإثيوبي ــة. تغطــي الشــراكة ثمان والحماي

وكينيــا ولبنــان والســودان وأوغنــدا طــوال فتــرة 2023-2019.
لألنشــطة  النهائــي  الهــدف  يتمثــل  لبنــان،  فــي  »آفــاق«  برنامــج  إطــار  فــي 
ــوريين  ــن الس ــول الاجئي ــز حص ــي تعزي ــة ف ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي تنفذه الت
والمجتمعــات المضيفــة  الهشــة علــى فــرص العمــل الائــق )الحــق فــي العمــل(؛ 
وحمايــة  آمنــة  عمــل  بظــروف  المجتمعــات  هــذه  عمــال  تمتــع  مــن  والتأكــد 
معاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا  العمــل،  أثنــاء  العمــل(  فــي  )حقوقهــم  اجتماعيــة 
الشــاملة،  األولويــات  مــع  وتماشــيًا  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  الدوليــة.  العمــل 
تتضمــن الركائــز الثاثــة الشــاملة التــي ســتعمل منظمــة العمــل الدوليــة فــي 

والشــمول. والحمايــة  بكرامــة؛  العمــل  والتعلــم؛  التعليــم  ظلهــا: 

الخطــوة األولى:
بأصحــاب  قائمــة  وضــع  يتــم  المصلحــة:  أصحــاب  تحديــد 
الزراعــة  بقطــاع  يتعلــق  مــا  فــي  قريــة  كل  فــي  المصلحــة 
واألغذيــة الزراعيــة مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــة صياغــة 
لــكل  الزراعــة  قطــاع  عــن  االقتصــادي  االجتماعــي  الموجــز 
قريــة. يجــب أن تشــمل القائمــة أعضــاء مــن البلديــة والســلطات 
فــي كل  اإلرشــادية  والخدمــات  الزراعــة  وزارة  مثــل  المحليــة 
التعاونيــة  والجمعيــات  والمزارعيــن  المدنــي  والمجتمــع  قريــة 
والخبــراء  الجملــة  وأســواق  الزراعيــة  المدخــات  ومخــازن 

الخــاص. والقطــاع  والمصدريــن 

ــوة الثانية: الخط
إنشــاء اللجــان التوجيهيــة: يتــم إنشــاء اللجــان فــي كل قريــة 
تحديــد  فــي  والمســاعدة  االســتراتيجي؛  التوجيــه  لتقديــم 
ــاريع  ــذ مش ــة تنفي ــة ومراقب ــة واالقتصادي ــات االجتماعي االحتياج
المشــاركة واإلشــراك والتعليــم. يشــكل دورهــا هيئــة استشــارية 
وتنســيقها،  المقترحــة  المبــادرات  تقييــم  علــى  لإلشــراف 
المشــروع  تواجــه  أن  يمكــن  التــي  المشــاكل  ومناقشــة 
فــي  التضامــن  تعزيــز  فــي  المتمثــل  البرنامــج  هــدف  ودعــم 
قطــاع الزراعة/األغذيــة الزراعيــة والوفــاء بأهــداف المشــروع 
للنقــاش  منتــدى  بمثابــة  وســتكون  النهائيــة.  ومواعيــده 
والمجتمــع  المحليــة  الســلطات  عبــر  والتنســيق  الشــامل 
المحليــة. والمجتمعــات  والشــباب  الخــاص  والقطــاع  المدنــي 

المنهجيــة

يصــف هــذا القســم عمليــة تطويــر الموجــز االقتصــادي االجتماعــي الزراعــي عــن قطــاع 
الزراعــة المتبــع كجــزء مــن مشــروع »تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي 

ــان وعــكار”. ــة فــي شــمال لبن ــة الزراعي الزراعــة واألغذي



ــوة الثالثة: الخط

 رســم الخرائــط علــى نحــو تشــاركي وإنشــاء وثيقــة موجــزة: 
التحقــق  وورش  التشــاورية  العمــل  ورش  مــن  عــدد  عقــد  تــم 
الجماعيــة  المناقشــات  إلــى  باإلضافــة  البيانــات  صحــة  مــن 
المحدديــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  قريــة  كل  فــي  المركــزة 
واألغذيــة  الزراعــة  لقطاعــي  عميقــة  مناقشــة  إجــراء  بهــدف 
ــف  ــاط الضع ــية ونق ــاكل الرئيس ــك المش ــي ذل ــا ف ــة، بم الزراعي
مــن  جمعهــا  تــم  التــي  المعلومــات  علــى  بنــاًء  والتحديــات. 
تحديــد  تــم  المركــزة،  الجماعيــة  والمناقشــات  العمــل  ورش 
والتحديــات  والفــرص  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  االحتياجــات 
ــى  ــول المجتمــع عل ــرات فــي القــرى األربعــة. لضمــان قب والثغ
نطــاق واســع، عقــدت مشــاورات مفتوحــة لجميــع أفــراد البلــدة 
هــذه  إضافــة  وتمــت  المحــددة.  والثغــرات  األولويــات  حــول 

الوثيقــة. هــذه  إلــى  أيًضــا  المعلومــات 

الخطــوة الرابعة:
بتخصيــص  المتعلقــة  األولويــات  وتحديــد  الثغــرات  تحديــد   
ــة، ُطلــب مــن المشــاركين أصحــاب  المــوارد: خــال هــذه المرحل
تصنيــف   )1( االولــى  المرحلــة  فــي  المحدديــن  المصلحــة 
 )2( و  للمعالجــة،  احتياًجــا  األكثــر  والمشــكات  التحديــات 
ــذ  ــود / الفــرص والثغــرات الرئيســية فــي مجــال تنفي ــد القي تحدي

األولويــة. والمشــاكل  التحديــات  فــي  األنشــطة 



ســير الضنية



فــوق  متــر   950 ارتفــاع  علــى  المنية-الضنيــة  قضــاء  فــي  الضنيــة  ســير  قريــة  تقــع 
مســتوى ســطح البحــر. وهــي تبعــد 30 كــم عــن طرابلــس وتشــكل جــزءًا مــن اتحــاد 

الضنيــة. بلديــات 
تعتبــر هــذه القريــة األكبــر فــي قضــاء المنية-الضنيــة وقــد تشــكلت بلديتهــا عــام 1959. 
ــو 2020،  ــي حزيران/يوني ــداده ف ــم إع ــذي ت ــات ال ــم الحاج ــر تقيي ــي تقري ــا ورد ف و كم
العائــات  إقامــة  ومــكان  شــهيرة  ســياحية  كوجهــة  ســابًقا  معروفــة  القريــة  كانــت 

العربيــة فــي العطــات الصيفيــة.

لديهــم إمكانــات عاليــة فــي تحســين قطاعــات األغذيــة الزراعيــة واســتخدام اإلنتــاج 
ــاج  ــب فــرص إنت ــى جان ــة، إل ــع األغذي ــة لتصني ــة كمــواد أولي ــد مــن المواســم الزراعي الزائ
ــة  ــة الصخري ــوع الترب ــل فــي ن ــدة. أمــا نقــاط الضعــف الرئيســية فهــي تتمث ــل جدي محاصي
التــي تحتــاج إلــى اســتصاح باهــظ التكلفــة إلــى جانــب تلــوث ميــاه الــري الرافــدة مــن 

ــحور.  ــر المس نه
توجيــه  مركــز  وإنشــاء  التربــة  اســتصاح  تمويــل  فــي  الرئيســية  احتياجاتهــم  وتكمــن 
زراعــي فعــال أو مســاهمات تســاعد فــي تدريــب المزارعيــن؛ باالضافــة الــى امكانيــة 

النســاء. وتدريــب  الغذائيــة  المــواد  لتصنيــع  تعاونــي  عمــل  تأســيس 

لمحــة عامة عــن القرية

ســير الضنيةاســم القرية 
شــمال لبنانالمحافظــة 

ء  لقضا المنية-الضنيــةا
950  متراالرتفــاع )فوق مســتوى ســطح البحر(

اتحــاد بلديــات الضنيةاالتحــاد الــذي تنتمي إليه
1959 تاريــخ إنشــاء البلدية

2.67 كيلومتــر مربــعالمســاحة الكليــة للبلديــة
30%إجمالــي المســاحة الزراعيــة  )%(

فــي  يعملــون  الذيــن  المواطنيــن  نســبة  تشــكل 
ــم  ــن 40٪ منه ــه70٪  ولك ــير الضني ــي س ــة ف الزراع
ــره. ــي دون غي ــل الزراع ــى الدخ ــدون عل ــط يعتم فق

فــي  البطالــة  معــدل  يبلــغ 
ويبلــغ   ٪50 حوالــي  القريــة 
.٪50 الشــباب  بطالــة  معــدل 

تتمثــل نقــاط قوتهــم الرئيســية فــي قطاعــي الزراعــة واألغذية الزراعيــة في توافر 
الميــاه طــوال العــام تقريًبــا وارتفاع خصوبــة التربة.

فــي  للمشــاركة  واســتعداًدا  إيجابيــًا  تشــاركيًا  عمــًا  والمواطنــون  البلديــة  أظهــرت 
ــاك ديناميكيــات جيــدة بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة  ــادرات التضامــن والتعــاون. هن مب
ــن  ــع المواطني ــدى جمي ــة. أب ــيات مختلف ــن جنس ــال م ــة العم ــة وخاص ــاع الزراع ــي قط ف
)اللبنانييــن والســوريين( فــي قريــة ســير الضنيــة اهتمامــا كبيــرا بالعمــل مــع بعضهــم 
مــع  بالتعــاون  البلديــة  عملــت  األخيــرة،  األزمــة  وخــال   ،2020 عــام  وفــي  البعــض. 
فــراح  األزمــة:  هــذه  خــال  المزارعيــن  لمســاعدة  والمجموعــات  التعاونيــة  الجمعيــات 
ــات مهندســو الزراعــة متاحيــن لدعــم  النــاس يزرعــون أمــام منازلهــم منتجــات بســيطة؛ وب
المزارعيــن  البلديــة دعــم  2020، قــررت  الفنيــة. فــي عــام  المشــورة  اإلنتــاج وتقديــم 
ــخ(.  ــار، إل ــان، الخي ــول، الباذنج ــذور )الف ــوب والب ــن الحب ــس م ــي 2000 كي ــت حوال ووزع
ــادرت  ــة. ب ــى الزراع ــز عل ــبابية ترك ــات ش ــادرات أو مجموع ــة مب ــير الضني ــي س ــد ف ال توج

النســاء فــي القريــة للعمــل فــي بعــض المشــاريع الناشــئة.
مــا  فــي  خارجيــة وخاصــة  تهديــدات  القريــة  تواجــه  الحاليــة،  اللبنانيــة  األزمــة  بســبب 
ــرة، أثــرت قيــود التعبئــة العامــة  يتعلــق بارتفــاع تكاليــف المدخــات. وفــي اآلونــة األخي
وإغــاق البــاد علــى المواطنيــن، وخفضــت دخلهــم، وتســببت فــي إغــاق الســوق ممــا 

ــتويات. ــع المس ــى جمي ــن عل ــش المزارعي ــبل عي ــى س ــر عل أث
لــم يكــن جيــل الشــباب فــي ســير الضنيــة مهتمــًا جــًدا بالعمــل فــي القطاعــات الزراعيــة. 
األزمــة  بســبب  الحاضــر  الوقــت  فــي  القطــاع  هــذا  فــي  يعملــون  باتــوا  أنهــم  غيــر 
ــه فــي تمــوز/  ــم إكمال ــذي ت ــاًء علــى االســتطاع ال ــان. وبن ــة فــي لبن ــة الحالي االقتصادي
7٤.٤1% أن الشــباب غيــر مهتميــن بهــذا  ٤3 مشــارًكا، أجــاب  2021 بمشــاركة  يوليــو 
الشــباب  بــأن   %25.59 أجــاب  بينمــا  علــى مدرســتهم وجامعتهــم؛  القطــاع ويركــزون 

بالزراعــة. مهتمــون 
ــم  ــي ت ــات الت ــى المعلوم ــاًء عل ــة )بن ــير الضني ــي س ــن ف ــة للعاملي ــور الحالي ــراوح األج تت
ــوز /  ــي تم ــت ف ــي أجري ــال والت ــول العم ــزة ح ــة المرك ــة الجماعي ــن المناقش ــا م جمعه
ــن، و50000 و  ــور اللبنانيي ــة للذك ــرة لبناني ــن: 75000 و 100000 لي ــا بي ــو 2021( م يولي
ــر ســاعات  ــا أج ــات. أم ــة لاجئ ــرة لبناني ــن الذكــور و35000 لي ــة لاجئي ــرة لبناني 75000 لي

ــاث. ــة لإلن ــرة لبناني ــور و10000 لي ــة للذك ــرة لبناني ــو 13000 لي ــة فه ــل اإلضافي العم
 



*تــم جمــع هــذه المعلومات مــن البلدية

معلومــات ديموغرافيــة*
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القطــاع الزراعــي في ســير الضنية

معلومــات عامــة حول الزراعة
تربــة صخريــة/ طينيةنــوع التربة

أشــجار التفــاح واإلجاص والكرز والمشــمش نــوع المحاصيل
والخضروات

هــل من أراض أخرى خارج 
القريــة اســتخدمت للزراعة 
مــن قبل مزارعــي القرية؟

نعــم، هنــاك نســبة عالية مــن المزارعين 
الذيــن يمتلكــون اراٍض في«خــراج بلدة ســير 

– جــرود“ علــى بعد 13 كم مــن القرية
النســبة المئويــة لألشــخاص 
الذيــن يعملــون في قطاع 

الزراعــة وتصنيــع األغذية 
الزراعية 

 

%70

النســبة المئويــة لألفراد 
الذيــن يعتمــدون فقط 

علــى الدخل الزراعي

%٤0

هــل يظهر الشــباب 
ــا بالزراعة؟ اهتمام

نعم 

معلومــات حــول المــوارد المائية
فر المورد يســتخدم للري ملــوث/ غير ملوثالعدد متو

أم ال
للــري ومياه ال 15 نعمالينابيــع 

الشرب
نعــم، نهر األنهر

ر  لمسحو ا
نعمنعم1

لبحيرات  يوجدال ا يوجدال  يوجدال  ال 
التي  اآلبار 

تمتلكهــا البلديــات
يوجدال يوجدال  يوجدال  ال 

هل توجــد بنية 
تحتيــة للميــاه؟

نعم

هل مصــدر المياه 
كاف لــري جميع 

)نعم/ال( األراضي 

نعــم، لكــن تدفــق ميــاه الينابيــع والنهــر أقل في فصــل الصيف



الخطط أو 
االستراتيجيات 

الزراعية األخرى 
التي تم تطويرها 

للقطاع الزراعي 
في القرية

معلومــات حــول المســتودعات، والنقل والســوق

أوالعددالتوافرالنوع  تعمل 
ال تعمــل حاليا

أي مســتودعات أو وســائل نقل أو أســواق 
أخــرى مســتعملة مــن خــارج القرية/ القرى 

مجاورة
نعم، فــي طرابلسال 1نعمالتخزيــن المبــرد للمنتجــات الزراعيــة

نعم1نعمشــاحنات وماكينــة حراثــة تابعــة للبلدية
يوجدكاوســائل النقل المشــتركة يوجدال  ال يوجــد  - نقــل خاصال 

يوجدكاســوق الجملة يوجدال  أســواق الجملــة فــي طرابلس وبيروتال 
يوجدكاســوق التجزئة يوجدال  كاال 

معلومــات حــول الخدمــات الزراعية

لنوع  لتوافرا لعدد ا تعمــل / ال تعمــل حاليــًا ولماذاا
يوجدكامركــز تدريب زراعي ال ال 

يوجدكاالصيدليــات الزراعيــة  ال – هنــاك متجــر للــوازم الزراعية في ال 
ســير الضنيــة ولكنــه انتقــل الى مكان 

في جــوار القرية
الخدمــات نفســها مــن خــارج القرية/ القرى 
المجــاورة )نــوع الخدمــة + يرجــى التحديد(

مركز تدريب زراعي في القضاء في قرية بخعون	 
صيدلية زراعية يمتلكها مواطن من سير الضنية ولكنها تقع قرب سير الضنية 	 

يرجــى تحديــد الجهــة المانحة 
)منظمــات غيــر حكوميــة أخرى 

أخــرى، بلدية(

نوع المســاهمات

صيانــة قنــاة ري المياهالتنســيق بيــن الــوزارة والبلدية 

ــة بلدية  توزيــع الحبــوب علــى المزارعينلجن

جمعيــة انصــار البيئــة – 15 عضــو – 
علــم وخبر 192 – 2001

التشــجير، إطــاق حمات ضد 
صيــد الطيور العشــوائي



تحليــل مواطــن القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة واألخطــار المطروحة

التأثيرالوصف
نقاط القوة 

الداخلية
· توافر المياه والتربة الخصبة	
· جودة عالية للمنتجات )خاصة التفاح واإلجاص والفاصوليا 	

الخضراء(
· الخبرات الزراعية	
· توفر العمالة الزراعية	

· اإلنتاج ممكن على مدار العام بما في ذلك 	
الصيف بسبب توافر المياه والقوى العاملة.

· أسعار أفضل في السوق وإمكانية االنفتاح على 	
أسواق جديدة بسبب الجودة العالية

نقاط الضعف 
الداخلية

· تربة صخرية تستلزم االستصاح 	
· )صعوبات مالية؛ الحاجة إلى دعم لتمويل استصاح األراضي(	
· المزارعون هم من أصحاب الحيازات الصغيرة	
· عدم وجود إرشاد زراعي وتقويم زراعي وجميعة تعاونية	
· االفتقار الى عيادة بيطرية	
· سوق محدودة / طرابلس فقط من خال الوسطاء	

· ليست كل األراضي جاهزة للزراعة. ال يوجد زيادة 	
محتملة في اإلنتاج / المنطقة

· عدم نشر المعلومات والتقنيات الجديدة بين 	
المزارعين

· منافسة بين المنتجات اللبنانية والسورية	
· ال يوجد تعاون فعال لتطوير المنتجات الزراعية 	

الثانوية
· صعوبة الحصول على خدمات بيطرية مباشرة	
· صعوبة بيع المنتجات	

·الفرص الخارجية إنتاج محاصيل جديدة / عائشة خانم - زعفران -  عصفر    	
· مساهمات البلدية في القطاع الزراعي	
· رغبة المواطنين في العمل معا	
· الطقس مناسب لمجموعة واسعة من المحاصيل	

· تظهر بعض األبحاث التي قام بها مزارعو سير 	
الضنية أن هذه المحاصيل يمكن زراعتها ويمكن أن 

تؤدي إلى ربح جيد جًدا
· التنويع في اإلنتاج والعمل الناجح المحتمل مع 	

التنسيق القوي بين مختلف أصحاب المصلحة في 
القرية

التهديدات 
الخارجية

· ارتفاع تكاليف المدخات	
· المضاربات من المنتجات السورية واألجنبية - اآلن أقل من قبل	
· الطقس القاسي في الشتاء - يمكن اعتباره نقطة ضعف في 	

زراعة أشجار الفاكهة ولكنه نقطة قوية في زراعة الخضار 
)أواخر الموسم - يبدأ البيع عند انتهاء الموسم العادي(

· المزارعون غير قادرين على شراء المدخات - مما 	
يقلل اإلنتاج أو الجودة 

· وصول أقل إلى األسواق	



التفاصيــل المتعلقــة بقطــاع الزراعــة:

١. معلومــات عامــة عــن الجمعيــات التعاونيــة / الشــركات الناشــئة

١. أ- معلومــات عامــة

األعضاء مسجلة النوع االسم  فاعلــة حاليا عدد 

الجمعيــة التعاونيــة 
ــة الزراعية  االنمائي

فــي الضنية 
 2AID

جمعية 
نية و تعا

 – نعم 
2003/2/17

11 )عضــو في 
اللجنــة اإلدارية( 

80 مزارًعا و 

نعــم ، يقــع موقــع الجمعية 
التعاونيــة فــي ســير الضنية 
ولكــن الجمعيــة التعاونيــة 
تعمــل فــي جميــع مناطق 

لضنية ا

تعمــل النســاء على 
تصنيــع األغذية 

فــي منازلهن

مبادرات 
شئة نا

يوجد يوجدال  نعم ال 

2AID  ١.أ.١ الجمعيــة التعاونيــة االنمائيــة الزراعيــة فــي الضنيــة

/ الجمعيــة التعاونيــة متوفرة 
غيــر متوفرة

يرجــى التحديــد  

التعــاون مــع جمعيــة تعاونيــة أخرى تقــع في عكار نعم نــوع المنتجات
وكذلــك التعــاون مــع مؤسســة الصفدي - خــط إنتاجي 

يســمى خيــرات )حاليــا: مربــى، مخلل، زيتــون، زيت زيتون، 
) عسل

- تحصــل هــذه الجمعيــة التعاونيــة علــى المــواد األولية 
المنتجــة مــن ســير الضنيــة وجميــع المزارعيــن ومربي 

النحــل فــي منطقــة الضنية.
يبيــع المزارعــون هــذه المنتجــات إلــى الجمعية 

التعاونيــة بكميــات كبيــرة ويتــم دفــع ســعر أعلى من 
الســوق ممــا يوفــر علــى المزارعيــن عنــاء التعبئة بعد 

د. الحصا
كمــا تقــدم هــذه التعاونية خدمــات لجميــع مناطق 

الضنيــة بمــا فــي ذلــك مزارعو ســير. مثل توزيــع الماعز 
علــى النســاء فــي أحــد مشــاريع تمكين المرأة، ورش 

الممارســات الزراعيــة الجيــدة، وتركيــب مســتلزمات الري 
بالتنقيــط، وفحــص التربــة مجاًنــا للمزارعيــن.

مملوكــة محلًيــا / 
ة جر مستأ

كة  مــن قبــل رئيــس الجمعيــة التعاونيــة ســامر فتفت في مملو
ســير الضنية

آالت التعبئــة والتغليــف ووضــع الملصقــات،نعماآلالت المملوكــة
جميــع آالت خــط إنتــاج المربى،

تــم التبــرع بهذه اآلالت مــن جهــات مانحة دولية 
مختلفــة مــن خــال مشــاريع مختلفة.

االالت عنــد الحاجةنعمصيانة 
منتجــات خيــرات موجــودة فــي األســواق المحلية ويتم نعمالسوق 

تصديرهــا أيًضا
يوجدكااســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف 
ووضــع الملصقات

التعــاون مــع جمعيــة عــكار التعاونية ومؤسســة نعم
ي لصفد ا

توافــر العمال 
والقــدرة على الدفع

متوفــرون ويتلقــون أجورهــم في الوقــت المحددنعم

يوجدكاخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
ــة اإلنتاج   لعملي
ــها ومتاحة  نفس

. ية للقر

كا



١.أ.2 النســاء العامــالت علــى تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي منازلهن
النســاء العامــالت علــى تصنيــع المواد 

الغذائيــة فــي منازلهن
 / متوفر

غيــر متوفر
يرجــى التحديد 

المونــة اللبنانيــةنعم نــوع المنتجات
كة مملوكــة محلًيــا / مســتأجرة فــي منازلهن مملو

توافــر المــواد األوليــة والقدرة على 
ئها  شرا

ارتفــاع التكاليف بســبب نعم
لتضخم ا

يوجدالاآلالت المملوكــة ال 
االالت يوجدالصيانة  ال 

ال يوجــد – البيع للســوق الالسوق 
ــة واألصدقاء  المحلي

يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 
يوجدالالتعبئــة والتغليــف ووضــع الملصقــات ال 

يعملــون بنفســهمنعمتوافــر العمــال والقــدرة على الدفع
يوجدالخــط إنتاج جديد ال 

المرافــق والخدمــات والمعــدات متوفرة 
فــي القــرى المجــاورة لعملية اإلنتاج  

نفســها ومتاحــة للقريــة

ال

١.ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
الحلــول المقترحــة  لتحديات ا

ال يوجــد – األزمــة اللبنانيــة ارتفــاع أســعار المدخــات والمود األولية
إنشــاء جمعيــة تعاونية عــدم وجــود جمعيــة تعاونيــة تجمع النســاء معًا

الدعــم فــي تأميــن اآلالت والمعدات غيــاب الدعم واألمــوال والتمويل 
وضــع خطة تســوقية صعوبــة الوصول إلى الســوق

ال يوجــد – التدريــب علــى أخاقيــات التعاون 
والحــرص علــى عــدم التدخل في السياســة

فشــل التعــاون بســبب االختاف في اآلراء 
السياســية 



المزارعون  .2

2.أ معلومــات عامة
/ معلومــات مفصلــة متوفر 

غيــر متوفر
يرجــى التحديد

أشــجار التفاح، واإلجاص، نعم نــوع المنتجات
والخوخ،

والمشــمش، والفاكهــة 
المتنوعــة

أرض مملوكــة / 
ة جر مستأ

كة  يملكــون أراض فــي ســير الضنية مملو
وخــراج بلدة ســير – جــرود مربين 

)علــى ارتفــاع 1600 متر(
الحصــول علــى مياه 

الري
نهــر المســحور من نبع القســامنعم 

الري الــري بالجرنعم نظام 
قنــاة الــري ملوثــة بمياه الصرف كانقــاء مياه الري

لصحي ا
األمراض الرئيســة 

التــي تصيــب النبات / 
الحيوان 

جــرب التفــاح، ذبابة فاكهــة البحر نعم
األبيــض المتوســط، المونيليــا

نــوع الزراعــة )تقليدية 
عضوية(  /

اســتخدام مبيدات الحشــرات تقليديــة 
واألسمدة

أســواق الجملة فــي طرابلس نعمالسوق
وبيروت

يوجدكااســتراتيجية الســوق ال 
توافــر المدخالت 

)األسمدة 
والمبيــدات( والقدرة 

ئية لشرا ا

ارتفــاع التكاليــف بســبب التضخمنعم

اآلالت )مملوكــة أو 
مشــاكل فــي التوافر 

أو القــدرة على 
الدفع(

االفتقــار إلــى المعدات واآلالتكا

توافــر العمال 
والقــدرة على دفع 

األجور

متوفــرون واألجــور مدفوعة نعم
بشــكل منتظــم وفــي الوقت 

د لمحد ا
المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
ــة اإلنتاج   لعملي
ــها ومتاحة  نفس

. ية للقر

ثاجــات لمنتجــات التفــاح في 	 
بلس ا طر

ــا  التكنولوجي
)األوصاف 

والتحديات(

كا – معــدات وتقنيــات تقليديــة 



3. المعلومــات المتعلقــة بالوســيط:ال يوجــد

2. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا
محطــة لمعالجــة الميــاهتلــوث ميــاه الــري - قناة ميــاه ملوثــة بمياه الصــرف الصحي

صيانــة نظــام الــري بانتظامقنــاة الــري تحتاج إلــى الصيانة
ال يوجــد بســبب األزمــة اللبنانيةارتفــاع تكلفــة المدخات

عــدم وجــود ثقة بيــن المزارعيــن والصيدليــات الزراعيــة التي تزودهم
ــدة بمنتجات فاس

مراقبــة المنتجــات

توفيــر التدريــب فــي مواضيــع محــددة وحول األمراض التــي تصيب غيــاب التوجيــه فــي القطاع الزراعي
المزروعات

تمكيــن المزارعيــننــزاع بيــن المزارعين والوســطاء



6. العمــال / العمالــة

6.أ. معلومــات عامــة حــول العمالة
يرجــى التحديد التفاصيــل

ــة العمل اإلنتــاج النباتــي ، صنــع المونــة / تصنيــع األغذية )النســاء(طبيع
ــون والجئون هما لبناني كا

ال يوجــد عقديوجــد عقــد/ ال يوجد عقد
ــز العمال يعمــل العمــال بشــكل رئيســي فــي القطــاع الزراعي؛ واإلنتاج تركي

النباتــي والتصنيــع الغذائــي
مهــارات العمال الرئيســية 

والثغــرات إن وجدت
التقليــم وإزالــة األعشــاب الضــارة والحصاد والزراعــة وجميع 
الممارســات الزراعيــة، وتعمــل الســيدات فــي تصنيــع المواد 

الغذائيــة مــن منازلهن
التمييــز بيــن الرجــال واإلناث/

ال يوجــد تمييز
نعــم ، اختــاف فــي المهام  واألجر

عادلة نعم أجور 
مــن الصعــب إيجاد عمل / 

مــن الســهل إيجاد عمل 
نعــم ، مــن الصعــب إيجــاد عمل طوال الوقــت وعلى مدار 

لسنة ا

6. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات الحلــول المقترحــةا

ال يوجــد - بســبب األزمــة االقتصاديةارتفــاع كلفــة العيش
المزيــد مــن المشــاريع وفــرص العمــل الميدانــي أو العمل في صعوبــة ايجــاد عمل

قطاعــات أخــرى لضمــان الحصول علــى دخل جيد

7. الصيــادون : ال يوجــد

 / الحكوميــة  غيــر  المنظمــات   / الزراعيــون  المهندســون   / 4. خدمــات اإلرشــاد 
والمشــاتل المــوردون 

4.أ. معلومــات عامة 
/ النوع  متاح 

غيــر متاح
أي دعــم فني أو مجــاالت الخبرة

مــادي مجاني )إذا كان 
متوفــرًا، يرجــى التحديد(

ال إنتــاج / وقايــة النباتنعم مهنــدس زراعي
 DSF Development

 sans frontier
منظمــة تنميــة بال 

حدود
علــم و خبر : د/١03

١9 نيســان/أبريل 
2007

تمكيــن المجتمــع؛ نعم 
االقتصــاد واالجتماع 

والزراعة 

نعــم ، ورش عمــل حول 
ــرات  مكافحة الحش

واألمــراض النباتية، وورش 
عمــل حــول تســميد التربة 

ــاريع  واخصابها، ومش
تمكيــن المــرأة، والتعاون 

مــع برنامج األمــم المتحدة 
اإلنمائي في مشــروع 

محمّيــة جــرد مربين 

4. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات ا الحلــول المقترحــة

ارتفــاع تكلفــة المدخــات / الموردين والمشــاتل ــبب التضخم  بس

5. التعبئــة والتغليــف / المصــدرون: ال يوجــد



ــال المقترحةنســبة االصوات *المشــكلة األعم
الدعــم المالــي للمزارعيــن والمنتجيــن77%ارتفــاع تكلفــة مدخــات اإلنتاج

ــات 60% غيــاب االرشــاد الزراعــي / التقويم الزراعي ــبب المنتج ــة بس ــن المضارب ــد م ــة للح ــة زراعي ــع خط ــن / وض ــب المزارعي تدري
األجنبيــة

التدريــب علــى أخاقيــات التعاون٤6%عــدم وجود تعاون

عــدم وجــود تعاونيــة تجمــع كل النســاء اللواتــي يحضــرن مونــة 
ــًا مع

تعاونيــة للنســاء العامــات فــي تصنيــع المــواد الغذائية%35

محطــة معالجــة الميــاه - ال تؤثــر حًقــا علــى قريــة ســير الضنيــة، فهــي أكثــر 10%تلــوث قنــوات مياه الري
خطــورة علــى القــرى المجــاورة.

المشــاكل ذات األولويــة القصــوى واإلجــراءات المتبعــة فــي قطاعــي الزراعة واألغذيــة الزراعية

الرئيســية  التحديــات  المشــاركون  حــدد  البيانــات،  صحــة  مــن  التحقــق  عمــل  ورشــة  نهايــة  فــي 
المجتمعــي،  االندمــاج  لضمــان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  األولــى.  الثاثــة  األولويــات  واختــاروا 
الضنيــة. ســير  فــي  أجــري  الــذي  االلكترونــي  االســتطاع  خــال  مــن  الســؤال  هــذا  طرحنــا 



المنهجيــة

يصــف هــذا القســم عمليــة تطويــر الموجــز االقتصــادي االجتماعــي الزراعــي عــن قطــاع 
الزراعــة المتبــع كجــزء مــن مشــروع »تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي 

ــان وعــكار”. ــة فــي شــمال لبن ــة الزراعي الزراعــة واألغذي

تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي الزراعــة واألغذيــة 
ــان وعــكار ــة فــي شــمال لبن الزراعي

واألغذيــة  الزراعــة  فــي  والتضامنيــة  االجتماعيــة  المبــادرات  »تفعيــل  مبــادرة  تعــّد 
لشــراكة  التوظيــف  العمالــة  ركيــزة  مــن  جــزء  وعــكار«  لبنــان  شــمال  فــي  الزراعيــة 
»آفــاق« فــي لبنــان، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة وتوفيــر العمــل 
التركيــز  مــع   ، الهشــة  المضيفــة  اللبنانيــة  والمجتمعــات  الســوريين  لاجئيــن  الائــق 
ــاظ  ــذات والحف ــر ال ــة تطوي ــة وإمكاني ــارات الرقمي ــة والمه ــل الزراع ــات مث ــى قطاع عل
ــو،  ــي كفرحب ــدات ، ه ــع  بل ــي أرب ــادرة ف ــذه المب ــذ ه ــم تنفي ــداع. يت ــل واإلب ــى العم عل

لبنــان. وأكــروم، وســير الضنيــة، وبنيــن، وذلــك فــي محافظــات عــكار وشــمال 

»PROSPECTS - آفــاق« فــي لبنان

مبــادرة  هولنــدا  حكومــة  أطلقــت  العالــم،  فــي  القســري  النــزوح  ألزمــات  اســتجابة 
ــات  ــاق المجتمع ــين آف PROSPECTS( لتحس ــاق« ) ــراكة »آف ــوان: ش ــدة بعن ــراكة جدي ش
ــل  ــة العم ــة، ومنظم ــل الدولي ــة التموي ــم مؤسس ــي تض ــرًا، والت ــن قس ــة والنازحي المضيف
المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  الاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  الدوليــة 
للطفولــة )اليونيســف( والبنــك الدولــي. مــن خــال شــراكة »آفــاق«، تهــدف الــوكاالت 
خبرتهــا إلنشــاء  النســبية ومجــاالت  مزاياهــا  مــن  االســتفادة  إلــى  الخمســة  الشــريكة 
بالتعليــم  المتعلقــة  التحديــات  للتصــدي  ومترابطــة  تكميليــة  أنشــطة  تتضمــن  برامــج 
والمهــارات والتوظيــف والحمايــة. تغطــي الشــراكة ثمانــي دول هــي مصــر وإثيوبيــا 

والعــراق واألردن وكينيــا ولبنــان والســودان وأوغنــدا طــوال فتــرة 2023-2019.
فــي إطــار برنامــج »آفــاق« فــي لبنــان، يتمثــل الهــدف النهائــي لألنشــطة التــي تنفذهــا 
ــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة   ــز حصــول الاجئي ــة فــي تعزي منظمــة العمــل الدولي
الهشــة علــى فــرص العمــل الائــق )الحــق فــي العمــل(؛ والتأكــد مــن تمتــع عمــال هــذه 
أثنــاء  العمــل(  فــي  )حقوقهــم  اجتماعيــة  وحمايــة  آمنــة  عمــل  بظــروف  المجتمعــات 
ــدًا، وتماشــيًا مــع  ــر تحدي ــة. وبشــكل أكث ــر العمــل الدولي العمــل، بمــا يتماشــى مــع معايي
األولويــات الشــاملة، تتضمــن الركائــز الثاثــة الشــاملة التــي ســتعمل منظمــة العمــل 

ــمول. ــة والش ــة؛ والحماي ــل بكرام ــم؛ العم ــم والتعل ــا: التعلي ــي ظله ــة ف الدولي

الخطــوة األولى:

فــي  المصلحــة  بأصحــاب  قائمــة  يتــم وضــع  المصلحــة:  أصحــاب  تحديــد   
كل قريــة فــي مــا يتعلــق بقطــاع الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة مــن أجــل 
عــن  االقتصــادي  االجتماعــي  الموجــز  صياغــة  عمليــة  فــي  المشــاركة 
ــة  ــن البلدي ــاء م ــة أعض ــمل القائم ــب أن تش ــة. يج ــكل قري ــة ل ــاع الزراع قط
ــي كل  ــادية ف ــات اإلرش ــة والخدم ــل وزارة الزراع ــة مث ــلطات المحلي والس
ومخــازن  التعاونيــة  والجمعيــات  والمزارعيــن  المدنــي  والمجتمــع  قريــة 
والقطــاع  والمصدريــن  والخبــراء  الجملــة  وأســواق  الزراعيــة  المدخــات 

الخــاص.

ــوة الثانية: الخط

لتقديــم  قريــة  كل  فــي  اللجــان  إنشــاء  يتــم  التوجيهيــة:  اللجــان  إنشــاء   
ــة  ــات االجتماعي ــد االحتياج ــي تحدي ــاعدة ف ــتراتيجي؛ والمس ــه االس التوجي
المشــاركة واإلشــراك والتعليــم.  تنفيــذ مشــاريع  واالقتصاديــة ومراقبــة 
المبــادرات  تقييــم  علــى  لإلشــراف  استشــارية  هيئــة  دورهــا  يشــكل 
تواجــه  أن  يمكــن  التــي  المشــاكل  ومناقشــة  وتنســيقها،  المقترحــة 
فــي  التضامــن  تعزيــز  فــي  المتمثــل  البرنامــج  هــدف  ودعــم  المشــروع 
ــده  ــروع ومواعي ــداف المش ــاء بأه ــة والوف ــة الزراعي ــاع الزراعة/األغذي قط
عبــر  والتنســيق  الشــامل  للنقــاش  منتــدى  بمثابــة  وســتكون  النهائيــة. 
والشــباب  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  والمجتمــع  المحليــة  الســلطات 

المحليــة. والمجتمعــات 



ــوة الثالثة: الخط

تــم عقــد   رســم الخرائــط علــى نحــو تشــاركي وإنشــاء وثيقــة موجــزة: 
البيانــات  مــن صحــة  التحقــق  التشــاورية وورش  العمــل  مــن ورش  عــدد 
مــع  قريــة  كل  فــي  المركــزة  الجماعيــة  المناقشــات  إلــى  باإلضافــة 
أصحــاب المصلحــة المحدديــن بهــدف إجــراء مناقشــة عميقــة لقطاعــي 
الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك المشــاكل الرئيســية ونقــاط 
مــن  جمعهــا  تــم  التــي  المعلومــات  علــى  بنــاًء  والتحديــات.  الضعــف 
االحتياجــات  تحديــد  تــم  المركــزة،  الجماعيــة  والمناقشــات  العمــل  ورش 
القــرى  فــي  والثغــرات  والتحديــات  والفــرص  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
ــاورات  ــدت مش ــع، عق ــاق واس ــى نط ــع عل ــول المجتم ــان قب ــة. لضم األربع
المحــددة.  والثغــرات  األولويــات  حــول  البلــدة  أفــراد  لجميــع  مفتوحــة 

الوثيقــة. إلــى هــذه  أيًضــا  وتمــت إضافــة هــذه المعلومــات 

الخطــوة الرابعة:
ــال  ــوارد: خ ــص الم ــة بتخصي ــات المتعلق ــد األولوي ــرات وتحدي ــد الثغ  تحدي
ــة، ُطلــب مــن المشــاركين أصحــاب المصلحــة المحدديــن فــي  هــذه المرحل
احتياًجــا  األكثــر  والمشــكات  التحديــات  تصنيــف   )1( االولــى  المرحلــة 
ــود / الفــرص والثغــرات الرئيســية فــي مجــال  ــد القي للمعالجــة، و )2( تحدي

ــة. ــاكل األولوي ــات والمش ــي التحدي ــطة ف ــذ األنش تنفي



حبو كفر



ــى 500  ــاع 300 إل ــى ارتف ــان عل ــمال لبن ــة ش ــة الضني ــة المني ــي منطق ــو ف ــع كفرحب تق
ــة وتشــكل جــزء مــن  ــر فــوق مســتوى ســطح البحــر، وهــي تبعــد 17.6 كــم عــن المني مت

ــة. ــات الضني ــاد بلدي اتح
تأسســت بلديــة كفرحبو ســنة 1957. 

والمشــمش  الخــوخ  مثــل  الجــودة  عاليــة  بمنتجاتهــا  الزراعيــة  كفرحبــو  قريــة  تشــتهر 
إلــى جانــب الخضــار  الهنــدي(،  )الســفرجل  والزيتــون واألفــوكادو وفاكهــة القشــطة 

األلبــان. ومنتجــات 

فــي المقابــل، تكمــن نقــاط الضعــف الرئيســية للبلــدة فــي تلــوث ميــاه الــري التــي 
ــاه النهــر  ــف بســبب شــح مي ــاه فــي الصي ــدرة المي ــي مــن نهــر المســحور، فضــًا عــن ن تأت

ــاف.  ــم الجف ــي موس ف
يتمتــع الســكان بإمكانيــة عاليــة لتحســين قطــاع صناعــة األغذيــة الزراعيــة، باســتخدام 
ــف المنتجــات.  ــع تل ــة لمن ــض إنتاجهــم الزراعــي كمــواد خــام لصناعــة المــواد الغذائي فائ
الخارجيــة  والمســاهمات  التبرعــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن  كفرحبــو  اســتفادت 
النحــل مربــي  دعــم  وتــم  الزراعيــة؛  األغذيــة  وصناعــة  الزراعــة  قطاعــي  فــي 

لمحــة عامة عــن البلدة

حبو اســم البلدة  كفر
شــمال لبنانالمحافظــة 

ء  لقضا المنيــة - الضنيــةا
300-500 ماالرتفــاع )فوق مســتوى ســطح البحر(

اتحــاد بلديــات الضنيةاالتحــاد الــذي تنتمي إليه
1957تاريــخ إنشــاء البلدية

7.٤1  كيلومتــر مربــعالمســاحة الكليــة للبلديــة
60%إجمالــي المســاحة الزراعيــة )%(

تشــكل فئــة المزارعيــن نســبة 70٪ مــن 
ــد  ــث يعتم ــو حي ــكان كفرحب ــوع س مجم
فحســب  الزراعــة  علــى  منهــم   ٪55

للدخــل رئيســي  كمصــدر 

ويعمــل بعــض الســكان كموظفيــن في 
القطــاع العــام )قوى األمــن اللبناني( 

والقطــاع الخــاص باإلضافة إلى 
االعتمــاد علــى الحــواالت من الخارج.

تعتبــر جــودة المنتجــات وتنوعهــا وقــرب القريــة من ســوق الجملة فــي طرابلس، 
مــن نقــاط القــوة الرئيســية لقطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعية فــي كفرحبو. 

عــن  فضــًا  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قبــل  مــن  النحــل  مربــي  دعــم  وتــم   
الميــاه.  قنــوات  لتركيــب  األخــرى  التبرعــات  مــن  العديــد 

يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة  خارجيــة  تهديــدات  يواجهــون  فهــم  اللبنانيــة،  لألزمــة  ونظــرًا 
المدخــات. وأســعار  اإلنتــاج  بتكلفــة 

محطــة  إنشــاء  طريــق  عــن  حلهــا  ويمكــن  الــري  بميــاه  الرئيســية  مشــكلتهم  ترتبــط 
لمعالجــة ميــاه النهــر وإيجــاد طــرق بديلــة للــري فــي الصيــف مثــل حفــر آبــار الميــاه 

الوقــود. تكلفــة  لتقليــل  الشمســية  بالطاقــة  تعمــل  مضخــة  وتركيــب 
ــات  ــاء العام ــر النس ــت تفتق ــس الوق ــي نف ــن ف ــن ولك ــن المزارعي ــد بي ــيق جي ــد تنس يوج
التعــاون فــي مــا  إلــى  التحديــد  الغذائيــة علــى وجــه  المنتجــات  فــي قطــاع تصنيــع 

بينهــن.
إيجابيــة  كفرحبــو  قريــة  فــي  والســوريين  اللبنانييــن  بيــن  االجتماعيــة  الديناميــات  إن 
ــًرا بالعمــل مــع بعضهــم فــي مشــروع االقتصــاد االجتماعــي  ــا كبي ــدون اهتماًم وهــم يب

والتعاونــي هــذا.
أثــرت قيــود التعبئــة العامــة واإلغــاق العــام بســبب وبــاء كورونــا علــى المواطنيــن، 
ــة الــذي يصــل  ــادة معــدل البطال ــان تســبب ذلــك فــي زي ــة أخــرى فــي لبن ومثــل أي قري

ــى 60 %، و٤0 % مــن هــذه النســبة هــم   مــن الشــباب. ــى حوال إل
غيــر  الزراعيــة.  القطاعــات  فــي  بالعمــل  اهتماًمــا  فــي كفرحبــو  الشــباب  جيــل  أظهــر 
فــي  لوالديهــم. ولكــن  الســيئة  التجربــة  بســبب  المجــال  فــي هــذا  يعملــون  أنهــم ال 
بســبب  القطــاع  فــي هــذا  للعمــل  أنفســهم مضطريــن  يجــدون  الحاضــر، هــم  الوقــت 

الغذائــي ألســرهم. الوضــع االقتصــادي وبحثــًا عــن األمــن 
تبلــغ أجــور العمــال الحاليــة فــي كفرحبــو )بنــاًء علــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا 
ليــرة   60.000  )2021/7/13 بتاريــخ  العمــال  المركــزة حــول  الجماعيــة  المناقشــة  مــن 
ليــرة  و٤0.000  الذكــور  لاجئيــن  لبنانيــة  ليــرة   50.000 و  اللبنانييــن  للذكــور  لبنانيــة 
وكل  ظهــرًا  الواحــدة  حتــى  صباحــًا  الســابعة  مــن  العمــل  ســاعات  لاجئــات.  لبنانيــة 

لإلنــاث. لبنانيــة  ليــرة  و7000  للذكــور  لبنانيــة  ليــرة   10,000 بـــ  إضافيــة  ســاعة 
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*تــم جمــع هــذه المعلومات مــن البلدية

معلومــات ديموغرافيــة*



القطــاع الزراعــي فــي كفرحبو

معلومــات عامــة حول الزراعة
ــة طينيةنــوع التربة ترب

 شــجر الخــوخ والمشــمش والزيتون نــوع المحاصيل
واالفــوكا والقشــطة والكاكي

هــل من أراض أخرى خارج 
القريــة اســتخدمت للزراعة 
مــن قبل مزارعــي القرية؟

ال 

النســبة المئوبــة لألشــخاص 
الذيــن يعملــون في قطاع 

الزراعــة وصناعــة األغذية 
الزراعية 

 

%70

النســبة المئوبــة لألفراد 
الذيــن يعتمــدون فقط 

علــى الدخل الزراعي

%55

هــل يظهر الشــباب 
ــا بالزراعة؟ اهتمام

نعــم ، هــم مرتبطــون عاطفيــًا بأراضيهم، 
ولكنهــم خائفــون من تجــارب آبائهم، 

لذلــك هــم ال يســتثمرون فــي الزراعة ظنًا 
منهــم أنهــا ليســت اســتثماًرا فعااًل.

معلومــات حــول المــوارد المائية
يســتخدم للري ملــوث/ غير ملوثالعدد التوافر المورد

أم ال
2نعمالينابيــع 

نبــع القبــو و نبع 
لضنية ا

نبــع القبو  
الميــاه ملوثــة في 

الوقــت الحالي 

تســتخدم لشرب 
وري  المياه 

المزروعات

يوجدالاألنهر يوجدال  يوجدال  ال 
لبحيرات  يوجدالا يوجدال  يوجدال  ال 

التي  اآلبار 
تمتلكهــا البلديــات

3 )واحــد تديره نعم 
البلديــة واآلخــر تديره 
مؤسســة ميــاه لبنان 

لي( لشما ا

 5 آبــار خاصة

ــتخدم لمياه ال  تس
وري  الشرب 

المزروعات

البنــى التحتيــة 
ه للميا

تســتفيد القريــة مــن ميــاه نهــر المســحور. تقــع ينابيعهــا خارج القريــة والمياه 
تتصــل بالقريــة عبــر قنــوات الــري. غيــر أن الميــاه ملوثــة )تختلــط بمياه الصرف 

الصحــي(. عندمــا يجــف النهــر فــي الصيــف، يتم ترشــيد اســتهاك المياه في 
ســير الضنيــة، وبالتالــي ال تتمكــن كفرحبــو مــن الحصــول علــى المياه.

مصــدر الميــاه غيــر كاف لــري جميع األراضيتوافــر الميــاه للري



معلومــات حــول المســتودعات، والنقل والســوق

أي مســتودعات أو وســائل نقل أو أســواق أخرى تعمــل أو ال تعمــل حاليــاالعددالتوافرالنوع 
مســتعملة مــن خــارج القريــة/ القرى مجاورة

التخزيــن المبــرد للمنتجــات 
الزراعية

نعــم – ولكنهــا مســتودعات 2نعم 
خاصــة – تســتخدم للتفــاح 

بشــكل رئيسي

ال 

يوجدالوســائل النقل المشــتركة مركبــات نقــل خاصــة يمتلكها ال 
بعــض المواطنيــن فــي القرية

ال 

يوجدالســوق الجملة يوجدال  ســوق تجــارة الجملــة في طرابلس ال 
يوجدالســوق التجزئة يوجدال  يوجدال  ال 

معلومــات حــول الخدمــات الزراعية

تعمــل / ال تعمــل حاليــًا ولماذاالعدد التوافرالنوع 
يوجدالمركــز تدريب زراعي يوجدال  ال 

نعم 1نعم مخــازن المــؤن الزراعية
القريــة  القريــة/  خــارج  مــن  نفســها  الخدمــات 

التحديــد( يرجــى   + الخدمــة  )نــوع  المجــاورة 
يمكــن للمزارعيــن الوصــول إلــى  الصيدليــات الزراعيــة األخــرى في القــرى المجاورة.	 
يمكــن للمزارعيــن الوصــول إلــى مركــز تدريــب زراعي لجميــع مناطــق المنيــة - الضنية	 

يرجــى تحديــد الجهــة المانحة التوافر
)منظمــات غيــر حكومية 

أخرى أخــرى، بلدية(

يرجــى تحديد نوع 
المســاهمات

المنظمــات غيــر الحكوميــة نعم
الدوليــة / الجهــات المانحــة

مســاعدة مربــي النحل

المنظمــات غيــر الحكوميــة نعم
الدوليــة / الجهــات المانحــة

مشــروع بيئــي، إعادة تدوير 
المخلفــات والعمــل على 

إنشــاء محميــات طبيعيــة
المنظمــات غيــر الحكوميــة نعم

الدوليــة / الجهــات المانحــة
تركيــب شــبكات الري 

المنظمــات غيــر الحكوميــة نعم
الدوليــة / الجهــات المانحــة

آبــار المياه

هل من خطط 
أو استراتيجيات 
زراعية أخرى تم 

تطويرها للقطاع 
الزراعي في 

القرية؟



تحليــل مواطــن القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة واألخطــار المطروحة

ثيرالوصف لتأ ا

ــرة الزراعية	 نقــاط القــوة الداخلية الخب
المنتــج ذو جــودة عاليــة،  وخاصــة الخــوخ الكفرحبوي              	 
موقــع القريــة غيــر بعيــد عن ســوق الجملة فــي طرابلس.            	 
توافــر الميــاه الجوفية   	 

األراضــي الزراعيــة منتجــة وليســت مهملــة )يهتــم أصحاب 	 
األراضــي والمزارعــون بأراضيهــم وهــم ملمون بذلك(

يبــاع إنتــاج الخــوخ بســعر مرتفع في الســوق )يحقق 	 
المزارعــون أرباح جيدة(

ســهولة الوصــول إلى ســوق الجملة	 
الميــاه الجوفيــة متوفــرة وتتجــدد مــن تلقاء نفســها بعد 	 

تســاقط الثلــوج، لكــن ضخهــا يكلــف الكثيــر من المال 
والوقود 

الميــاه المســتخدمة فــي الــري ملوثة	 نقــاط الضعــف الداخلية
تجــف الميــاه المســتخدمة للــري فــي الصيف	 
عــدم وجــود تقويم زراعي	 
االكتفــاء بالمعــارف التقليديــة. المزارعــون ليســوا علــى 	 

درايــة بالتقنيــات الجديــدة وأمــراض النباتــات الجديدة
قلــة الدراســات الخاصة بالمشــاريع المســتدامة	 
االفتقــار إلــى المعــدات واآلالت )إلنتــاج المنتجات 	 

الغذائيــة وتصنيعهــا(

 	
بعــض الخضــروات مثــل الفلفــل ال يمكــن زراعتها بســبب 	 

ــاه الملوثة. المي
انخفــاض اإلنتــاج فــي الصيف لنحو ٤ أشــهر بســبب شــح 	 

لمياه. ا
منافســة عاليــة مــع المنتجات المســتوردة من ســوريا بأســعار 	 

منخفضــة.
ارتفــاع احتماليــة إصابــة المزروعــات بمــرض جديــد و معرفة 	 

محــدودة بالعاج.
ارتفــاع احتماليــة فشــل المشــاريع بســبب نقــص الخطط 	 

وإجراءات االســتدامة.
عــدم توفــر معدات وآالت لدعــم اإلنتــاج. االعتماد على 	 

ــاج اآلالت القديمة. إنت
تصنيــع المنتجــات الزراعيــة / المنتجــات الثانويــة مثــل 	 الفــرص الخارجية

لمربى. ا
الحصــول علــى العديــد مــن التبرعات وفــرص الدعم من 	 

قبــل المنظمــات غيــر الحكومية 
ــاخ كفرحبو                                                            	  من

 إنتــاج إضافــي للبيــع / زيادة الدخل 	 

ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج بســبب التضخم	 التهديــدات الخارجيــة
عــدم الحصــول إلــى المدخــات المدعومة مــن الحكومة	 

عــدم القــدرة على شــراء المدخــات والمواد الخــام وبخاصة 	 
تلــك المدعومــة مــن قبــل الحكومــة اللبنانية.



التفاصيــل المتعلقــة بقطــاع الزراعــة:

١. معلومــات عامــة عــن الجمعيــات التعاونيــة / الشــركات الناشــئة

١. أ- معلومــات عامــة

عدد مسجلة النوع االسم 
األعضاء 

فاعلــة/ غير 
فاعلــة، ولماذا 

جمعيــة تعاونيــة لمربــي النحل 
– الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة 

و مربــّي نحــل كفرحبو

جمعية 
نية  و تعا

مــن حين آلخر20نعم

تصنيــع المــواد الغذائية 
والمــؤن - الجمعيــة التعاونيــة 

للتصنيــع الغذائــي ثمارنــا 

جمعية 
نية  و تعا

شئة نا

يتــم حالًيــا العمل 
علــى أوراق الجمعيــة 

التعاونيــة لتصبــح 
ــجلة قانوًنا. مس

نعم 17

منظمــة محليــة - الجمعيــة 
الحرفيــة النســائية علــم و خبر 

- 1700 امــرأة يعملــن في 
تصنيــع المــواد الغذائية

ت  منظما
المجتمــع 
ني  لمد ا

ال 10كانت مســجلة ســابقًا

الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــة   – النحــل  لمربــي  تعاونيــة  جمعيــة  ١.أ.١ 
كفرحبــو نحــل  ومربــّي 

معلومــات حــول الجمعية 
التعاونيــة لمربــي النحــل

 / متوفر 
غيــر متوفر

تفاصيــل 

العســل )يبيــع مربــي النحل فــي كفرحبو نعمنــوع المنتجات
) لعسل ا

هبــة مــن رئيــس الجمعيةنعمالمــكان: ملك/مســتاجر
توافــر المواد الخام 

والقــدرة على شــرائها 
يوجدال ال 

مــا زال هنــاك حاجــة إلى آلة واحدة نعماآلالت المملوكــة
)أقــراص ســكرية، آلة تغذيــة النحل(

االالت عنــد الحاجةنعمصيانة 
تبيــع الجمعيــة التعاونيــة المنتجــات لتجــار الالسوق 

معينيــن
يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 

التعبئــة والتغليــف ووضــع 
الملصقــات

يوجدال ال 

توافــر العمــال والقدرة 
علــى الدفع

العمــال متوفــرون ويتلقــون أجورهم في نعم
الوقــت المحدد

يوجدالخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمات 

والمعــدات متوفــرة في 
القــرى المجــاورة لعملية 
اإلنتــاج  نفســها ومتاحة 

. ية للقر

ال



للتصنيــع  التعاونيــة  الجمعيــة   - والمونــة  الغذائيــة  المــواد  تصنيــع  ١.أ.2 
ثمارنــا  الغذائــي 

معلومــات حــول جمعية 
تعاونيــة ناشــئة - ثمارنــا  

متوفــرة/ غير 
متوفرة

صيل تفا

ــة لبنانيةنعمنــوع المنتجات مون
البحــث عن مــكان جديدالالمــكان: ملك/مســتاجر

توافــر المواد الخام 
والقــدرة على شــرائها 

متوفــرة ولكــن بســعر مرتفع نعم

االالت: متوافــرة /
ة جر مستا

طــرق إنتــاج تقليدية فــي منازلهمال

االالت يوجدالصيانة  ال 
يبيعــون المنتجــات لألســواق الالسوق 

المحليــة واألصدقــاء - ولبعــض 
العمــاء في بيروت

يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف ووضــع 

الملصقــات
العمــل علــى وضــع ملصقات جديدةنعم

توافــر العمــال والقدرة 
علــى الدفع

العمــال متوفــرون ويتلقون نعم
أجورهــم في الوقــت المحدد

يوجدالخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمات 

والمعــدات متوفــرة في 
القــرى المجــاورة لعملية 
اإلنتــاج  نفســها ومتاحة 

. ية للقر

ال

١.أ.3 منظمــة محليــة - الجمعيــة الحرفيــة النســائية علــم وخبــر

معلومــات حــول منظمــة المجتمع 
لمدني ا

متوفــرة/ غير 
متوفرة

يرجــى التحديد 

ــة لبنانيةنعمنــوع المنتجات مون
إيجــار )تســبب ارتفــاع تكلفــة اإليجار في نعمالمــكان: ملك/مســتاجر

حــل المنظمة(
توافــر المــواد الخــام والقدرة على 

ئها  شرا
متوفــرة ولكــن بســعر مرتفع نعم

طــرق إنتــاج تقليدية فــي منازلهمال االالت: متوافــرة /مســتاجرة
االالت يوجدالصيانة  ال 

يبيعــون المنتجــات لألســواق المحليــة ال السوق 
واألصدقاء

يوجدال اســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف ووضــع 

الملصقــات
يوجدال  ال 

توافــر العمــال والقدرة على 
الدفع

العمــال متوفــرون ويتلقــون أجورهم نعم
في الوقــت المحدد

يوجدال خــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمــات والمعدات 

متوفــرة في القــرى المجاورة 
لعمليــة اإلنتــاج  نفســها ومتاحــة 

. ية للقر

ال 

الجمعيــة  إلــى  األعضــاء  وانتقــل  مؤخــًرا  هــذه  المحلــي  المجتمــع  منظمــة  حــل  تــم 
ــة  ــة اللبنانّي ــى الجمعّي ــا إل ــا« وغيره ــا  »ثمارن ــأة حديًث ــي المنش ــع الغذائ ــة للتصني التعاوني

المهاجــرة. للطيــور 

١.ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات الحلــول المقترحــة ا

إنشــاء اســتراتيجية للســوق وتجزئة الســوقصعوبــة الوصول إلى الســوق
تزويــد الجمعيــة التعاونيــة لمربــي النحــل، ومنظمــة المجتمــع االفتقــار إلــى المعدات واآلالت

المدنــي )النســاء العامــات مــع المنظمــة غيــر الحكومية 
المنشــأة حديًثــا: الجمعيــة اللبنانيــة للطيــور المهاجــرة( 
الجمعيــة التعاونيــة الناشــئة ثمارنــا بالمعــدات واآلالت

أدى انعــدام الثقــة بيــن األعضاء 
إلــى إنشــاء التعاونية الناشــئة 

نا ر ثما

يوجد ال 

ال يوجــد- بســبب األزمــة والتضخمارتفــاع تكلفــة المــواد الخام



المزارعون  .2

2.أ معلومــات عامة

/ معلومــات مفصلــة متوفر 
غيــر متوفر

يرجــى التحديد

خــوخ، مشــمش، زيتون، أفوكادو، نعم نــوع المنتجات
قشــطة، خضــار، منتجــات األلبان 

واألجبان
ملك نعم أرض ملــك / مســتأجرة

الحصــول علــى مياه 
الري

مــن نهــر المســحور / يجف في نعم 
لصيف ا

الري الــري بالتنقيــط وباألخدودنعم نظام 
ميــاه ملوثةال نقــاء مياه الري

األمراض الرئيســة 
التــي تصيــب النبات / 

الحيوان 

عيــن الطاووس، ذبابــة فاكهة نعم
البحــر األبيــض المتوســط، وبكتيريا 

اكســيليا فاســتيديوزا
نــوع الزراعــة )تقليدية / 

عضوية(
اســتخدام المــواد الكيميائيــةتقليديــة

أســواق الجملة فــي طرابلس نعمالسوق
وبيروت

يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 
توافــر المدخالت 

)األســمدة والمبيدات( 
والقدرة الشــرائية

أســعار عاليةنعم 

متوافرة/ مشــاكل 
فــي التوافــر أو القدرة 

علــى الدفع

ملــك ولكــن هنــاك نقص في نعم 
المعــدات وال يمكنهم شــراء 

معــدات جديدة بســبب ارتفاع 
التكاليــف

توافــر العمــال والقدرة 
علــى دفع األجور

متوفــرون ويتلقــون أجورهــم في نعم
الوقــت المحــدد؛ هنــاك حاجة إلى 

مزيــد مــن العمال في موســم 
قطــف الزيتون فحســب.

يطالــب العمــال بزيــادة باألجر 
اليومــي في الوقــت الحاضر، 

بســبب األزمــة االقتصادية
المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
لعمليــة اإلنتــاج  نفســها 

ــة للقرية. ومتاح

ال 

ــا  التكنولوجي
)األوصــاف والتحديات(

عــدم الحصــول علــى التقنيــات الجديدة



2.ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا

يوجدارتفــاع تكلفــة اإلنتاج ال 

يوجدارتفــاع تكلفــة األعــاف )مزارعو اإلنتــاج الحيواني( ال 

محطــة لمعالجــة الميــاهمياه الــري ملوثة

حفــر آبــار جديــدة أو نظــام تجميــع مياه األمطارشــح المياه فــي الصيف

ألــواح شمســية لآلبارارتفــاع تكلفــة الكهربــاء والوقــود المســتخدم في آبــار المياه

المهندســين قلــة المعرفــة فــي مجال وقايــة النبات ودعــم  محــددة،  أمــراض   / مواضيــع  حــول  تدريبيــة  دورات  توفيــر 
اآلفــات( لمبيــدات  الفعــال  للتطبيــق  تقويــم  )وضــع  الزراعييــن 

ــزام قلــة الوعــي وتطبيــق الممارســات الزراعيــة الجيدة  ــى الت ــرص عل ــدة، والح ــة الجي ــات الزراعي ــول الممارس ــة ح ــر دورات تدريبي توفي
ــا ــن به المزارعي

3. المعلومــات المتعلقــة بالوســيط:ال يوجــد



4. خدمــات اإلرشــاد / المهندســون الزراعيــون / المنظمــات غيــر الحكوميــة / 
الموردون والمشــاتل

4.أ. معلومــات عامة
فر النوع  متو

غير   /
فر متو

أي دعــم فني أو مــادي مجاني مجــال الخبرات
)إذا كان متاًحــا ، يرجــى التحديــد(

لمشتل الالشــتات واألشجارنعما
مخــزن المســتلزمات 

الزراعية
المدخــات زراعيةنعم

اإلرشاد يوجدالخدمات  يوجدال  ال 
منظمــة غير 

حكوميــة علــم وخبر 
       : 566

ارده قضــاء زغرتا 
الجمعّيــة اللبنانّيــة 
للطيــور المهاجــرة 

إنقــاذ الطيور، نعم
أهــداف طبية، 

زراعية،  أهداف 
ــطة بيئية  أنش

ــغال  واجتماعية، أش
يدوية، أنشــطة 
تصنيــع المواد 

ئية لغذا ا

البحــث عن منح ومشــاريع لمســاعدة 
المجتمــع المحلــي ومواطنــي 

حبو كفر

4. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات الحلــول المقترحــةا

ال يوجــد حــل بســبب األزمــة اللبنانيــة والتضخمارتفاع األســعار

5. التعبئــة والتغليــف/ المصــدرون: ال يوجــد

6. العاملــون/ اليــد العاملــة

6. أ. معلومــات عامــة حــول اليــد العاملة
صيل المعلومــات الســائدة تفا

عمــل وأنشــطة ميدانيــة فــي األغلب )التشــذيب ، وإزالة نــوع العمل
األعشــاب الضــارة، والحصاد(

هما اللبنانيــون والاجئــون كا
ال يوجــد عقديوجــد عقــد/ ال يوجد عقد

المهــارات األساســية للعمال 
والثغــرات إن وجدت

التطعيــم والتقليــم والحراثــة والحصــاد والغــرس وجميــع 
ــات الزراعية الممارس

التمييــز بيــن الرجــال واإلناث/ال يوجد 
تمييز

أجــور مختلفة

العامــل اللبنانــي: 60000 ل.ل.األجور 
العامــل الاجئ: 50000 ل.ل.
العاملــة الاجئــة: ٤0000 ل.ل.

تعتبــر كل ســاعة بعــد الواحــدة ظهرًا وقتــًا إضافيا
ســاعة واحــدة/ للذكــر: 10000 ل.ل. إضافية

ســاعة واحــدة/ لألنثــى: 70000 ل.ل. إضافية  
مــن الصعــب إيجاد عمل/ من الســهل 

إيجــاد عمل
العمــال يجــدون عمل بســهولة

6. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لــم يتــم تحديــد التحديات الرئيســية.

7. الصيــادون: ال يوجد 



المشــاكل ذات األولويــة القصــوى واإلجــراءات المتبعة

يتالمشــكلة لتصو اإلجــراءات المقترحةا

توفيــر األدوات والمعــدات واآلالت الازمة.70%نقــص األدوات والمعــدات واآلالت الزراعيــة والغذائية

حفــر آبــار جديــدة أو تجميــع مياه األمطــار / توفيــر الوقود لآلبار70%شــح المياه فــي الصيف

ــل 50%صعوبــة الوصول إلى األســواق ــب، والعم ــع التهري ــي لمن ــم الزراع ــتخدام التقوي ــوق، واس ــتراتيجيات الس اس
ــدة  ــى أمــوال جدي ــر للحصــول عل ــى التصدي عل

ال   / متوفــرة(  غيــر  )معلومــات  للمعرفــة  المزارعيــن  افتقــار 
الجيــدة الزراعيــة  الممارســات  تطبيــق  يتــم 

دورات تدريبيــة للمزارعيــن / التــزام المزارعيــن%50

دورات تدريبيــة حــول أخاقيــات التعاون والتشــارك50%عــدم التضامن



تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي الزراعــة واألغذيــة 
ــان وعــكار ــة فــي شــمال لبن الزراعي

واألغذيــة  الزراعــة  فــي  والتضامنيــة  االجتماعيــة  المبــادرات  »تفعيــل  مبــادرة  تعــّد 
لشــراكة  التوظيــف  العمالــة  ركيــزة  مــن  جــزء  وعــكار«  لبنــان  شــمال  فــي  الزراعيــة 
»آفــاق« فــي لبنــان، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة وتوفيــر العمــل 
التركيــز  مــع   ، الهشــة  المضيفــة  اللبنانيــة  والمجتمعــات  الســوريين  لاجئيــن  الائــق 
ــاظ  ــذات والحف ــر ال ــة تطوي ــة وإمكاني ــارات الرقمي ــة والمه ــل الزراع ــات مث ــى قطاع عل
ــو،  ــي كفرحب ــدات ، ه ــع  بل ــي أرب ــادرة ف ــذه المب ــذ ه ــم تنفي ــداع. يت ــل واإلب ــى العم عل

لبنــان. وأكــروم، وســير الضنيــة، وبنيــن، وذلــك فــي محافظــات عــكار وشــمال 

»PROSPECTS - آفــاق« فــي لبنان

مبــادرة  هولنــدا  حكومــة  أطلقــت  العالــم،  فــي  القســري  النــزوح  ألزمــات  اســتجابة 
ــات  ــاق المجتمع ــين آف PROSPECTS( لتحس ــاق« ) ــراكة »آف ــوان: ش ــدة بعن ــراكة جدي ش
ــل  ــة العم ــة، ومنظم ــل الدولي ــة التموي ــم مؤسس ــي تض ــرًا، والت ــن قس ــة والنازحي المضيف
المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  الاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  الدوليــة 
للطفولــة )اليونيســف( والبنــك الدولــي. مــن خــال شــراكة »آفــاق«، تهــدف الــوكاالت 
خبرتهــا إلنشــاء  النســبية ومجــاالت  مزاياهــا  مــن  االســتفادة  إلــى  الخمســة  الشــريكة 
بالتعليــم  المتعلقــة  التحديــات  للتصــدي  ومترابطــة  تكميليــة  أنشــطة  تتضمــن  برامــج 
والمهــارات والتوظيــف والحمايــة. تغطــي الشــراكة ثمانــي دول هــي مصــر وإثيوبيــا 

والعــراق واألردن وكينيــا ولبنــان والســودان وأوغنــدا طــوال فتــرة 2023-2019.
فــي إطــار برنامــج »آفــاق« فــي لبنــان، يتمثــل الهــدف النهائــي لألنشــطة التــي تنفذهــا 
ــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة   ــز حصــول الاجئي ــة فــي تعزي منظمــة العمــل الدولي
الهشــة علــى فــرص العمــل الائــق )الحــق فــي العمــل(؛ والتأكــد مــن تمتــع عمــال هــذه 
أثنــاء  العمــل(  فــي  )حقوقهــم  اجتماعيــة  وحمايــة  آمنــة  عمــل  بظــروف  المجتمعــات 
ــدًا، وتماشــيًا مــع  ــر تحدي ــة. وبشــكل أكث ــر العمــل الدولي العمــل، بمــا يتماشــى مــع معايي
األولويــات الشــاملة، تتضمــن الركائــز الثاثــة الشــاملة التــي ســتعمل منظمــة العمــل 

ــمول. ــة والش ــة؛ والحماي ــل بكرام ــم؛ العم ــم والتعل ــا: التعلي ــي ظله ــة ف الدولي

المنهجيــة

يصــف هــذا القســم عمليــة تطويــر الموجــز االقتصــادي االجتماعــي الزراعــي عــن قطــاع 
الزراعــة المتبــع كجــزء مــن مشــروع »تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة والتضامنيــة فــي 

ــان وعــكار”. ــة فــي شــمال لبن ــة الزراعي الزراعــة واألغذي

الخطــوة األولى:

ــد أصحــاب المصلحــة: يتــم وضــع قائمــة بأصحــاب المصلحــة فــي   تحدي
كل قريــة فــي مــا يتعلــق بقطــاع الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة مــن أجــل 
ــن  ــادي ع ــي االقتص ــز االجتماع ــة الموج ــة صياغ ــي عملي ــاركة ف المش
قطــاع الزراعــة لــكل قريــة. يجــب أن تشــمل القائمــة أعضــاء مــن البلديــة 
ــي  ــادية ف ــات اإلرش ــة والخدم ــل وزارة الزراع ــة مث ــلطات المحلي والس
التعاونيــة  والجمعيــات  والمزارعيــن  المدنــي  والمجتمــع  قريــة  كل 
ــن  ــراء والمصدري ــة والخب ــة وأســواق الجمل ومخــازن المدخــات الزراعي

والقطــاع الخــاص.

ــوة الثانية: الخط

قريــة  كل  فــي  اللجــان  إنشــاء  يتــم  التوجيهيــة:  اللجــان  إنشــاء   
ــات  ــد االحتياج ــي تحدي ــاعدة ف ــتراتيجي؛ والمس ــه االس ــم التوجي لتقدي
المشــاركة  مشــاريع  تنفيــذ  ومراقبــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
لإلشــراف  استشــارية  هيئــة  دورهــا  يشــكل  والتعليــم.  واإلشــراك 
المشــاكل  المقترحــة وتنســيقها، ومناقشــة  المبــادرات  علــى تقييــم 
البرنامــج المتمثــل  التــي يمكــن أن تواجــه المشــروع ودعــم هــدف 
ــاء  ــة والوف ــة الزراعي ــاع الزراعة/األغذي ــي قط ــن ف ــز التضام ــي تعزي ف
منتــدى  بمثابــة  وســتكون  النهائيــة.  ومواعيــده  المشــروع  بأهــداف 
والمجتمــع  المحليــة  الســلطات  عبــر  والتنســيق  الشــامل  للنقــاش 

المحليــة. والمجتمعــات  والشــباب  الخــاص  والقطــاع  المدنــي 



ــوة الثالثة: الخط

 رســم الخرائــط علــى نحــو تشــاركي وإنشــاء وثيقــة موجــزة: تــم عقــد 
عــدد مــن ورش العمــل التشــاورية وورش التحقــق مــن صحــة البيانــات 
قريــة  كل  فــي  المركــزة  الجماعيــة  المناقشــات  إلــى  باإلضافــة 
عميقــة  مناقشــة  إجــراء  بهــدف  المحدديــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع 
المشــاكل  ذلــك  فــي  بمــا  الزراعيــة،  واألغذيــة  الزراعــة  لقطاعــي 
ــي  ــات الت ــى المعلوم ــاًء عل ــات. بن ــف والتحدي ــاط الضع ــية ونق الرئيس
تــم جمعهــا مــن ورش العمــل والمناقشــات الجماعيــة المركــزة، تــم 
والتحديــات  والفــرص  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  االحتياجــات  تحديــد 
ــول المجتمــع علــى نطــاق  والثغــرات فــي القــرى األربعــة. لضمــان قب
حــول  البلــدة  أفــراد  لجميــع  مفتوحــة  مشــاورات  عقــدت  واســع، 
المعلومــات  هــذه  إضافــة  وتمــت  المحــددة.  والثغــرات  األولويــات 

أيًضــا إلــى هــذه الوثيقــة.

الخطــوة الرابعة:
المــوارد:  بتخصيــص  المتعلقــة  األولويــات  وتحديــد  الثغــرات  تحديــد   
المصلحــة  أصحــاب  المشــاركين  مــن  ُطلــب  المرحلــة،  هــذه  خــال 
المحدديــن فــي المرحلــة االولــى )1( تصنيــف التحديــات والمشــكات 
األكثــر احتياًجــا للمعالجــة، و )2( تحديــد القيــود / الفــرص والثغــرات 
والمشــاكل  التحديــات  فــي  األنشــطة  تنفيــذ  مجــال  فــي  الرئيســية 

األولويــة.



أكروم



تقــع بلــدة أكــروم فــي قضــاء عــكار علــى ارتفــاع 850 إلــى 1087 متــر فــوق مســتوى 
ســطح البحــر. وهــي تبعــد ٤0 كلــم عــن حلبــا وتشــكل جــزء مــن القــرى األربعــة التابعــة 

التحــاد جبــل أكــروم.
تــم إنشــاء بلديــة أكــروم حديًثا في عام 2010.

تشــتهر بلــدة أكــروم الزراعيــة بإنتــاج الزيتــون وزيــت الزيتــون واللــوز والتيــن والمشــمش 
البلــدة  وتعتمــد  واألجبــان.  األلبــان  ومنتجــات  العلفيــة  والمحاصيــل  والجــوز  والكــرز 
ــة الجــودة. كمــا يســتفيد مزارعــو الزيتــون  ــاج منتجــات عالي ــة إلنت ــل البعلي علــى المحاصي
مــن خدمــات معصــرة الزيتــون التــي تقدمهــا تعاونيــة زيــت الزيتــون فــي بلــدة أكــروم.

لمحــة عامة عــن البلدة

أكروماســم البلدة 
شــمال لبنانالمحافظــة 

ء  لقضا ر ا عكا
ســطح  مســتوى  )فــوق  االرتفــاع 

) لبحــر ا
850- 1087 م   

اتحــاد “جبل أكروم”االتحــاد الــذي تنتمي إليه
2010 تاريــخ إنشــاء البلدية

21  كيلومتــر مربــعالمســاحة الكليــة للبلديــة
50%إجمالــي المســاحة الزراعيــة  )%(

تقريًبــا  المواطنيــن  جميــع  إّن 
الزراعــة  قطــاع  فــي  يعملــون 
ولكــن 5% منهــم فقــط يعتمــدون 
علــى الدخــل الزراعــي دون غيــره

البلــدة  فــي  البطالــة  نســبة  إّن   
ــى  ــى حوال ــث تصــل إل مرتفعــة حي
الشــباب  نســبة  وتشــكل   ،%15
.%90 العمــل  عــن  العاطليــن 

زيــادة  فــي  ورغبتهــم  العاليــة  وهمتهــم  بأرضهــم،  الشــديد  بتعلقهــم  المزارعــون  يشــتهر 
الزراعيــة  واألغذيــة  الزراعــة  قطاعــي  فــي  رئيســية  قــوة  نقطــة  ذلــك  يشــكل  معارفهــم. 
فــي البلــدة. كمــا أنهــم مســتعدون لتحســين إنتاجهــم و ادخــال زراعــات و اصنــاف جديــدة 

ــدرة  ــري ون ــوات ال ــى قن ــل ضعفهــم الرئيســي فــي االفتقــار إل ــة أخــرى، يتمث مــن ناحي
نمــو   مــن  االولــى  المرحلــة  فــي  وبخاصــة  الميــاه  إلــى  المزارعــون  يحتــاج  الميــاه. 
إلــى  يحتاجــون  كمــا  الزيتــون(؛  شــجرة  زراعــة  مــن  ســنوات   3 )أول  الزيتــون  اشــجار 

المثــال. الكــرز علــى ســبيل  المزروعــة؛ مثــل  الفاكهــة  لــري أشــجار  الميــاه 
يتعلــق  النــاس تهديــدات خارجيــة وخاصــة فــي مــا  اللبنانيــة، يواجــه  ونظــرًا لألزمــة 
ــن  ــح م ــد أصب ــة. وق ــات إضافي ــى عقب ــؤدي إل ــا ي ــعارها، مم ــات وأس ــف المدخ بتكالي
ــة  ــواد األولي ــاج والم ــية لإلنت ــواد األساس ــى الم ــول عل ــوم الحص ــد ي ــا بع ــب يوًم الصع
ــا فــي  ــد. تســببت أزمــة كورون ــى إنتاجيتهــا وضمــان ســير العمــل بشــكل جي للحفــاظ عل
إغــاق بعــض األســواق والمصانــع فــي البلــدة، وقــد أثــرت علــى المزارعيــن مــن نــواح 

ــرة. كثي
حــل  يمكــن  البلــدة،  فــي  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  مــع  المناقشــات  علــى  بنــاًء 
ــار أو إنشــاء نظام/ســد/بركة  ــر اآلب ــق حف ــري عــن طري المشــكلة الرئيســية المتعلقــة بال

الميــاه. لتجميــع 
للمشــاركة  واالســتعداد  المشــاركة  مــن  عاليــة  درجــة  والمواطنــون  البلديــة  تظهــر 
ــون  ــون متعاون ــا. المواطن ــيتم تنفيذه ــي س ــة الت ــة والتعاوني ــادرات التضامني ــي المب ف
أي  تحســين  فــي  للمســاعدة  كأفــراد،  وليــس  واحــد،  كفريــق  ومســتعدون  للغايــة، 

قطــاع فــي أكــروم، وبخاصــة الزراعــة.
إيجابيــة  أكــروم  بلــدة  فــي  والســوريين  اللبنانييــن  بيــن  االجتماعيــة  الديناميــات  إن 
المتعلــق  المشــروع  هــذا  فــي  بعضهــم  مــع  بالعمــل  كبيــًرا  اهتماًمــا  يبــدون  وهــم 

والتضامنــي. االجتماعــي  باالقتصــاد 
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*تــم جمــع هــذه المعلومات مــن البلدية

معلومــات ديموغرافيــة*



معلومــات عامــة حول الزراعة

التربــة طينيــة ورمليةنــوع التربة
أشــجار الزيتــون واللوزنــوع المحاصيل

هــل من أراض أخرى خارج 
البلــدة اســتخدمت للزراعــة من 

قبــل مزارعــي البلدة؟

ال 

النســبة المئوبــة لألشــخاص 
الذيــن يعملــون في قطاع 

الزراعــة وتصنيــع األغذية 
لزراعية  ا

 

%100

النســبة المئوبــة لألفــراد الذين 
يعتمــدون فقــط علــى الدخل 

الزراعي

 %5

هــل يظهــر الشــباب اهتماما 
بالزراعة؟   

وبحســب الدراسة 
المجتمعيــة الــذي أجري 

فــي بلــدة أكروم، أظهرت 
النتائــج أن ٤7% أبدوا 

ــا بالزراعة اهتماًم

معلومــات حــول المــوارد المائية

ملوث/ العدد التوافر المورد
غيــر ملوث

يســتخدم للــري أم ال

نبع رئيســي واحد نعم الينابيــع 
اســمه “نبع عين 

الســبع” ينقســم إلى 
3 ينابيــع ثانويــة

نعم للشــرب والري غيــر ملوثة
مــن خال خزانات 

ه لميا ا

نهر واحد اســمه نعماألنهر
السبع”  “وادي 

يســتمد مياهــه من  
ذوبــان الثلوج في 
الجبــال في الشــتاء 

بيع  لر وا

كا، يجــف هــذا النهر غيــر ملوثة
فــي الصيــف. جميع 

المحاصيــل بعليــة في 
ء لشتا ا

لبحيرات  يوجدالا يوجدال  يوجدال  ال 
التي  اآلبار 

تمتلكهــا البلديــات
يوجدال يوجدال  يوجدال  ال 

البنــى التحتيــة 
ه للميا

توجــد فــي البلــدة بنــى تحتية لمياه الشــرب

مصــدر الميــاه غيــر كاف لــري جميع األراضــي الزراعية.توافــر المياه 

القطــاع الزراعــي في أكروم



لتوافر يرجــى تحديد ا
ــة المانحة  الجه
)منظمــات غير 

حكوميــة أخرى، 
) ية بلد

يرجــى تحديد نوع 
المســاهمات

ــات المانحة نعم الجه
لدولية ا

تخصيــص موقــع للجمعيــة 
التعاونيــة / معصــرة زيتــون 

ــاهمة مالية ومس
ــات المانحة نعم الجه

لدولية ا
توفيــر المعــدات للجمعيــة 

التعاونيــة لزيــت الزيتون

هــل من خطط 
أو اســتراتيجيات 

أخرى  زراعية 
تــم تطويرها 

للقطــاع الزراعي 
فــي البلدة؟

معلومــات حــول المســتودعات، والنقل والســوق

أخــرى  أســواق  أو  نقــل  وســائل  أو  مســتودعات  أي 
مجــاورة القــرى  البلــدة/  خــارج  مــن  مســتعملة 

تعمــل أو ال تعمــل حاليــا العدد التوافر النوع 

تحتــاج  ال  البلــدة  فــي  المنتجــة  الرئيســية  المحاصيــل  كا، 
إلــى ثاجــات. يتــم بيعهــا مباشــرة فــي أســواق الجملــة فــي 

والعبــدة طرابلــس 

يوجد ال  يوجد ال  ال التخزيــن المبــرد للمنتجــات
لزراعية ا

ــى  ــدة للذهــاب إل نعــم، يســتقلون ســيارات أجــرة مــن خــارج البل
األســواق

يوجد ال  يوجد ال  ال وســائل النقل المشــتركة

نعــم، أســواق الجملــة في طرابلــس والعبدة يوجد ال  يوجد ال  ال ســوق الجملة
لبيــع  فحســب  الجملــة  أســواق  علــى  المزارعــون  يعتمــد  كا، 

تهــم  منتجا
يوجد ال  يوجد ال  ال ســوق التجزئة

معلومــات حــول الخدمــات الزراعية

تعمــل / ال تعمــل حاليــًا ولماذاالعدد التوافرالنوع 

يوجدالمركــز تدريب زراعي يوجدال  ال 
يوجدالصيدليــة زراعية يوجدال  ال 

الخدمــات نفســها مــن خارج البلــدة/ البلدة 
المجــاورة )نــوع الخدمــة + يرجــى التحديد(

صيدليــة زراعيــة: تبعــد أقــرب صيدليــة30 دقيقــة عن أكروم



تحليــل مواطــن القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة واألخطــار المطروحة

ثيرالوصف لتأ ا

نقاط 
القوة 

الداخلية

المزارعــون متعلقــون بأراضيهــم ولديهــم دوافــع عاليــة ويرغبــون في تحســين 	 
ــم الزراعية. معارفه

جميــع األراضــي مملوكــة. الزراعــة بعلية بشــكل رئيســي والتربــة خصبة 	 
أشــجار الزيتــون وزيــت الزيتون ذات جــودة عالية جدا	 
معظــم المزارعيــن موظفــون فــي القطاعيــن الخــاص والعام	 
منتجــات عاليــة الجــودة وســمعة طيبة	 
توفــر المياه في الشــتاء	 
توافــر العمالــة الماهرة	 
قــدرة المــرأة علــى العمــل بجد في ظــل الظــروف الصعبة، وإنتــاج مجموعة 	 

واســعة مــن المنتجات
الطقــس جيــد لزراعة أشــجار الفاكهة وإنتــاج منتج عالي الجــودة )نكهة مميزة( 	 

قــدرة البلــدة علــى إنتاج زيــت زيتون بجودة 	 
أعلــى وجعلــه األفضل فــي المنطقة

فرصــة لزيــادة توافــر مياه الري	 

نقاط 
الضعف 
الداخلية

االفتقــار إلى نظــام وقنوات للري الزراعي 	 
صعوبة اســتصاح األراضي	 
االفتقــار إلــى صيدليــات زراعية ومراكز التدريــب والخبرة في الزراعة.	 
ال يوجــد طبيب بيطري	 
صعوبة التســويق والوصول إلى أســواق زيت الزيتون	 
نقــص المعــدات الازمة إلنتاج األلبــان واألجبان وتصنيعهــا، والمعدات الزراعية 	 

وبخاصة معــدات حصاد القمح
االفتقــار الــى المراعي. محاصيل شــتوية؛ علف بديل	 
التعــدي علــى المراعي ممــا يقلل من توافرها	 
عــدم التنســيق بين المواطنيــن لدعم تطوير وتحســين اإلنتاج الزراعي	 
عدم وجود ســوق مستدام	 

تحــد نقــاط الضعــف هذه مــن تطور قطاع 	 
الزراعــة بشــكل عــام وهي تطــال ما يلي:

قطــاع الثــروة الحيوانية	 
إدخــال محصول جديد	 
اســتخدم التقنيــات جديدة	 
قطــاع التصنيــع الغذائي	 

الفرص 
الخارجية

وجــود معصرة لزيــت الزيتون	 
ادخــال زراعــات  جديدة مثل اشــجار الفســتق الحلبي والنباتــات العطرية )الزعتر( 	 

ذات االربــاح العالية

إمكانيــة عاليــة لتحســين وتطويــر جــودة زيت 	 
يتون لز ا

زيــادة الدخل واألرباح	 

التهديدات 
الخارجية

ارتفــاع تكلفــة المدخــات بســبب التضخم	 
قــد تــؤدي عمليات التهريب من خال البســاتين إلى تضرر األشــجار واألراضي 	 

الزراعية
طقس الشــتاء قاٍس	 
عــدم االلتــزام بالممارســات الزراعيــة الجيدة	 
قلــة الطــرق المؤدية لألراضــي الزراعية	 
انخفــاض القوة الشــرائية للســكان                    	 

المزارعــون غيــر قادرين على شــراء البذور 	 
والمبيدات واألســمدة

يمكــن اعتبــار الطقس القاســي في الشــتاء 	 
نقطــة ضعــف ألشــجار الفاكهــة وقــد يؤثر على 

اإلنتاج



التفاصيــل المتعلقــة بقطــاع الزراعــة:

١. معلومــات عامــة عــن الجمعيــات التعاونيــة / الشــركات الناشــئة

١. أ- معلومــات عامــة

األعضاء مسجلة النوع االسم  فاعلــة حاليا عدد 

الجمعيــة التعاونيــة النتــاج 
وتصنيــع الزيتــون في 

والجوار   اكروم 

نعم320نعمجمعيــة تعاونيــة

تعمــل النســاء فــي التصنيع 
الغذائــي فــي منازلهن

يوجدالشــركات ناشئة نعمال 

الجمعيــة التعاوتيــة النتــاج و تصنيــع الزيتــون فــي اكــروم و الجوار

/التفاصيــل متوفرة 
غيــر متوفرة

يرجــى التحديــد  

زيــت الزيتون نــوع المنتجات
جفت  و
يتون  لز ا

معصــرة زيــت الزيتــون لجميــع قرى »جبل 
أكروم”

المــكان: ملك / 
ة جر مستأ

تبــرع أحد األعضــاء بــاالرض للجمعية ملك 
التعاونيــة 

تبــرع مــن مانحيــن دولييــن بمحرك 210 فولت نعم اآلالت المملوكــة
+ فــرازة زيتــون + خزانــات لتصفيــة المياه 

وجهــاز لتصنيــع زيــت الزيتون
ومــع ذلــك، ال تــزال الجمعيــة التعاونية 

بحاجــة اآلالت التاليــة: شــوديار لتســخين 
الميــاه, جــرن يوضــع فيــه الزيتون ليتــم نقله 

عبــر قشــاط الــى الغســالة و فرازة جديدة
االالت عنــد الحاجــة - خبــراء من القــرى المجاورةنعم صيانة 

الجمعيــة التعاونيــة مســؤولة عــن عصــر زيت ال  السوق 
الزيتــون فحســب. المزارعون مســؤولون عن 

بيــع منتجاتهــم.

يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف 
ووضــع الملصقات

يوجدال ال 

توافــر العمال 
والقــدرة على 

الدفع

يوجــد عــدد محــدود من العمال خال موســم نعم
اإلنتــاج. يحتــاج المزارعــون إلــى التخطيط 
مســبًقا للحصــول علــى الدعــم المطلوب.

تقــوم الجمعيــة التعاونيــة حالًيا بدراســة نعمخــط إنتاج جديد
إمكانيــة تســويق زيــت الزيتون الخاص.

المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

القرى  في 
المجــاورة لعمليــة 

اإلنتاج  نفســها 
ــة للبلدة. ومتاح

 كا



١.ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــة ا
ارتفــاع تكلفــة صيانــة المعدات 

ــبب التضخم بس
إعــادة صيانــة األجهــزة القديمــة بداًل من شــراء معدات 

جديــدة والحصــول على دعــم األعضــاء للصيانة.
صعوبــة إيجــاد بعــض المدخات أو 

عــدم توفرهــا مثل الديزل
يوجد ال 

نقــص تجانــس / جودة زيــت الزيتون 
يقلــل مــن فــرص الحصول علــى منتج 

تدريــب المزارعيــن علــى الممارســات الزراعيــة الجيدة جديــد خــاص بعامــة تجارية واحدة
ألشــجار الزيتون. ال يحتــرم المزارعــون وقــت الحصاد 

وال يطبقــون الممارســات الزراعيــة 
لحسنة ا

التأثيــرات البيئيــة للميــاه / الزيبــار 
مــن معاصــر الزيتون الــذي يمكن أن 

يلــوث الميــاه والحقول.

العمــل علــى تركيــب األنظمــة والفاتــر الازمة في 
معصــرة زيــت الزيتون

نقــص المعــدات الازمة لزيادة 
اإلنتاج

اســتخدام خــط اإلنتاج األحــادي: يوجد لدى 	 
التعاونيــة الزراعيــة خطــا إنتــاج )قديم وجديد(. 
اســتخدام بعــض المعــدات القديمــة في الخط 
الجديــد وشــراء بعــض المعــدات الجديدة لزيادة 

اإلنتــاج فــي كل دورة، وتوفيــر الوقت.
شــراء معــدات جديدة، وســخان مياه، وجرن 	 

لنقــل الزيتــون، وحلزون وغســالة لتحســين القشــاط 
وفــرازة لتوفيــر المياه 

النســاء العامــالت علــى تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي منازلهن

/التفاصيــل  متوفر
غيــر متوفر

صيل  تفا

نــوع المنتجــات: مونة 
لبنانيــة

منتجــات األلبــان )لبنــة، لبن، أريشــة، ســمنة( مربى، نعم
برغــل، مكــدوس، قمــح، خبــز، مخلل، دبــس طماطم ...

مملوكــة محلًيــا / 
ة جر مستأ

فــي منازلهــم الخاصةنعم 

توافــر المواد األولية 
والقــدرة على شــرائها 

ارتفــاع التكاليــف بســبب التضخمنعم

يوجدالاآلالت المملوكــة ال 
االالت يوجدالصيانة  ال 

األســواق المحليــة فقطنعمالسوق 
يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 
التعبئــة والتغليــف 
ووضــع الملصقات

يوجدال ال 

توافــر العمال 
والقــدرة على الدفع

ال توجــد مشــكلة فــي العثــور علــى العمال ودفع نعم
أجورهم

يوجدالخــط إنتاج جديد ال 
المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفرة 

في القــرى المجاورة 
ــة اإلنتاج   لعملي
ــها ومتاحة  نفس

ة للبلد

ال

لتحديات الحلــول المقترحــة ا
يتســبب غيــاب الكهرباء بســبب 

األزمــة الحاليــة إلى زيادة احت 
مــال تلــف منتجات األلبان 

واألجبان

اســتئجار موقــع يحتــوي علــى جميــع المعــدات الازمة مع 
ــد كهربائي مول

نقــص اآلالت والمعدات - 
يســتخدمون طــرق منزليــة تقليديــة 

ج نتا لإل

توفيــر آالت لتحســين نوعيــة اإلنتــاج وكميتــه / مجموعــة 
مــن النســاء يعملــن مًعا

ارتفــاع تكلفــة المدخات 
واآلالت

الدعــم بالمدخــات والمــواد األولية



المزارعون  .2

2.أ. معلومــات عامة

متوفــر / غير معلومــات مفصلــة
فر متو

صيل تفا

اشــجار الزيتون، نــوع المنتجات
اشــجار اللوز، 

ــمش،  التين، المش
اشــجار الكرز، 

ــوز، المحاصيل  الج
العلفيــة، منتجــات 

االلبــان واألجبان

االنتــاج النباتــي: اشــجار الزيتون واللوز 
بشــكل رئيسي

اإلنتــاج الحيوانــي: الماعــز واألغنام 

أرض ملــك / مســتأجرة 
)ضمان(

متوفــرة: ملك 
ــي غالبيتها  ف

اإلنتــاج النباتــي: المزارعــون من أصحاب 
الحيــازات الصغيــرة إلــى المتوســطة / صغر 
المســاحة المزروعــة بســبب ارتفــاع تكلفة 

اســتصاح األراضي

اإلنتــاج الحيوانــي: مزارعــو الثــروة الحيوانية 
فــي أكــروم مزارعون متوســطون وكبار. 

نظــًرا الرتفــاع تكلفــة العلف، تحول 
المزارعــون إلــى تربيــة الماعــز )أقل حاجة 

إلــى المراعي(

يســتخدمون خزانــات لنقــل الميــاه من الالحصــول علــى مياه الري
الينابيــع

الري يوجدالنظام  ال 
ينبــوع ماء نقينعمنقــاء مياه الري

األمــراض الرئيســة التي 
تصيــب النبــات / الحيوان 

المونيليا، تعقــد اغصان الزيتــون، عيــن نعم
الطــاووس، ذبابــة البحر األبيض المتوســط، 

وبعــض حاالت األمــراض الحيوانية
نــوع الزراعــة )تقليدية / 

عضوية(
اســتخدام مبيدات اآلفات واألســمدةتقليديــة 

ســوق طرابلــس والعبــدة بالجملةالالسوق
يوجدالاســتراتيجية الســوق ال 

توافــر المدخالت 
)األســمدة والمبيدات( 

والقدرة الشــرائية

تبعــد 30  دقيقــة عــن أكروم + غاء نعم
األسعار

اآلالت )ملك; أو مشــاكل 
فــي التوافــر أو القدرة 

علــى الدفع(

الجــرارات والرشاشــات والمقصاتمتوفــرة ملك 

توافــر العمــال والقدرة 
علــى دفع األجور

35  ألــف ليــرة لبنانيــة / يوميــا أو 5000 نعم 
ليرة في الســاعة

المرافــق والخدمات 
والمعــدات متوفــرة في 

القــرى المجــاورة لعملية 
اإلنتــاج  نفســها ومتاحة 

. ة للبلد

تقــع الصيدليــات الزراعيــة علــى بعــد 30-٤0 دقيقــة من أكروم

التكنولوجيــا )األوصــاف 
والتحديات(

ال يســتطيع المزارعــون الحصــول علــى التقنيــات الجديــدة



2. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة

لتحديات الحلــول المقترحــةا

توفيــر معــدات جديــدة لمجموعــة مــن النســاء مــن خال إنشــاء جمعيــة تعاونيــة جديدة إلنتاج االفتقــار إلــى المعــدات الجديــدة إلنتــاج األلبان واألجبان
األلبــان واألجبان

دورات تدريبيــة للمزارعيــناالفتقــار إلــى المعرفــة بأمــراض النبــات / الحيوان

ال يوجــد، ترتبــط بالتضخــمارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج والمــواد الخــام )علف، ماء، أســمدة، مضــادات حيوية(

عــدم تواجــد طبيــب بيطــري فــي البلــدة ممــا الذي أدى إلى انتشــار األمــراض الحيوانية دون أي 
بة رقا

البحــث عــن طبيــب بيطــري بالقرب مــن البلــدة لمســاعدة المزارعين

االفتقــار إلــى قنــوات ميــاه الــري + نــدرة المياه / عدم القــدرة على حفــر بئر بســبب  صغر 
فة لمسا ا

األفقيــة مــن الحــدود إلى مســتوى المياه

تزويــد المزارعيــن بخــزان ميــاه كبيــر مــع شــبكة ري تضــخ المياه الــى خزانات ميــاه اصغر في 
االراضــي الزراعية  

توفيــر نظــام ري بالتنقيــط للمــزارع ممــا يقلــل مــن كميــة الميــاه التــي يحتاجها
إنشــاء بــرك لتجميــع الميــاه: لــدى البلديــة تصريح بإنشــاء هذه البرك

إنشــاء ســد في وادي الســبع وخــزان كبير وقنوات ري 
إنشــاء بركــة طبيعيــة فــي نهــر “وادي الســبع” و وصلهــا بخــزان كبيــر عبر قنوات و شــبكة ري 

ممــا يســاهم فــي تخفيف اســتهاك مياه الشــرب لــري المزروعات 
العمــل علــى إنتــاج محاصيــل جديــدة مثــل الخروب، الكســتناء، الســماق، العنــب والزعتر المحاصيــل التقليديــة فــي جميــع أنحــاء البلدة

والزراعــة العضوية
المســاعدة فــي اســتصاح األراضــي وتشــجيع النــاس على االســتثمار في األراضيبعــض األراضــي غيــر مزروعة بســبب ارتفــاع تكلفة اســتصاح األراضي

تزويــد البلــدة بمراكــز لتقديــم الخدمــات الزراعيــة من ارشــاد في الزراعــة والتصنيــع الغذائي.غيــاب مراكــز التدريــب الزراعــي وصيدليات زراعية

بنــاء عاقــة مســتدامة بيــن المزارعيــن وتجــار جدد خــارج نطاق األســواق الموجودة في صعوبــة الوصول إلى الســوق
العبــدة وطرابلس.

3. المعلومــات المتعلقــة بالوســيط:ال يوجــد

4. خدمــات اإلرشــاد / المهندســون الزراعيــون / المنظمــات غيــر الحكوميــة / 
المــوردون والمشــاتل: ال يوجد

5. التعبئــة والتغليــف / المصــدرون: ال يوجــد

6. العمــال / العمالــة



6.أ. معلومــات عامــة حــول العمالة
صيلالتفاصيــل تفا

ــة العمل عمــل ميدانيطبيع
ــون والجئون هما لبناني كا

ال يوجــد عقديوجــد عقــد/ ال يوجد عقد
ــز العمال عمــل ميدانيتركي

مهــارات العمال الرئيســية 
والثغــرات إن وجدت

المهــارات: التقليــم والحراثــة والــرش والحصــاد وصيانة 
ــروة الحيوانية الث

ال يوجــد ثغرات
التمييــز بيــن الرجــال واإلناث/ال 

يوجــد تمييز
نعــم ، مهــام عمــل مختلفة

عادلة كا، يتقاضــى الرجــال أجــًرا أعلى من النســاءأجور 
مــن الصعــب إيجــاد عمل / من 

الســهل البحــث عن عمل 
مــن الصعــب إيجــاد عمل، عمل موســمي فحســب

6. ب. التحديــات والحلــول المقترحــة
لتحديات الحلــول المقترحــةا

فــي بعــض الحــاالت، ال يتقاضــى العمال أجًرا 
منتظمــا أو يتقاضــون أجــًرا أقــل مــن المعتاد

توقيــع اتفاقيــات مــع المزارعيــن حتــى يضمن 
ــال حقوقهم العم

مــن الصعــب ايجــاد عمل مســتدام على مدار 
لسنة ا

تحســين قطــاع الزراعة واألغذيــة الزراعية 
لضمــان اســتدامة عملهم

فــي بعــض الحــاالت، يتعــرض العمــال للمعاملة 
الســيئة مــن قبــل المزارعين

-  تأميــن حقــوق العمــال مــن خال احترام 
العمــال واالتفــاق المســبق على ظروف 

لعمل ا
-  عقــد جلســة توعيــة حول حقــوق العامل 

وظــروف عمله

7. الصيــادون: ال يوجد 
المشــاكل ذات األولويــة القصــوى واإلجــراءات المتبعة 

البيانــات، حــدد المشــاركون  فــي نهايــة ورشــة عمــل التحقــق مــن صحــة 
التحديــات الرئيســية واختــاروا األولويــات الثاثــة األولــى. باإلضافــة إلــى 
خــال  مــن  الســؤال  هــذا  طرحنــا  المجتمعــي،  االندمــاج  لضمــان  ذلــك، 

أكــروم فــي  أجــري  الــذي  االلكترونــي  االســتطاع 

لتحديات الحلــول المقترحــةا

عــدم وجود قنوات 
وشــباكة مياه الري 

ــدرة المياه كما ن

تزويــد البلــدة بخــزان ميــاه كبير مع شــبكة 	 
ري تضــخ الميــاه الــى خزانات ميــاه اصغر في 
االراضــي الزراعية  

توفيــر نظــام ري بالتنقيــط للمــزارع ممــا يقلل 	 
مــن كميــة الميــاه التــي يحتاجها

إنشــاء بــرك لتجميــع المياه: لــدى البلدية 	 
تصريــح بإنشــاء هذه البرك

إنشــاء ســد في وادي الســبع وخزان كبير 	 
ري  وقنوات 

إنشــاء بركــة طبيعيــة في نهر “وادي 	 
الســبع” و وصلهــا بخــزان كبيــر عبــر قنوات و 
شــبكة ري ممــا يســاهم فــي تخفيف اســتهاك 
مياه الشــرب لــري المزروعات

ارتفــاع تكلفــة اإلنتاج 
)المــواد األولية، 

المعدات(.

إنشــاء تعاونيــة زراعيــة تزود المــزارع بأســعار منخفضة 
ت  خا للمد

عــدم التقيد باالرشــادات 
للممارســات الزراعيــة 

الجيــدة في اإلنتاج 
النباتــي والحيوانــي 

إجــراء تجــارب حولــة اهمية الممارســات الزراعيــة الجيدة 
مــع أحــد المزارعين الرئيســيين



التصويــت في 
الورشة

1
%86

%80

%80

2

3

التصويــت عبر 
االســتطالع عبر 

اإلنترنت

%52

%29

%8

1

2

3

المشــكلة
١ أي أولويــة قصوى

3 أي أدنــى درجــة من أولوية

عــدم وجود قنوات و شــباكة 
ميــاه الــري كما نــدرة المياه

ارتفــاع تكلفــة اإلنتاج 
)المــواد األوليــة، المعدات(.

عــدم التقيد باالرشــادات 
للممارســات الزراعيــة الجيــدة 

فــي اإلنتــاج النباتــي والحيواني



ــة  ــة فــي الزراعــة واألغذي ــة والتضامني ــادرات االجتماعي ــل المب تفعي
الزراعيــة فــي شــمال لبنــان وعــكار

الزراعــة  فــي  والتضامنيــة  االجتماعيــة  المبــادرات  »تفعيــل  مبــادرة  تعــّد 
العمالــة  ركيــزة  مــن  جــزء  وعــكار«  لبنــان  شــمال  فــي  الزراعيــة  واألغذيــة 
التوظيــف لشــراكة »آفــاق« فــي لبنــان، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص 
ــة  ــات اللبناني ــوريين والمجتمع ــن الس ــق لاجئي ــل الائ ــر العم ــة وتوفي االقتصادي
والمهــارات  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  علــى  التركيــز  مــع   ، الهشــة  المضيفــة 
يتــم  واإلبــداع.  العمــل  علــى  والحفــاظ  الــذات  تطويــر  وإمكانيــة  الرقميــة 
، هــي كفرحبــو، وأكــروم، وســير  بلــدات  أربــع   المبــادرة فــي  تنفيــذ هــذه 

لبنــان. وشــمال  عــكار  محافظــات  فــي  وذلــك  وبنيــن،  الضنيــة، 

»PROSPECTS - آفــاق« فــي لبنان

أطلقــت حكومــة هولنــدا  العالــم،  فــي  القســري  النــزوح  اســتجابة ألزمــات 

PROSPECTS( لتحســين  مبــادرة شــراكة جديــدة بعنــوان: شــراكة »آفــاق« )
مؤسســة  تضــم  والتــي  قســرًا،  والنازحيــن  المضيفــة  المجتمعــات  آفــاق 
المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة  الدوليــة،  التمويــل 
)اليونيســف( والبنــك  المتحــدة للطفولــة  الاجئيــن ومنظمــة األمــم  لشــؤون 
ــة  ــريكة الخمس ــوكاالت الش ــدف ال ــاق«، ته ــراكة »آف ــال ش ــن خ ــي. م الدول
برامــج  إلنشــاء  خبرتهــا  ومجــاالت  النســبية  مزاياهــا  مــن  االســتفادة  إلــى 
بالتعليــم  المتعلقــة  التحديــات  للتصــدي  ومترابطــة  تكميليــة  أنشــطة  تتضمــن 
ــر  ــي مص ــي دول ه ــراكة ثمان ــي الش ــة. تغط ــف والحماي ــارات والتوظي والمه
وإثيوبيــا والعــراق واألردن وكينيــا ولبنــان والســودان وأوغنــدا طــوال فتــرة 

.2023 -2019
النهائــي لألنشــطة  الهــدف  يتمثــل  لبنــان،  برنامــج »آفــاق« فــي  فــي إطــار 
ــن الســوريين  ــز حصــول الاجئي ــة فــي تعزي التــي تنفذهــا منظمــة العمــل الدولي
فــي  )الحــق  الائــق  العمــل  فــرص  علــى  الهشــة  المضيفــة   والمجتمعــات 
العمــل(؛ والتأكــد مــن تمتــع عمــال هــذه المجتمعــات بظــروف عمــل آمنــة 
ــع  ــى م ــا يتماش ــل، بم ــاء العم ــل( أثن ــي العم ــم ف ــة )حقوقه ــة اجتماعي وحماي
األولويــات  مــع  وتماشــيًا  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  الدوليــة.  العمــل  معاييــر 
العمــل  منظمــة  ســتعمل  التــي  الشــاملة  الثاثــة  الركائــز  تتضمــن  الشــاملة، 
ــمول. ــة والش ــة؛ والحماي ــل بكرام ــم؛ العم ــم والتعل ــا: التعلي ــي ظله ــة ف الدولي

المنهجيــة

ــي  ــي الزراع ــادي االجتماع ــز االقتص ــر الموج ــة تطوي ــم عملي ــذا القس ــف ه يص
عــن قطــاع الزراعــة المتبــع كجــزء مــن مشــروع »تفعيــل المبــادرات االجتماعيــة 

ــان وعــكار”. ــة فــي شــمال لبن ــة الزراعي ــة فــي الزراعــة واألغذي والتضامني

الخطــوة األولى:
ــم وضــع قائمــة بأصحــاب المصلحــة  ــد أصحــاب المصلحــة: يت  تحدي
واألغذيــة  الزراعــة  بقطــاع  يتعلــق  مــا  فــي  قريــة  كل  فــي 
الموجــز  صياغــة  عمليــة  فــي  المشــاركة  أجــل  مــن  الزراعيــة 
االجتماعــي االقتصــادي عــن قطــاع الزراعــة لــكل قريــة. يجــب أن 
تشــمل القائمــة أعضــاء مــن البلديــة والســلطات المحليــة مثــل 
ــع  ــة والمجتم ــي كل قري ــادية ف ــات اإلرش ــة والخدم وزارة الزراع
ــازن المدخــات  ــة ومخ ــات التعاوني ــن والجمعي ــي والمزارعي المدن
والقطــاع  والمصدريــن  والخبــراء  الجملــة  وأســواق  الزراعيــة 

الخــاص.

ــوة الثانية:  الخط
قريــة  كل  فــي  اللجــان  إنشــاء  يتــم  التوجيهيــة:  اللجــان  إنشــاء 
تحديــد  فــي  والمســاعدة  االســتراتيجي؛  التوجيــه  لتقديــم 
االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ومراقبــة تنفيــذ مشــاريع 
ــة استشــارية  ــم. يشــكل دورهــا هيئ المشــاركة واإلشــراك والتعلي
وتنســيقها،  المقترحــة  المبــادرات  تقييــم  علــى  لإلشــراف 
ومناقشــة المشــاكل التــي يمكــن أن تواجــه المشــروع ودعــم 
قطــاع  فــي  التضامــن  تعزيــز  فــي  المتمثــل  البرنامــج  هــدف 
الزراعة/األغذيــة الزراعيــة والوفــاء بأهــداف المشــروع ومواعيــده 
ــيق  ــامل والتنس ــاش الش ــدى للنق ــة منت ــتكون بمثاب ــة. وس النهائي
الخــاص  المدنــي والقطــاع  المحليــة والمجتمــع  الســلطات  عبــر 

المحليــة. والمجتمعــات  والشــباب 



ــوة الثالثة:  الخط
موجــزة:  وثيقــة  وإنشــاء  تشــاركي  نحــو  علــى  الخرائــط  رســم 
التحقــق  وورش  التشــاورية  العمــل  ورش  مــن  عــدد  عقــد  تــم 
الجماعيــة  المناقشــات  إلــى  باإلضافــة  البيانــات  صحــة  مــن 
المحدديــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  قريــة  كل  فــي  المركــزة 
واألغذيــة  الزراعــة  لقطاعــي  عميقــة  مناقشــة  إجــراء  بهــدف 
الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك المشــاكل الرئيســية ونقــاط الضعــف 
مــن  جمعهــا  تــم  التــي  المعلومــات  علــى  بنــاًء  والتحديــات. 
تحديــد  تــم  المركــزة،  الجماعيــة  والمناقشــات  العمــل  ورش 
والتحديــات  والفــرص  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  االحتياجــات 
والثغــرات فــي القــرى األربعــة. لضمــان قبــول المجتمــع علــى 
ــدة  ــع أفــراد البل نطــاق واســع، عقــدت مشــاورات مفتوحــة لجمي
هــذه  إضافــة  وتمــت  المحــددة.  والثغــرات  األولويــات  حــول 

الوثيقــة. هــذه  إلــى  أيًضــا  المعلومــات 

الخطــوة الرابعة: 
تحديــد الثغــرات وتحديــد األولويــات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد: 
ــة  ــاب المصلح ــاركين أصح ــن المش ــب م ــة، ُطل ــذه المرحل ــال ه خ
التحديــات  تصنيــف   )1( االولــى  المرحلــة  فــي  المحدديــن 
القيــود  تحديــد   )2( و  للمعالجــة،  احتياًجــا  األكثــر  والمشــكات 
ــي  ــطة ف ــذ األنش ــال تنفي ــي مج ــية ف ــرات الرئيس ــرص والثغ / الف

األولويــة. والمشــاكل  التحديــات 



تعــاون بين
منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة آكتــد ACTED في إطار

”الشــراكة مــن أجــل تحســين آفــاق النازحيــن قســرًا والمجتمعــات المضيفة”
)PROSPECTS(


