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املوضوع 
األسايس السؤال املعلومة املخفية

الرشاكة

هــل تســتطيع أن تــرح لنــا متــى وكيــف بــدأت 
الراكــة مــع ASL8 وإقليــم توســكانا؟ كيــف 
تطــورت مبــرور الوقــت؟ وبرأيــك كيــف متــت إدارة 

شــبكة األطــراف؟

الرضا بتطور الراكة 	 
التغريات التي حصلت مبرور الوقت	 

ــة؟  ــح الرئيســية يف العملي ماهــي أصحــاب املصال
هــل تغــريت مبــرور الوقــت؟ هــل كانت عنــدك أي 
عالقــة مــع القطــاع الخــاص؟ وكيــف؟ هــل تحــول 

دورك فيهــا مــن البدايــة؟

دور 
السلطة املحلية

ماهــو برأيــك الــدور الــذي تلعبــه الســلطات املحلية 
يف هــذه العمليــة؟ و ماهــو الــدور الــذي تلعبــه 

ــك؟ ــت مبســوط بذل ــة؟ هــل أن الســلطات الوطني

فهم هل وكيف قامت السلطات 	 
الوطنية بدعم السلطات املحلية خالل 

العملية
فهم ماهي املهارات األساسية لسلطة 	 

محلية لبنانية وكيف أثرت املبادرة عليها
فهم هل عززت املبادرة دور السلطة 	 

املحلية ومصداقيتها

دور نظام توسكانا
٤. ماهــو برأيــك الــدور الــذي تلعبــه أطراف توســكانا 
)ASL8  و وإقليــم توســكانا ( يف هــذه العمليــة؟ هل 

أنــت مبســوط بذلك؟

فهم هل وكيف تغري دور أطراف 	 
التعاون الالمركزي مبرور الوقت 

)OIT / وأوكوديب(

التأثري
ماهــي برأيــك النتائــج املحصولــة بفضــل هــذه 
ــى  ــادرة ع ــذه املب ــرت ه ــف أث ــم وكي ــادرة؟ وك املب

حيــاة األشــخاص؟

الفهم األعمق حول االستدامة املالية لـ 	 
PHCC

الحصول عى فكرة حول املستفيدين 	 
PHCC من

القوة والضعف
هــل تســتطيع أن تحــدد عاملني ناجحني ومشــكلتني 

حرجتــني يف هــذه املبــادرة؟

املستقبل
ماهــي الســيناريوات املقبلــة التــي تراهــا الســتمرار 

ــادرة؟ املب

التاريخ املوعد املؤسسة األشخاص

October 3, 2016

10:00 وزارة الصحة العامة 1

11:00 PHC Karagheusian 2

12:30 بلدية فرن الشباك 1

October 5, 2016
9:00 وزارة الصحة العامة 1

12:00 PHC بلدية مريجة و 3

October 6, 2016

9:00 PHCC حارة حريك 2

11:00 بلدية غبريي 1

16:00 بلدية شياح 4

October 7, 2016

9:00 وزارة الصحة العامة 2

10:30 وزارة الرتبية 1

13:30 UNDP 1

15:00 الجامعة األمريكية يف بريوت 2

15:30 UNDP 1

November 8, 2016 11:00 إقليم توسكانا 1

November 17, 2016 12:00 ASL توسكانا الجنوب الرقي 2

November 28, 2016 11:00 مركز فرانتشيسكو ريدي 1

December 21, 2016 16:30 UNDP ART Gold 1
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خطة العمل

ACTIVITY
MONTHS - 2016

RESPONSIBILITY
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1. Drawing-up  
and approval of the 
Methodological Note

OIT TEAM + RGT

2. Gathering secondary 
information

OIT TEAM

3. Gathering primary 
information

OIT TEAM

3.1 Identification of 
key actors

OIT TEAM + ASL8 
REPRESENTATIVE + RGT

3.2 Interviews in Italy 
and in Lebanon

OIT TEAM + ASL8 
REPRESENTATIVE

4. Summary and docu-
ment production

OIT TEAM

5. Layout and print TO BE CONFIRMED

6. Presentation OIT TEAM + ASL8 
REPRESENTATIVE + RGT

 املالحق  2    
رسملة تجربة التعاون الالمركزي بني توسكانا ولبنان

املبادئ التوجيهية للمقابالت شبه املنتظمة

Final 30/09/2016

النتيجــة املتوقعــة مــن املقابــالت هــي إدراج األطــراف الرئيســية يف عمليــة تأمــل تــؤدي إىل التشــديد عــى النواحي الحاســمة التالية 
لتجربــة التعــاون الالمركزي:

إطالق الراكة وتطورها	 
دور السلطة املحلية والعالقة مع السلطات الوطنية )الحكومة والوزارات( ومنشآت محلية أخرى )املدارس(	 
دور التعاون الالمركزي لتوسكانا	 
التأثري والنتائج املحصولة	 
نقاط القوة والضعف للعملية	 
مستقبل املبادرة	 

ه املقابــالت إىل أطراف–مفتــاح اختارهــا طاقــم املــروع وستســتغرق حــوايل ســاعة. ســيحلل طاقــم الرســملة النتائــج بشــكل  ســتوجَّ
متقــارن وستشــكل هــذه املعطيــات األوليــة القاعــدة لتصميــم تقريــر الرســملة النهائية.

األسئلة
ســيُطلب مــن كل متحــدث إليــه اإلجابــة عــى ســتة أســئلة مناســبة للمتحــدث إليهــم )إذا كان سياســيا أو عامــال إىل أخــره( ولكنهــم 
سيتشــاركون يف هيــكل مشــرتك مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات قابلة للتقــارن. ســيرتكز طاقم الرســملة عى املعلومــات املخفية 

)تفاصيــل األســئلة التــي ال ميكــن ســؤالها مبــارشة ألنهــا حساســة لكــن ميكــن اســتخراجها مــن املقابلة نفســها(.
ستكون األسئلة كام ييل:

هــل تســتطيع أن تــرح لنــا متــى وكيــف بــدأت الراكــة مــع ASL8 وإقليــم توســكانا؟ كيــف تطــورت مبــرور الوقــت؟ هــل . 1
تحــول دورك فيهــا مــن البدايــة؟ وبرأيــك كيــف متــت إدارة شــبكة األطــراف؟

ماهي أصحاب املصالح الرئيسية يف العملية؟ هل تغريت مبرور الوقت؟ هل كانت عندك أي عالقة مع القطاع الخاص؟ وكيف؟. 2
ماهــو برأيــك الــدور الــذي تلعبــه الســلطات املحليــة يف هــذه العمليــة؟ و ماهــو الــدور الــذي تلعبه الســلطات الوطنيــة؟ هل . 3

أنــت راض عــن ذلــك؟
ماهو برأيك الدور الذي تلعبه أطراف توسكانا )ASL8  و وإقليم توسكانا ( يف هذه العملية؟ هل أنت راض عن ذلك؟. ٤
ماهي برأيك النتائج املحصولة بفضل هذه املبادرة؟ وكم وكيف أثرت هذه املبادرة عى حياة األشخاص؟. 5
هل تستطيع أن تحدد عاملني ناجحني ومشكلتني حرجتني يف هذه املبادرة؟. 6
ماهي السيناريوهات املقبلة التي تراها الستمرار املبادرة؟. 7



تحرير وثيقة الرسملة
بعــد انتهــاء مرحلــة جمــع املعلومــات مــن املصــادر األساســية والجانبيــة فســيحرر طاقــم الرســملة وثيقــة الرســملة باإليطاليــة 
واإلنجليســية طولهــا 3٠ صفحــة مبــا يف ذلــك املالحــق. ســتتضن الوثيقــة خالصــة أيضــا تلخيــص تنفيــذي لتســهيل قــراءة وانتشــار 

املضامــني بشــكل رسيــع.

ASL8 الناتج: وثيقة الرسملة املشرتكة املصدق عليها من قبل إقليم توسكانا >

ترتيب الصفحات والطباعة
بعــد انتهــاء تحريــر وثيقــة الرســملة فســيتم ترتيــب الصفحــات وطباعتهــا. ســيهتم برتتيــب الصفحــات مصمــم خارجــي وعــدد 

النســخ املطبوعــة ســيكون 1٠٠ نســخة )وهــذا بحســب التكاليــف املتوقعــة(.

< الناتج: وثيقة الرسملة املرتبة واملطبوعة.

قديم وثيقة الرسملة
سيتم تقديم وثيقة الرسملة خالل الدورة النهائية للمروع يف فلورنسا يف شهر ديسمرب 2016.

< الناتج: تقديم “باور بوينت” لوثيقة الرسملة.

ضــامن أقــى درجــة مــن التامســك مــع مســار الرســملة اآلخــر الــذي يقــوده UNDP يف لبنــان.
ستتكون عملية الرسملة من املراحل املفصلة الواردة فيام ييل  ولكل منها سيشار إىل الناتج املقابل أيضا.

تحديد منهجية الرسملة
ســتتكون أول مرحلــة عمليــة الرســملة مــن تحديــد منهجيــة الرســملة نفســها. ســيعد فريــق العمــل مالحظــة منهجيــة )الوثيقــة 
الحاليــة( وســيقدمها ملوافقــة إقليــم توســكانا و8ASL وعنــد إكاملهــا فيتــم التشــارك فيهــا مــع خــرباء UNDP لبنــان يف لبنــان 

املتورطــني يف التجربــة.
< الناتج: موافقة املالحظة املنهجية

جمع املعلومات من مصادر جانبية
حتــى ميكــن إعــادة قــراءة التجربــة والعمليــة املضمونــة فيها فمــن الــروري النظر وتحليل سلســلة مــن الوثائق وهــي باعتبارها 

مصــادر جانبيــة مــن االســتخبار. هــذه الوثائــق وهــي نابعــة مــن تنفيــذ املشــاريع نفســها وأيضا مــن تحليــل اإلطار تضمــن عى:
مراجعة الوثائق املتعلقة باملشاريع )وثائق املروع والعقارير والتقييامت( 

مراجعة الوثائق الناتجة من املشاريع )مواد للتأهيل واملواد من إنتاج مراكز الصحة األولية يف لبنان إىل أخره(
اإلطــار التريعــي يف لبنــان الخــاص بالسياســات االجتامعيــة الصحية ومهارات الســلطات املحلية بهــذا الصدد )القوانني والدســاتري 

املتعلقة بالالمركزيــة إىل أخره(
اإلطار املرجعي اإلسرتاتيجي للموانح / املنظامت الدولية حول املوضوع(

< الناتج: القامئة باملواد التي تم مراجعتها
< الناتج: الوثائق الخاصة باملرشوع واملواد املكتوبة املنتجة خالل عملية منتظمة.

جمع املعلومات من مصادر رئيسية
مرحلــة رئيســية يف عمليــة الرســملة ســتكون جمــع املعلومــات مــن مصــادر رئيســية  عــن طريــق مقابــالت شــبه منتظمــة مــع 
أطراف–مفتــاح للعمليــة يف إيطاليــا ولبنــان. إن تحديــد هويــة األطراف–املفتــاح ســتتم خالل مشــاورة دقيقة ومســتمرة مع إقليم 
توســكانا واملنســق الفنــي للمــروع. أمــا تنفيــذ املقابــالت فســتكون هنــاك منــوذج يقــود التحقيــق حســب األهــداف والطلبــات 
املذكــورة أعــاله للرســملة. فيــام يتعلــق تنفيــذ املقابــالت مــع األطراف–املفتــاح اللبنانيــة ســيكون هنــاك تنفيــذ مهمــة يف لبنــان 
مــن قبــل الطاقــم الخــاص بالرســملة املنســق الفنــي للمــروع. إن وجــود هــذا األخــري ســيكون رئيســيا لتوريــط أصــامب املصالح 
اللبنانيــني األساســيني )وخاصــة بلديــات بــريوت الجنوبيــة(. ســتتم املهمــة يف لبنــان بالتقريــب يف النصــف الثاين من شــهر ســبتمرب 

عــام 2016.

< الناتج: النموذج للقيام باملقابالت شبه املنتظمة
< الناتج: مواعيد املهمة
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رسملة تجربة التعاون الالمركزي بني توسكانا ولبنان

املالحظة املنهجية

Version 10/06/2016 
Authors: Silvia Ciacci, Flavia Donati, Lorenzo Paoli

بــعد تســع ســنوات مــن إطالقهــا فتميــزت تجربــة التعــاون الالمركــزي بــني توســكانا ولبنــان لتحســني الصحــة األوليــة مبدتهــا وعدد 
األطــراف العامــة والخاصــة املتورطــة والتزامهــا يف تحقيــق املبــادرة والعالقــات والــراكات اإلقليميــة والدوليــة  املنفــذة والتأثري عى 
األرض اللبنانيــة. يف إطــار املــروع املمــول مــن قبــل إقليــم توســكانا واملســمى بـــ » دعــم الســلطات املحليــة )البلديات(  لتحســني 
الخدمــات االجتامعيــة الصحيــة املوفــرة للشــعب« فبــدا من املناســب إدراج تنظيم ورســملة التجربة من اســتخالص أفــكار وبيانات 
  8ASLلبنــان و UNDP تنفــع تأمــل مشــرتك فيــام تــم الحصــول عليــه ويف االتجــاه القــادم الــذي يجــب اتخــاذه. إقليــم توســكانا و
وأوكســفام إيطاليــا هــي األطــراف الرئيســية يف هــذا املــروع املتعــدد الســنوات ولذلــك فســيهدف التنظيــم إىل توفــري تأمــل يف 
العمليــة التــي أدت مــن التدخــل الصحــي األول يف لبنــان عــام  2٠٠7 إىل برنامــج واســع مثــل الربنامــج الجــاري حاليــا. سيشــدد 
العمــل عــى عوامــل النجــاح والحراجــات الرئيســية املواجهة وســيوفر دروســا مســتفادة يجــب إتاحتهــا لتدخالت مقبلــة يف القطاع 
االجتامعي–الصحــي حســب نهــج التعــاون الالمركزي. تقــدم الوثيقة الحاليــة املنهجية التي اقرتحتهــا األطراف الرئيســية املتورطة يف 
عمليــة التعلــم مــن الخــربات التي اكتســبها يف لبنان نظام توســكانا للتعاون اإلقليمــي وتوضح املالحظــة األهداف واألســئلة–املفتاح 

املتعلقــة بهــا التــي ســتقود الرســملة ويجــيء بعدهــا وصــف مراحــل التحقيق الرئيســية واقــرتاح لخطــة العمل.

هدف الرسملة
الهدف العام: 

تحليــل وإتاحــة املعــارف املحصولــة والعمليــات التــي أطلقتهــا تجربــة التعــاون اإلقليمــي بــني UNDP توســكانا ولبنــان حــول 
املوضــوع االجتامعــي الصحــي. 

وخصوصــا فــرياد التأمــل يف كيفيــة ســد الحاجــة إىل تحســني الصحــة األوليــة يف أرايض بــريوت الجنوبيــة مــن قبــل إقليــم توســكانا 
وأطــراف التعــاون الالمركــزي اعتبــارا مــن طلــب معــني قدمــه رؤســاء هــذه البلديــات عــام 2007.

وكل ما ورد أعاله يعني:
	 العمليات املشغلة للراكة واملعرفة
	 التغريات العامة والنتائج املحصولة

	 املنهجيات والوسائل التي أنشأتها املشاريع املتتالية عرب األعوام
	 الــدروس املســتفادة ســواء كان عــى املســتوى الفنــي حــول تحســني الصحــة األوليــة )مكــون مــن مكونــات عمليــة الرســملة 

التابعــة لـــ UNDP( أم عــى املســتوى املؤســي أي العالقــات بــني أقاليــم وأطــراف عامــة وخاصــة وفقــا ملبــدأ الراكــة الدوليــة/
التعــاون الالمركــزي )مكــون مــن مكونــات العمليــة برعايــة إقليــم توســكانا(

لكل نقطة مذكورة سيُستعمل نهج يعتمد عى البيانات ويسمح بالتدليل عى أهمية وتأثري التجربة املحققة يف هذه األعوام.
ســيتم تركيــز خــاص عــى جمــع البيانــات حــول كيــف وفــرت مراكــز الصحــة األوليــة يف بــريوت الجنوبيــة الرعايــة األوليــة حتــى 
لالجئــني الســوريني والفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا وبالتــايل حــول كيــف مثلت وســيلة إليــواء األشــخاص الفارين مــن الحرب 

حســب نهــج اندمــاج اجتامعــي يعتمــد عليــه النمــوذج ملركــز الصحــة األولية.

األسئلة–املفتاح للرسملة
لعمليــة رســملة فعالــة فيجــب تعيــني بعــض األســئلة–املفتاح التــي تــؤدي إىل تحديد الوســائل املنهجية مــن أجــل الحصول عىل 
األجوبــة املطلوبــة بعمليــة الرســملة نفســها وبذلــك تــم تحديــد مجالــني رئيســيني تتعلــق بهــا األســئلة التــي يُرغــب يف ســدها 

مــع هــذه العملية.

ا( التغيري الذي تم تنفيذه عىل مستوى السياسات االجتاعية–الصحية
كيــف وملــاذا تحســنت نوعيــة الرعايــة يف مراكــز الصحــة األوليــة؟ ماهي الفوائــد التي متتع بهــا املواطن مــن الخدمــات الجديدة 

التــي وزعتهــا املؤسســات)املدارس والبلديات ومركز الصحــة األولية(؟

	 لإلجابــة عــى هــذا الســؤال فســيُحتاج  إىل مــؤرشات تحســني نوعيــة الخدمــة )مثــال كــم ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن املركــز         
.UNDP وماهــي درجتهــم للرضــا(. نواحــي التحقيــق الخاصــة ســيتم تعميقهــا مــع

ب( الراكة التي تم تكوينها
ماذا سمح للتجربة التي طورتها RT وASL8 و UNDP وOIT يف بلديات بريوت الجنوبية بالتكرر عى املستوى الوطني؟

لإلجابــة عــى هــذا الســؤال فيتــم بشــكل مســبق تحديــد النواحــي الخاصــة التاليــة التــي ســيحقَّق فيهــا تحقيقــا عميقــا خــالل 
عمليــة الرســملة:
	 العملية املشغلة

	 جودة الخدمات الجديدة املوزعة لدى مراكز الصحة األولية
	 النية الرئيسية إىل التفكري حسب منظور رشاكة عامة–خاصة مبا فيها املواطنني.

	 إرادة وثيقــة باألخــذ بعــني االعتبــار مــدى تأثــري املؤسســات اللبنانية عــى السياســات االجتامعية–الصحية انطالقا مــن التجربات 
املحليــة مــن أجــل التأثري عــى املســتوى الوطني

فريق العمل ومراحل الرسملة
فريــق العمــل املكلــف بقيــادة الرســملة ســيتكون مــن لورينتــزو بــاويل وهــو “منســق املعرفــة” ألوكســفام إيطاليــا الذي ســيحتل 
دور رئيــس الفريــق وســيلفيا تشــاتيش وهــي مستشــارة تطوير الربنامج للمتوســط والرق األوســط ألوكســفام إيطاليا. سيســتفيد 
فريــق الرســملة مــن الدعــم الدائــم مــن قبــل “املنســق العلمــي” لـــ 8ASL واســمه لويجــي تريّجانــو الــذي شــغل وتابــع العملية 

بأكاملهــا مــن البداية.
ســيمكن تشــغيل مهــارات فنيــة معينــة يف حالــة تقديــم طلــب مــن قبل عمليــة الرســملة نفســها. باإلضافــة إىل ذلك ســيحتاج إىل 



ال شك أن التجربة املرسملة هنا فيمكن االعتبار بأنها من أبرز حاالت دراسية للتعاون الالمركزي. 

إنه تبادل رصيح ومتساو لألهداف والتجربات بني توسكانا ولبنان وفهم القيمة املضافة ملثل 

هذه العالقة والتزام طاقم مؤهالته رفيعة املستوى تقدر عى توفري معارفها حول الصحة األولية 

وتطبيقها عى اإلطار وإنشاء تغيري لكل الشعب فيام يتعلق بالحصول عى خدمات اجتامعية 

وصحية متميزة واعرتاف هذا التغيري ومآسسته عى املستوى الوطني والتورط الناشط واملشارك 

ألطراف مختلفة نوعية ودورا من الوزارات إىل الجامعات عرب البلديات وأطراف التعاون الالمركزي 

.UNDP يف توسكانا و

وأخريا فهذه هي املحتويات التي متّكن الكاتب من التأكيد بأننا أمام مامرسة جيدة وتجربة 

تتميز باالبتكار عى األقل يف اإلطار اللبناين. خالل مثاين سنوات فتمكنا من الحصول عى نتيجة 

عى املستوى املحيل إىل حد أننا أثرنا عى السياسات الوطنية حول الصحة األولية وأنشأنا تحاورا 

إجابيا بني بلديات ووزارات بني البلديات والوزارات يف لبنان وهو بلد منقسم حيث يصاب الحوار 

املحيل–الوطني أحيانا بخالفات اجتامعية وسياسية ودينية عميقة.

ولذلك متثل إقامة الديناميكية بني السلطات املحلية واملركزية نجاحا أكرب إذا اعتربنا أن مؤسسات 

ذات اتجاه سيايس وديني مختلف جلست حول طاولة وعى قدم املساواة أطلقت تحاورا دامئا 

تستمر حتى اليوم. الهدف املشرتك لهذا التقارن هو ضامن صحة أولية ممتازة لكل الشعب اللبناين 

سواء كان مواطنني لبنانيني أم الجئني فلسطينيني وسوريني سابقني وجدد. إذن النجاح واضح 

ولكن بداية تحديات جديدة واضحة أيضا. ميكن ويجب عى الراكة املتنوعة املتورطة استغالل 

هذه الفرص لتزويد النتائج املهمة التي حصلت عليها التجربة باالستدامة وقابلية التكرار من أجل 

الضامن لجميع سكان لبنان فرصة الحصول عى رعاية طبية مناسبة ومن أجل االستمرار يف العمل 

معا والحد من عدم املساويات يف لبنان وكل ذلك بدعم وتعزيز دور املؤسسات اللبنانية ومهمتها 

قبل كل يشء.

الخواتم



املتكامل عى الصحة األولية. يف الواقع يســتطيع نظام توســكانا مســاعدة 

الــوزارات والبلديــات يف تعيني األدوار النســبية وتوليهــا من أجل تعزيز 

التكامل الروري بني األطراف واملســتويات باتجاه نهج شــمويل عى 

الصحــة األوليــة أكرث عمقا وانتشــارا. بجانب ذلك فيمكن أطراف توســكانا 

أن تلعــب دورا مركزيا بالنســبة إىل النواحــي الفنية والتشــغيلية للصحة 

األوليــة بالتوفــري املتواصــل ملعارفها الفنية التي تهــدف إىل تأهيل جيل 

جديــد مــن مؤهلني لبنانيــني قادرين عى ضامن املتابعة الدامئــة للبلديات 

وللمــدارس وعامــيل PHCC. ال تزال تبادالت الخــربات واملؤهالت مفيدة 

ومرغــوب فيهــا متوقعــا مجاالت عمل جديدة مثل طــب الهجرات والصحة 

والبيئــة مــن أجــل إعداد وتعزيز مؤهالت صحيــة جديدة عى ضوء تدفق 

الالجئني الســوريني يف لبنان واإلشــكاليات البيئية.

اإلرشاف والبحث حاسان
الدرس املســتفاد. متت اإلشــارة أعاله إىل أهمية تأســيس ومأسسة نظام 

إرشاف فعــال  يســمح بالحصــول عى معطيات نوعيــة وكمية تدل عى تأثري 

وأهميــة العمليــات املشــغلة وبإدارة املعارف املكتســبة متأمال يف معلومات 

مؤكــدة. كان هــذا العنــر من املبادرة ناقصا حتى اليوم ولكنه أســايس ليك 

د الخطــوات املقبلــة اعتبارا مام تم الحصول إليــه اليوم. وكذلك من  تحــدَّ

األســايس االســتمرار يف تعميق وتنظيم معرفة اإلطار واملعرفة التي أنشــأتها 

الجارية.  املبادرة 

التوصيــة. أمــام عيــون الكاتب فإنه من املهــم إمكانية إطالق بحث عن 
محــددات الحصــول املنصــف عى الصحة يف لبنان لــيك يُفهم ما هو اإلطار 

املرجعــي التريعــي للصحــة األولية يف لبنان وماهــي األطراف–املفتاح لهذا 

القطــاع والديناميكيــة املتعلقــة )ERPOW ANALYSIS( وماهي العوامل 

التــي تقــي فئات الشــعب الضعيفة عن الحصول عــى الصحة. مثل هذا 

البحــث األســايس قد يســاهم يف إظهار بوضوح أكرث الدور الــذي ميكن لعبه 

البلديــات يف الحــد من عدم املســاويات عرب منــاذج ناجحة وإقامة تحاور 

وطني–محــيل مثمــر وإيجــايب من أجل تحديد أبعــاد مروعية جديدة ميكن 

العمــل عليها يف املســتقبل القريب.



– مســارات تأهيلية أكرث مأسســة ومتابعة داخل الجامعة نفســها. بالنظر 

إىل التخصصــات املتنوعــة فقــد تلعب AUB دورا مركزيا يف إنشــاء نظام 

مراقبــة فعاليــة  PHCC قــادر عى توفري معطيات موثوقــة نوعا وكمية. 

مثــل هــذا النظام قد ال يتعلــق باملعطيات االجتامعية الصحية فحســب 

)جــودة الخدمــات املوفرة وعدد املرىض إىل أخره( بل املكونات املؤسســية 

واالقتصاديــة للعملية نفســها )اســتدامة PHCC االقتصادية وجودة 

العالقــات بــني البلديات والوزارات والتغيريات املحتملة يف السياســات 

الوطنية إىل أخره(.

األزمة الســورية. الفيل يف الغرفة.
الدرس املســتفاد. تم إطــالق عملية التعاون الالمركزي بني توســكانا 

ولبنان وســوريا من أثبت قُطر يف مرسح الرق األوســط. لألســف كلنا 

نعــرف مــا حصل واليــزال يحصل يف البالد وكل العواقب التي أســفر عنها 

الحــرب يف ســوريا حتى يف لبنان املجاور. أشــار بقلق بعــض املتحدث إليهم 

إىل أن عــددا أقــل من اللبنانيني يرتدون PHCC بســبب ازدياد املرىض 

الســوريني. زيادة  عى ذلك فأدت األزمة الســورية إىل تأمل جديد يف دور 

البلديــات يف عمليــة الالمركزيــة الجارية ألن البلديات اللبنانية – ســواء كان 

يف إطــارات حريــة أم ريفيــة مثل البقاع أو عــكار – تحملت جزءا كبريا من 

تأثري تدفق الالجئني الســوريني يف لبنان والعواقب اإلشــكالية عى مســتوى 

الخدمات املوفرة واالســتقرار االجتامعي.

التوصيــة. ميكــن ويجــب إطالق تأمل أعمق يف هــذه العنارص حتى يف إطار 
هذه املبادرة ســواء كان عى املســتوى الفني التشــغييل أم املؤســي. ميكن 

القيــام مببــادرات معينــة ملواجهة وضع أحرج فأحرج وهــي تأهيالت خاصة 

لعامــيل الصحــة وتصميم مبــادئ توجيهية محددة إلدارة األوضاع ذات 

تدفــق أكــرث من الالجئــني يف PHCC وتبادل خربات بني PHCC متر ظروف 

مامثلــة وطلــب تخصيــص أكرث موارد حكوميــة للبلديات التي تؤوي عددا 

الالجئني. أكرب من 

أهميــة مبادرات التعاون الدويل ذات مدى متوســط وطويل
الــدرس املســتفاد. مبرور املقابالت وإعادة مرور تاريــخ العملية فُذكرت 

أحيانــا برامج واســعة من التعاون الدويل حيــث انطلقت و/أو تطورت 

املبــادرة الحاليــة  ومتت اإلشــارة الخاصة إىل برنامــج التعاون اإليطايل عى 

 Art الصحة يف لبنان الذي يعود إىل ســنة 2٠٠7 أو اإلشــارة إىل برنامج

 .UNDP التابــع لـ Gold

التوصيــة. إذن يتبــني بوضوح أنه من املهم بالنســبة لألطــراف اللبنانية 
االعتامد عى دعم مســتمر ذي مدى متوســط وطويل يوفره أطراف 

التعــاون الــدويل. عــى كل األحوال فيجب هذا الدعــم أن يتفق مع برمجة 

الهيئــات اللبنانيــة وأولوياتها ال ســيام يف هذه املرحلــة حيث تنتقل 

الجهــات املانحة الدولية من مســاعدات الطــوارئ التي أدت إليها أحداث 

األزمة الســورية إىل دعم ذي مدى متوســط وطويل تهدف إىل التطور 

ولذلــك التحاور والتآزر بني املســتوى املحيل واملســتوى الوطني وتحديد 

سياســات وطنية مناســبة تبدو أساسية.

هنــاك الكثــري من العمل الذي يجب عــىل التعاون الالمركزي 
به القيام 

الدرس املســتفاد. قيل فيام قبل أن التورط الناشــط ألطــراف مختلفة 
نوعيــة ورؤيــة ووظيفة كان مــن املفاتيح الرئيســية لنجاح املبادرة. من 

الرغــم عــى ذلك فإنه ينبغي التشــديد عــى أن »الكتلة الحرجة« عى 

قاعــدة التجربــة فتمثلهــا األرض وطلباتها العامــة والخاصة املتنوعة.  

بــدأت أرض لبنان – املؤسســات واملواطنــون واملنظامت واملدارس – 

بنشــاط وتلقــت بحــامس التبادل والدعم الذي وفرته أرض توســكانا 

وأطرافهــا ولذلــك ميكــن التأكيد بأنــه كان التبادل بني األرضني 

املتورطتــني )توســكانا ولبنــان( الذي صنع الفرق. عــن طريق إظهار 

إمكانيــة التغيــري فقــد تحقــق التغيري نفســه فعال. اليــوم ال ميكن القول 

إن هــذا التبادل انتهى.

توصيــة.  ميكــن ويجب عى إقليم توســكانا دعم األطــراف اللبنانية يف 
التحديــات املقبلــة أوال يف تحديــد إطار مرجعي مؤســي واضح للنهج 





البلديــات الصغــرية التي ال تســتطيع الحصول عى املــوارد البرية واملالية 

الكافيــة إلطالق ودعــم عمليات متاثل العمليات يف بــريوت الجنوبية.

الوزارات كصانعي القرار  ومســهلني
الدرس املســتفاد. من األســايس توضيح األدوار التي تلعبها األطراف 

املختلفــة املتورطة واملســؤوليات النســبية من أجــل إدارة فعالة للصحة. يف 

هــذا اإلطــار فيجب بنــاء القواعد التريعية واإلدارية  املناســبة لنر نظام 

صحــي متكامــل ومركّــز عى الصحة األولية يف كل البلــد وكذلك يجب دعم 

وتثبيــت النظــام نفســه بتعزيز – تحت رعاية الــوزارات – آليات الحوار بني 

هيئــات تابعــة لنفس اإلقليم وبني الســلطات املحليــة والوطنية. إذا كانت 

البلدية املفردة مســهلة ووســيطة العملية عى املســتوى املحيل فيمكن 

الوزارات املتورطة أن تكون مســهلة ووســيطة العملية عى املســتوى 

الوطنــي ســواء كان يف معنــى بيقطاعي أم بييإقليمــي. منطق النظام هذا 

يقــدر عى ضامن اســرتجاع الفعالة الشــامل يف تخصيص املــوارد لصالح الحق 

يف الصحــة والتكامــل االجتامعــي الصحي باإلضافة إىل أنــه يضمن تكامل 

متامســك لألولويات واإلســرتاتيجيات. وهكذا يصبــح تبادل الخربات بني 

أقاليــم لبنانيــة مختلفــة حاســام إلظهار أن التغيري نحــو الحصول أكرث إنصافا 

عى الرعاية الصحية ممكنا. التشــارك يف هذه املعرفة يســتطيع أن يســّهل 

حتــى العالقــة بني بلديات ذات اتجاه ســيايس وديني مختلف باملســاهمة يف 

ضــامن تقديم خدمــة اجتامعية وصحية متجانســة يف البلد كافة.

التوصية. عملية الحوار هذه ســتكون أكرث اشــرتاكا وتشــاورا بقدر ما 

ســتدعمها يف املســتقبل الوزارات بصفتها مســؤولة عن السياســات الوطنية 

يف املجــال الصحــي واالجتامعــي ومتثل االتفاق M4 عرضــا ملنهجية فعالة 

وبيمؤسســية يف لبنان. املؤمترات واللقاءات واملناقشــات والزيارات املشــرتكة 

يف املوقع كلها وســائل متاحة للســلطات التي تســتطيع من جهة إغناء 

التبــادل واملقارنــة والتآثــر بني خربات مختلفة ومــن جهة أخرى ميكن أن 

تكــون حاســمة لتكــرار نجاح التجربة يف ضاحية بــريوت الجنوبية عى 

املســتوى الوطني ملصلحة الشــعب بأكمله.

تغذيــة بّناءة للجــدل الوطني–املحيل يف لبنان
الــدرس املســتفاد. مثلــام قيل أعاله فكان من عنارص النجاج الرئيســية 

للمبــادرة املرســملة دفع التحاور بني أطــراف مختلفة : PHCC مع 

البلديــات والبلديــات بعضهــا مع بعض واملدارس مــع البلديات والبلديات 

مــع الوزارات والوزارات مع األكادمييــة واألكادميية مع PHCC ومع 

البلديــات والوزارات بعضها مع بعض. نشــأت ترابطــات عمودية وأفقية 

وثيقــة ولكن يجــب تزويدها يف جدلها اإليجايب واقرتاحــي وتحقيقها 

الدائــم يف تخطيطــات متكاملة أكرث فأكرث.

التوصيــة. إذن اســتمرار العمل عى املســتوى املحــيل لتعزيز البلديات و 

PHCC مهــم يف نفــس القدر مثل العمل عى املســتوى الوطني. ستســمح 

هــذه العمليــات بتمكني اإلطار املرجعي املؤســي والتريعي وإزالة 

العقبات البريوقراطية ومأسســة آليات التشــاور عى املســتوى املحيل 

والوســائل التأهيليــة املتاحة لجميــع البلديات اللبنانيــة التي تنوي تكرار 

تجربــة ضاحية بــريوت الجنوبية. الحوار الوطنــي املحيل مع إجراءاته 

االعتياديــة ونتائجــه ســتدل عى نجاح املبادرة يف الســنوات املقبلة. كان 

مثــل هذا الجدل حاســام للســامح لتجربة بــريوت الجنوبية بالوصول إىل 

املــدى الوطنــي ويجب تزويد هذا الجدل اإليجــايب مبرور الوقت من أجل 

ضــامن اكتســاب وتواصل نتائج العمليــة يف أرض الوطن كلها.

تعبئــة زعاء الفكر املعــرتف بهم يف لبنان
الدرس املســتفاد. اعــرتف الجميع أن مســاهمة الجامعة األمريكية 
يف بريوت )AUB( يف املبادرة أساســية ويف الواقع االســتدامة املقبلة 

للعمليــات الناشــطة تعتمد أيضــا عى القدرة عى تعبئة مراكــز التمييز 

األكادميــي اللبنانيــة التي تســتطيع أن تدرس وتقيّم وتوفر املســاهمة 

الروريــة لنــر املنهــج املتكامل عى الصحة األوليــة يف أرض الوطن كلها. 

أمــام عيون الكاتب فســتحتل AUB الدور الحاســم لتأهيل مجموعة 

.M4يف تحديات املروع PHCC املؤهلــني الذيــن ســريافقون البلديات و

التوصيــة. حتى لــو كانت نتائج أوىل محاوالت بهــذا االتجاه تذبذبية  
ملــا منــع ذلك من االســتمرار عى هذه الطريق عرب – عى ســبيل املثال 



نجــاح املنهــج اإلقليمي املتعدد أصحــاب املصالح واملتعدد 
املســتويات عىل الصحة األولية 

الــدرس املســتفاد. .تجربــة ضواحي بريوت الجنوبية وما جــاء بعدها مهمة 

جــدا ألن تغــري العقلية التي شــعرت به كل األطراف املتورطة نشــأ بفضل 

نــوع مــن حلقة حميــدة جاء إىل حيز الوجود بني املســتويني اللذين تطورت 

املبادرة بهام أي املســتوى االجتامعي الصحي واملســتوى الســيايس املؤسي. 

تأهيــل عاميل PHCC وقــادة البلديات نحو منهج شــمويل عى الصحة 

األوليــة اقتــى دفعهم إىل الحوار املتبــادل ومع طلبات األرض األخرى 

وبالتــايل تزايد هــذا الحوار نوعا وكمية جعل الدروس املســتفادة حول 

املنهــج الشــمويل عى الصحة األولية أكــرث فعالية وتأثريا. 

التوصية. وتبادل املســتويان الفني العميل والســيايس املؤســي قوة وطاقة 

داعمــني منهــج إقليمــي متعدد أصحاب املصالح ومتعدد املســتويات عى 

الصحــة األوليــة فوائــده تتمتع بها املجتمعات وســكانها يف الدرجة األوىل. 

مثــل هــذه الجدلية يجب الحفــاظ عليها يف املســتقبل كمحور من محاور 

العمليــة. العمــل عى منهــج متكامل اجتامعي صحي يعني أن املؤسســات 

الوطنيــة واملحليــة تتعــاون من أجل رفاهة املواطن وبتكامــل مهاراتها بني 

القطاعــات حتى عى مســتوى التخطيــط والربمجة الوطنية.

التأهيــل واملتابعــة دامئة عىل أســاس الحاجات املحلية
الدرس املســتفاد. تــم املالحظة أنه كان عنر مــن العنارص الجوهرية 

لنجــاح التجربــة التأهيل املناســب للنموذج الجديد واملتابعــة الدامئة لتأهيل 

 )PHCC املؤسســات املتورطة )ســواء كان مســؤويل البلديات أم عاميل

ودعمهــا يف تغيــري العقليــة واملنهج عى الصحــة األولية. تبني بوضوح أن 

التأهيــل واملتابعــة واإلرشاف هــي كلامت–مفتاح ملســتقبل العملية أما هذه 

النشــاطات فــال ميكــن تنفيذها مرة واحدة فقط بــل يجب أن تكون جزءا 

من مســار متواصل ذي مدى متوســط وقادر عى التكيف مع حاجات 

املتحولة. اإلطار 

التوصيــة. مــن جهة فيجب االســتمرار يف تعزيــز مهارات األطراف املتورطة 

يف املبــادرة )مثــال طاقم PHCC الناشــظة( بدون أن ننــى الناحية املحلية 

لبنــاء القدرات )BUILDING CAPACITY( ومــن جهة أخرى فيجب 

إعــادة إطالق عمليــات بناء القدرات تهدف إىل تأهيــل مجموعة جديدة 

مــن مؤهلــني  يســتطيعون أن يتابعــوا بلديات و PHCC أخرى يف تغيري 

العقليــة والقــدرات من أجل منهج شــمويل وتكامــل اجتامعي صحي عى 

األولية. الصحة 

الدور – املفتــاح للبلديات
الــدرس املســتفاد. ميكن مثل هذه التجربة عــى الصحة األولية يف 

ضاحيــة بــريوت الجنوبيــة أن تحقق مفهــوم »الالمركزية« يف لبنان أي 

التعــاون املثمــر بني أطــراف عامة مختلفة حيــث تلعب البلديات دور–

مفتاح »وســطاء« )BROKER( أو مســهلني مؤسســيني حتى يف مجال 

دعــم الصحــة وحاميتها. عرب الرســملة فتم تنــاول صعوبة منترة يف 

توريــط الســلطات املحليــة اللبنانية ويف الضامن الدائــم لثقلها النوعي 

يف العمليــة. أحيانــا الدور الذي تلعبه البلديات تحول حســب شــخصيات  

األطــراف املتورطــة ولكنها من الروري أن تعــي بدور الزعامة الذي 

تحتلــه يف أراضيها بصفتها املؤسســية وال ســيام يف مجــال الصحة باعتبار 

قربهــا مــن املواطنني واألماكن واإلطارات التي يعيــش فيها الناس. يف 

أوائل 2٠17 وبعد حوايل ســت ســنوات من تأثريات مدمرة لألزمة 

الســورية عــى لبنان وبعد اعــرتاف املجتمع الدويل بأن البلديــات اللبنانية 

تلعــب دورا حاســام يف مواجهة هذه التأثريات فتبــدأ البلديات إعادة 

اكتســاب وعي أكرث باملوقف من مواطنيها. لذلك دور املســهل املؤســي 

الــذي تلعبــه البلديــات يظهر مركزيا وجوهريا لرفاهــة جميع فئات 

الشــعب املوجودة عى أرض لبنان.

التوصيــة. وهــذا مبعنى أنــه ينبغي أن تكون البلديــات يف مركز كل مبادرة 

مقبلــة ســواء كان تعزيز املهارات )مثال بواســطة ِخطــط متابعة مخصصة 

فيــام يتعلــق بــإدارة  رشاكات  متعددة القطاعات وتخطيط إســرتاتيجي 

مشــرتك( أم إدخالها املتزايد يف الحوارات ذات مســتوى وطني. عى كل 

األحــوال فيجب التشــديد عى أنه يف مســتقبل املبــادرة ميكن اهتامم  أكرث 

باتحــادات البلديــات كأطراف جديدة للمبــادرة وخصوصا يف حالة جمع 



تاريخ وتطور وتأثري الراكة بني PDNU لبنان توسكانا ولبنان عى الصحة األولية متت 

إعادة دراستها ومعالجتها مع أطراف العملية نفسها. أمام عيون الكاتب مل يقم هذا النوع 

من االستبداع )BRAINSTORMING( إال بتشديد صحة هذه الراكة ونتائجها زيادة 

عى املستوى األعى من اكتساب الراكة املذكورة ومن االلتزام الشخي واملؤسي لألطراف 

املتورطة. قام املتحدث إليهم بتحديد وإعادة تصميم العنارص الناجحة للمبادرة بجانب 

العنارص اإلشكالية املواجهة خالل العملية واملبادئ التوجيهية اإلسرتاتيجية ملستقبلها. أظهر 

كل ذلك تفكريا نقديا لألطراف املتورطة املختلفة مييز عالقة ساملة لراكة بني أطراف 

إقليمية. يف الواقع الراكة بني PDNU توسكانا ولبنان تطورت كعالقة متساوية  من دون 

تصاميم من األعى لألسفل )DOWN TOP( أو فروض بل دامئا مكيفة بشكل ظاهر 

وأصيل عى الحاجات واملهارات الحقيقية لألطراف الجوهرية سواء كانت اللبنانية أم 

التوسكانية. من املحتمل جدا أن النقطة الواردة أعاله هي نقطة القوة فيام حصل وإنها 

محور مستقبل الراكة. عرب عملية رسملة التجربة بعض املفاهيم والكلامت تكررت كثريا 

كأنها رسمت خطا أحمر للتجربة بالذات: تغري العقلية، املنهج الشمويل عى الصحة األولية، 

تورط املجتمع بأكمله، العمل املشرتك، التكامل االجتامعي الصحي و«التنظيم والتنسيق« 

وتبادل الخربات والدور الجوهري للبلديات وللوزارات )وخاصة وزارة الصحة العامة( 

واملتابعة والتأهيل الدامئان والثنائية املحلية– الوطنية. هذه املفاهيم ترسم بحد ذاتها 

العنارص الناجحة للتجربة ومستقبلها ولذلك يف هذا القسم يتم تلخيص التأمالت املتنوعة 

التي عربت عملية الرسملة يف محاولة تشديد الدروس املستفادة الرئيسية والتوصية مع عني 

خارجية وباملبادئ التوجيهية لعمل الراكة يف املستقبل.

الدروس املستفادة ونظرة إىل املستقب



تنشأ من عالقة الراكة. املبادرة يف املوقع تزود االختيارات الوطنية برسد 

وخربات تنفع االتجاه العام  وبنفس الوقت األعامل الوطنية تعمل لجعل 

النظام الصحي أكرث فعالة باإلضافة إىل أنها تحدد اإلطار املرجعي العام. 

إن تضافر  املستويني املحيل والوطني سيكون حاسام للمساهمة يف تزويد 

التغيري باملصداقية أمام عيون املجتمع الدويل.

الخطوات املقبلة. تشكيل أنظمة حوافز لتويل املسؤولية عن موضوع الصحة 

األولية من قبل البلديات ونسب املسؤولية املتزايد إىل البلديات نفسها أو 

إىل مجموعات منظمة مكونة من هيئات مثل االتحادات وتعزيز العمل 

بني الوزارات وبني القطاعات املؤدي إىل برمجة اجتامعية وصحية متكاملة 

أكرث وأكرث، بناء جهاز مناسب ملراقبة العملية وتقييمها متثل مبادئ العمل 

التوجيهية التي حددتها األطراف املختلفة املتورطة اليوم يف العملية بأنها 

أكرث مناسبة لحاجات لبنان الذي يجد نفسه يف مواجهة تأثري األزمة السورية 

وانعدام متزايد من مساواة بني فئات السكان املقيمني والالجئني

  املستقبل

خالل املقابالت ظهر بوضوح أن الراكة كلها متجهة إىل مستقبل املبادرة 

وأن هناك رغبة حية يف التأمل املشرتك يف الخطوات املقبلة يجب اتخاذها. 

عدم املساويات املتزايدة  وعواقب األزمة السورية والتعددية السياسية 

واالجتامعية والدينية يف لبنان تجعل اإلطار معقدا جدا. رغم ذلك يتبني أن 

جميع األطراف املتورطة مستعدة ملواجهة هذه التحديات التي متت محاولة 

جمعها كام ييل.

السياسة. التحدي الذي يعتربه العديد أساسيا هو دعم تنمية سياسة 

وطنية لبنانية تؤدي إىل الحصول املنصف لكل األشخاص عى الصحة 

األولية. ويتواصل  اإلشارة إىل أهمية التأثري  عى الصحة من األسفل موسعا 

اإلجراءات الجيدة املجربة يف ضاحية بريوت الجنوبية وإزالة العقوبات 

البريوقراطية املواجهة عى املستوى املحيل.

االستدامة. االستدامة االقتصادية واالجتامعبة واملؤسسية للعملية بأكاملها 

هي العنر اآلخر الذي يوجد اهتامم مشرتك به عى املدى املتوسط: الدعم 

املستمر من قبل املؤسسات الوزارية والبلدية والدعم املتطول من قبل 

املجتمع الدويل هام رشطان مهامن يدور حولهام التغيري الدائم للسيسات 

الصحية يف لبنان.

محيل ووطني. حتى لو مثلت عملية بناء نظام لرعاية الناس االتجاه الذي 

يجب امليل إليها ،لكان من املهم االستمرار يف العمل عى املستوى املحيل 

مع انتشار وتكرار  PHCC. نشاطات التأهيل يف مجال الصحة األولية لصالح 

مؤهيل ِفرق محلية ومبادرات تبادل خربات مادية وأعامل دعم فني متميز 

من طرف الخرباء يف هذا املجال متثل الكيفيات التي أثارت أكرث اهتامم من 

قبل املتحدث إليهم والتي استطاعت من خاللها الراكة مع إقليم توسكانا 

أن تضمن أحسن نتائج مبرور الوقت. استطاعة توحيد العمل عى املستوى 

الوطني واملستوى املحيل عى الصحة هي إسرتاتيجية املدى املتوسط التي 

صــوت األطراف–املفتاح. حســب قــول ممثل من ممثــيل  UNDP لبنان فأثرت 

األزمــة الســورية عىل املشــهد اللبناين ســلبيا ولكنها يف نفس الوقــت حملت فرص 

ماديــة لرتشــيد واســتثار املوارد املتاحة مــن أجل ضان رعاية متميــزة لعدد كبري 

مــن الالجئــني املوجودين يف البلد. 



صــوت األطراف–املفتاح. حســب قــول ممثل ASL الجنوب الرشقي فــكان الرتكز عىل 

األولويــات من عوامــل النجاح للمبــادرة. تحديد أولويات األولويات والرتكــز عليها 

هــي ميزة رافقــت كل العملية.

الحراجات. كانت إعادة تصميم النواحي الحرجة للعملية غري متجانسة 

ومحددة من الخربات املؤسسية والشخصية للمتحدث إليه. وإذن متت 

محاولة جمع الحراجات الرئيسية الظاهرة طبقا لنوعية الطرف املتحدث 

إليه ليك تُعطى بقدر املستطاع صورة حقيقية وعادلة للتأمالت التي جرت 

خالل املقابالت يف توسكانا ولبنان.

– األطراف املحلية )PHCC والبلديات وSDC(. حسب قول هذه األطراف 

فتمثل الحراجات الرئيسية حاجات توسيع الخدمات املتميزة لصالح 

املواطنني والحد من التأخرات يف تنفيذ مبادرات التعاون والحوار مع 

الوزارات وباإلضافة إىل ذلك متت اإلشارة إىل رضورة ضامن عمليات تأهيلية 

مستمرة حتى عى مستوى العاملني عى األرض )مثال تم إشارة إىل رضورة 

تحديد َمن يجب تأهيله يف مجال إدارة النظام اإلخباري(. أخريا شددت 

األطراف عى أهمية تعزيز وضامن االكتساب املؤسي للمبادرة من قبل 

جميع قادة البلديات )مستشاري البلدية مثال( يك ال يكون دعم العملية 

واستدامتها يف شخصية الفرد بل يكون يف املؤسسة البلدية نفسها.

– األطراف املورطة مؤخرا AUB، ONG أحرى عى أرض لبنان. حسب 

قول األطراف التي دخلت العملية يف مرحلة متطورة والتي أدت وظيفة 

“عني خارجية” عى العملية نفسها فتعلقت الحراجات الرئيسية برورة 

ضامن متابعة متواصلة لألنظمة اإلقليمية املدرجة يف املبادرة )وال سيام 

عى مستوى عاميل PHCC ومسؤويل وقادة البلديات املورطة مؤخرا 

بفضل مروع M4( وذلك برف النظر عن التزام األشخاص املفردة بل 

نحو اكتساب حقيقي نظامي ومؤسي للمبادرة. عرب التأمل فارتبط هذا 

املوضوع مبوضوع آخر ارتباطا وثيقا أي كيف ميكن تكرار نجاح مبادرة 

بريوت الجنوبية يف بلديات أخرى للبالد وكذلك كيف ميكن ضامن التأهيل 

واملتابعة الرورية التي تتمثل مفتاحا من مفاتيح النجاح للعملية نفسها. 

كانت األسئلةالتي سئلت أحيانا خالل املقابالت متعلقة بكيفية توريط 

البلديات ونوع الحوافز التي يجب األخذ بعني االعتبار وخطط التأهيل الذي 

يجب اتخاذها.  تم تحديد عنر حرج آخر وهو النقص التي اليزال موجودا 

لتكامل واضح بني األطراف اللبنانية املتورطة يف الصحة األولية. وأخريا 

 PHCC ظهرت مخاطر محتملة ملستقبل املبادرة وهي تحديد املستفيدين من

AREA ATCHMENTC األكرث مناسبة والكيفيات  األكرث فعالة يف إطار تأهيل 

املؤهلني الذين يجب توظيفهم عند إطالق PHCC ومتابعتها يف مناطق 

لبنانية أخرى مل تصل إليها بعد املبادرة

– أطراف توسكانا وأطراف دولية. أبرز الحراجات التي حددتها هذه 

األطراف متعلقة بإدارة العملية باملعنى األوسع وخصوصا يف مراحل إرساع 

وإبطاء العملية نفسها. رضورة فهم االتجاه الذي يجب اتخاذه حسب 

التحديات والفرص الجديدة خالل السنوات الثامين من التعاون اقتضت 

أحيانا تأخرات بالنسبة إىل ما تم تخطيطه يف البداية. باإلضافة إىل ذلك 

تم التأكيد بأن األفراط باالهتامم باملستوى الوطني ميكن أن يصبح حرجا 

 PHCC عى حساب الديناميكية املحلية ال سيام يف إطار تأهيل ومتابعة

املوجودة أو يف مرحلة انطالقية. عنارص أخرى تم وصفها بالحرجة تتعلق 

برورة تحسني نظام املتابعة وتقييم العملية سواء كان عى املستوى 

الصحي )باستخدام  نظام إخباري قادر عى جمع حاجات العالج املتميز 

وإدارة املرض DISEASE MANAGEMENT والحاجات اإلدارية لـ PHCC( أم عى 

مستوى العملية والربنامج وخصوصا فيام يتعلق مبؤرشات الجودة والكمية 

تستطيع أن تربهن عى النتائج وسلوك الِفرق املتكاملة. ترتبط بهذه 

النقطة األخرية ناحية حرجة تحتاج إىل تحسني وهي تتكون من االستدامة 

 PHCC االقتصادية للعملية ومن رضورة استثامر اقتصادي أكرث عى عاميل

الذين ميثلون األطراف األولية للتغيري  ويحسنون فعالية التدخالت يف إطار 

الصحة األولية.



2. العملية والحوار بني األطراف. حسب قول جميع املتحدث إليهم 
تشكلت مجاالت سواء كان للحوار العمودي بني مستوى البلديات ومستوى 

الوزارات حول  الصحة األولية أم للحوار األفقي بني األطراف الحملية التي 

تتشارك يف املسؤوليات عن صحة املجتمع بنفس اإلقليم وكذلك تم تعزيز 

عمل املقارنة بني الوزارات املختلفة  للربمجة الصحية املشرتكة . كلتا عمليتي 

الحوار املعتمدتني عى لغة متشاركة ساهمتا يف “كرس الحواجز” وتعزيز 

التناسق والتعاون بني املؤسسات العامة والخاصة وبناء عمليات التشارك يف 

رؤيات وكيفيات عمل أكرث فعالة ومؤدية إىل تقديم خدمات صحية متميزة. 

وبخصوص الحوار بني البلديات يهمنا اإلشارة إىل أن تم التقابل بني هيئات 

محلية ذات إنتامء سيايس وديني مختلف بالهدف املشرتك   إىل ضامن 

الرفاهة للسكان. إنه مثال فريد يف دميوقراطية برملانية تعتمد عى نظام 

متعدد األديان.

يثري االهتامم أن تحديد تأثري ونتائج املبادرة التي تم رسملتها وقع دون 

صعوبات من طرف املتحدث إليهم، األمر الذي يدل الدرجة العليا من 

اكتساب العملية من طرف املتحدث إليهم بالذات ويشري إىل صفاء التغيري 

املنشأ.

صــوت األطراف–املفتــاح. وفقا ملمثــيل البلديات اللبنانيني PHCC تســاعد وتدعم 

الجاليــة بأكملهــا ســواء كان عىل املســتوى الصحي أم االجتاعي ولذلــك كان العمل 

يف املــدارس أساســيا. زيــادة عىل ذلك فيمكــن للمرىض أن يحصلوا عــىل برامج صحية 

كاملــة تتضمــن التغذيــة والحمل واألمراض املزمنــة والتلقيح والصحــة العقلية.

 نقاط القوة والحراجة

ككل عملية فتميزت كذلك تجربة التعاون بنيUNDP  وتوسكاتا ولبنان 

حول الصحة األولية ببعض عوامل النجاح والصعوبة التي شاركت يف إنضاج 

الراكة املركبة.

نقاط القوة. فرس املتحدث إليهم عوامل النجاح التي متيز الراكة بصورة 

متجانسة ومتقاربة وخصوصا حددوا نقاط القوة اآلتية:

– الرتابط املقام مع UNDP لبنان والوزارات اللبنانية. سمحت هذه الناحية 

بإعطاء التجربة قيمة أوسع وأكرث إسرتاتيجية باملقارنة  بالحق يف الصحة 

بلبنان.

– طببيعة التجربة البينقطاعية ومتعددة أصحاب املصالح. العمل عى 

مختلف القطاعات املرتابطة وتورط أطراف مختلفة بل متكاملة سمح 

بتطوير مبادرة نظام بالتجاوز عى املشاريع والتمويالت املفردة. 

–  الدعم الفني املستمر ضمنته عرب السنوات أطراف توسكانا املنتمية إىل 

التعاون الالمركزي. املعارف املوفرة سمحت بتقابل متميز دامئا متجه إىل 

حل املشاكل املواجهة وال سيام إىل تحسني الخدمات للشخص. 

– عالقات الثقة الواقعة بني األشخاص واملؤسسات املتورطة. مثلت هذه 

الناحية الالصق الجوهري للراكة وساهمت بصورة رئيسية يف الشعور 

باكتساب التجربة 

–  القيمة املضافة املوفرة لتبادل خربات ومعارف متميزة. تفاهم األوضاع 

والتقابل الدائم عى جميع املستويات هي العوامل التي سمحت بتعزيز 

الشعور باكتساب التجربة وبجعل التغيري ممكنا. 

–  الفهم العميق للحاجات املحلية عرب كل مراحل العملية املنشطة. كان 

االنطباق عى الحاجات الحقيقية لإلطار وللسكان أساس كل املشاريع التي 

دعمتها الراكة من أجل تحسني حصول جميع املواطنني عى الصحة.



محددات الصحة أي عى العوامل التي تؤثر مبارشة عى املشاكل الصحية 

لألشخاص تحول إىل االقرتاب من املدارس واألجيال الجديدة بصفتها عوامل 

رئيسية يف تغيري النموذج عى الصحة الذي متت محاولة طبعه.

القيمة املضافة لألشخاص. معظم املتحدث إليهم أشار إىل أن إختيار خرباء 

مؤهلني ذوي مهارات كبرية هو العنر الذي استطاع أن يصنع الفرق أي 

الزناد الذي شغل التغيري وسمح بتطبيق املعارف الجديدة. مثلت التأهيالت 

املمتازة واملتابعة املستمرة الحاوية حيث استطاع املحرتفون املؤهلون من 

توسكانا تثمري مهاراتهم وتوفريها للسلطات اللبنانية وللعاملني اللبنانيني 

بفضل عمل مستمر من التكيف مع حاجات الواقع املحيل ومميزاته.

دور UNDP لبنان. لعب UNDP دورا مهام يف إنشاء شبكة عمل بني السلطات 

اللبنانية املحلية لضاحية بريوت الجنوبية وبني أطراف التعاون الالمركزي 

خالل كل مرحلة للتجربة. بعد توقيع املبادرة البيوزارية مع الوزارات األربع 

فلعب UNDP دور الحافز بني جميع األطراف املحلية والوطنية والدولية. 

وباإلضافة إىل ذلك فمثل الحوار مع هذه األطراف من أجل إدراج مناهج 

مبتكرة الخطوة الرئيسية نظام رفاهي متكامل وذلك ببناء الثقة وبضامن 

االستمرار مبرور السنني.

 ASL صــوت األطراف–املفتاح. حســب قــول ممثيل البلديــات اللبنانية ، لوال

الجنــوب الرشقــي وإقليم توســكانا وUNDP لبنان وأوكســفام ملــا كان الحصول عىل 

مثــل هذه النتائــج والتأثري خالل العمليــة ممكنا.  

التأثري والنتائج

من املقابالت تم القيام بها يف توسكانا ولبنان تبني بوضوح أن التغيريات التي 

أنشأتها التجربة عى الصحة األولية يف ضاحية بريوت الجنوبية ميكن جمعها 

يف مجالني مرتابطني ارتباطا وثيقا:

 PHCC 1. اإلجراءات االجتاعية الصحية. يف البلديات اللبنانية املتورطة

ناشطة وتعمل بنظام يسمح لكل األشخاص من كل طبقة اجتامعية وكل 

جنسية بالحصول عى خدمات صحية ممتازة وعى فحوص طبية دورية 

لدى PHCC بالذات من خالل دفع تكلفة أقل من مثانية دوالرات. أما 

 NATIONAL املواطنون املسجلون يف قامئة الربنامج الوطني لسد الفقر

POVERTY (TARGETING PROGRAM NPTP) الذين ال يستطيعون أن يتحملوا 

حتى هذا املروف فنشطت لصالحهم وزارة الصحة العامة اللبنانية برنامج 

تغطية صحية شاملة ( (UNIVERSAL HEALTHCARE COVERAGE مع املساعدة 

املالية للبنك الدويل. يغطي الربنامج تكاليف الفحوص الطبية واإلرسال إىل 

املختربات أو إىل أشعة إكس. يعتمد وجود  PHCC عى أنه كل املؤسسات 

العامة والخاصة املتورطة تكتسب فكرة االقرتاب من املريض بطريقة 

شمولية وتدعم خططا اجتامعية صحية متكاملة ذات مستوى إقليمي 

حيث الوقاية وتعزيز الصحة والفحوص الدورية التالية )ما تسمى باملتابعة 

الطبية( متثل املبادئ التوجيهية اإلسرتاتيجية. يظهر هذا النموذج الجديد 

يف تغيري العقلية بإدارة الصحة من طرف عاميل الصحة وقادة  ومسؤويل 

البلديات وبصورة أقل من طرف املرىض أيضا. هذا التغيري املعرتف به من 

قبل الهيئات املحلية و PHCC  أدت إليه ثالثة عوامل رئيسية: 1( الدعم 

  )2  UNDPيف أريتزو و ASL8 ،الفني املستمر ضمنه عرب األعوام إقليم توسكانا

الدور الناشط للبلديات اللبنانية و  3( وجود طاقم مؤهل يف مراكز الصحة 

استطاع رعاية املرىض بإخالص واحرتافية. ميكن مشاهدة تغيري العقلية يف 

االلتزام االقتصادي لبعض البلديات اللبنانية يف ضواحي بريوت الجنوبية التي 

قدمت مواردها املالية لـ PHCC وخاصة لتغطية تكاليف اإلدارة والرواتب.



منطق النظام. تكامل إرساتيجيات الصحة العامة الذي تدعمه الوزارات 

املتورطة األربع من خالل ديناميكية املروع البيوزاري M3 الذي يساهم 

يف ترشيد املوارد املستخدمة من اإلدارة العامة ويف جعل النظام أكرث 

كفاءة، زيادة عى أن يشارك يف تحسني الخدمات لصالح املواطنني. يف نفس 

الوقت املبادرة نافعة لتوعية للبلديات يف دور تنسيق والعمل عى الشبكة 

مع األطراف عى األرض. بجانب ذلك، حسب قول عدة متحدث إليهم، 

مشاركة املستويات الوزارية تدعم رؤية مشرتكة للصحة العامة يف لبنان 

تضمن التامسك والتالؤم الداخيل للمبادرة نفسها. إذن تغريت العالقة بني 

مستويي البلديات والوزارات مام إدى من جهة إىل توضيح مسؤوليات 

كل طرف متورط يف العملية ومن جهة أخرى إىل تقليل تكرار العمل. 

هذا املنطق املختلف للعالقات بني الدولة والهيئات املحلية يعتمد عى 

تجربة إقليم توسكانا وعى رؤية UNDP التي تروج الحوكمة املحلية من 

أجل التنمية املحلية. تهدف هذه الرؤية إىل »التنظيم والتنسيق«بني كل 

اإلدارات اللبنانية العامة. يف عملية » التنظيم والتنسيق«  لقد اعترُب نظام 

العمل من األسفل مع العديد من األطراف عى األرص عنرا جوهريا. مل 

يتم توريط البلديات فحسب بل جميع أصحاب املصالح يف املجتمع املحيل 

بالذات  اعتبارا من املدارس من أجل التأثري عى الصحة العامة. وكانت 

نقطة تحول أخرى توريط الجامعة األمريكية يف بريوت يف النظام املتكامل 

للصحة املحلية )الذي مل يتم تجريبه حتى اآلن(, وإنها جامعة ذات مهارات 

فنية يف مجال الصحة تتمتع بقدرة كبرية عى أن تكون زعيام فكريا يف لبنان 

بفضل قدرتها عى التأمل وتقديم أفكار خاصة بها وحلول مبتكرة. وأخريا 

يف إعادة تصميم العملية قام بها املتحدث إليهم تبني بوضوح أن تقييم 

الديناميكيات املقامة عى املستوى املحيل واملحيل–الوطني خالل املبادرة 

عى الصحة األولية يف ضاحية بريوت الجنوبية: تُعترب املبادرة تجربة جيدة 

يجب ترويجها يف إطارات لبنانية أخرى إلظهار أن التغيري ممكن.

صــوت األطراف–املفتــاح. حســب قــول ممثــل لــوزارة لبنانيــة متــت بفضــل مــرشوع 

4M محاولــة التقــدم نحــو تكامــل اإلســرتاتيجيات مــن أجــل تحســني الخدمــات 

ــيق  ــاون وتنس ــىل التع ــا ع ــوزارات قدراته ــني. وبذلــك عــززت ال ــة للمواطن العام

ــر. ــر وأك ــة أك ــة وفعال ــات متكامل خدم

 UNDP دور التعاون الالمركزي إلقليم توسكانا ولـ

املنهج واملضمون: الثنائية الناجحة. كانت الراكة بني  UNDP لبنان  

مؤسسات توسكانا دامئا معتمدة عى ترابط متساو ومتجهة إىل أقى 

رصاحة. وضوح املواقف والتوقعات وكذلك البحث املستمر عن حلول 

مفيدة ومتحملة لكال الطرفني كانت امليزة األكرث تكرارا يف الشهادات 

املجموعة سواء كان يف توسكانا أم يف لبنان. 

تنفع تجربة التعاون الالمركزي املتطور مبرور الوقت للتشارك يف األهمية 

وكيفيات تشكيل نظام إقليمي قادر عى مواجهة تحدياته وتقييم األدوار 

املتنوعة ومعرفة األطراف–املفتاح املختلفة. بالنسبة إىل املضمونات عالقة 

الراكة استطاعت أن تضغط عى أهمية الدور االجتامعي الذي تحتله 

الصحة العامة يف املجتمعات املؤسسة عى حقوق اإلنسان األساسية. إنه 

نهج شمويل عى الصحة تدعمه توسكانا منذ سنوات عى أراضيها من 

خالل سياسات تضع اإلنسان يف مركز النظام الصحي اإلقليمي كام تدعمه 

يف عالقاتها الدولية. بصورة متامسكة كذلك مثلت كيفية العمل املفضلة 

توريطا عميقا للمجتمعات اللبنانية املحلية سواء كان يف تحديد اإلشكليات 

والحاجات أم يف إعطاء األولوية للحلول ويف تحديد األهداف التي يجب 

 UNDP متابعتها وإدارة اإلسرتاتيجيات العملية. سمحت تجربة توسكانا و

لبنان  املجربة يف ضواحي بريوت الجنوبية – مع التعديالت الالزمة املتعلقة 

باإلطار– باإليضاح للطبقة الحاكمة اللبنانية وللمواطنني أن التغيري ممكن 

وهذا التحول ميكن أن يكون إيجابيا وذا جودة. العمل الذي تم تنفيذه عى 



املختلفة ومتيز كل منهم بقيمة مضافة مبينة. املبادرة  ART لـ UNDP لبنان  تم إدخالها 

وتصديقها من قبل الحكومة اللبنانية فتم دعوة إقليم توسكانا من قبل  ART GOLDلـ 

 UNDP بدوره ورط Gold-ART بأريتزو وبرنامج ASL8 لبنان .إقليم توسكانا ورط UNDP

بلبنان ووزارة الصحة العامة اللبنانية ورطت الجامعة األمريكية يف بريوت. تجربة 

املراكز للصحة األولية يف البلديات اللبنانية الثالث توسعت إىل ثالث بلديات أخرى. 

تشارك الجميع يف نفس الرؤية: الصحة كحق أسايس لألشخاص وPHCC كمقر يوزع 

خدمات الصحة األولية ويروج الصحة.

الوقت والثقة. طول عالقة الراكة وارتباط ثقة  الواقع بني أطراف املروع هام 

العامالن األساسيان املميزان للراكة ذاتها واللتان ذكرهام تكرارا املتحدث إليهم  يف 

لبنان وتوسكانا. سمح الوقت بالتعمق يف التعارف ولكنه ضمن أيضا االستمرارية يف 

إدارة التحديات اليومية للصحة األولية. الثقة بني اإلقليمني و UNDPلبنان متت إقامتها 

عى أساس التشارك املتواصل يف كل الخيارات املهمة للتجربة و شهد كل حل محدد 

املشاركة الناشطة واملوافقة الكاملة من قبل جميع املتخاطبني املتورطني. إنه ارتباط 

استطاع أن يتحول وينطبق عى التطور الطبيعي لألحداث واإلطار عرب أكرث من 8 

سنوات من عالقات ونشاطات: ابتداء من وضع ما بعد الطوارئ يف عام 2007 عقب 

حرب 2006 شكلت األطراف إسرتاتيجيات تنمية ذات مدى متوسط رغم الهشوشة 

البالغة للمنطقة الرق األوسطية بأكملها. ويف الواقع خالل تطور عالقة الراكة 

اندلعت يف عام 2011 األزمة السورية التي أدت لبنان إىل استقبال يف أكرث من 24 شهرا 

بقليل حوايل 1.2 مليون الجئ )مصدر: البنك الدويل(.

ــب  ــكانا عق ــن توس ــم م ــدث إليه ــن املتح ــد م ــرأي أح ــاح. ب ــوت األطراف–املفت ص

املرحلــة مــا بعــد الطــوارئ األكــرث حساســية للعالقــة )2009-2007( شــعرت بلديــات 

ضاحيــة بــريوت الجنوبيــة بحريــة التعبــري عــن رضورات وحاجــات أراضيهــا. يف 

ــل  ــا ب ــس متقطع ــة كمجــال تدخــل أويل ولي ــار الصحــة األولي ــم اختي ــك الحــني ت ذل

ــة مصلحــة  ــرب الصحــة األولي ــل– يعت ــدى متوســط أو طوي ــج ذي م ــا لنه ــه – وفق إن

ــاويات. ــدم املس ــة ع ــط يف مكافح ــات الناش ــورط البلدي ــب ت ــة ويتطل عام

دور السلطات املحلية والوطنية 

 UNDP  البلديات والوزارات. خالل عالقة مدتها 8 سنني فشهدت الراكة بني

لبنان وتوسكانا ولبنان التورط الناشط لهيئات محلية وسلطات وطنية. 

لعبت البلديات دور تسهيل الطلبات عى األرض ودور الحفز إىل التغري 

باإلضافة إىل أنها كانت ضامنة بأنه  يتم تقديم كل خدمة ألضعف فئات 

املجتمع اللبناين. ظهر خالل املقابالت أن مثل هذا الدور للبلديات تحول 

بتحول مرحلة املروع: تحولت البلديات عن الهيئة املستفيدة من التدخل 

يف سنوات التجربة األوىل إىل الهيئة املروجة األوىل للمبادرة وخاصة نحو 

األطراف الجديدة املتورطة  يف املرحلة الثانية من العملية ابتداء من عام 

.)SDCخاصة و PHCC (2014

من جهة أخرى كان تورط املستوى الوزاري ومشاركته يف املبادرة أساسيا، 

ليس كمؤرش إرادة سياسية قوية إىل التأمل يف حق الصحة للجميع بلبنان 

فحسب، بل كفاعل يقدر عى إزالة بعض العقبات البريوقراطية التي 

كانت متنع تحقيق النهج املتكامل عى الصحة األولية عى األرض. تبني 

توازن املهارات املتورطة يف املروع بني املستويني املحيل والوطني أساسيا 

من أجل تنمية اإلسرتاتيجية املتوازنة ومن أجل تأثري التغري الفعيل عى 

صحة املواطنني. تشارك املتحدث إليهم يف التأكيد بأن البلديات تحتاج إىل 

الوزارات من أجل تنفيذ عملية الخطط الصحية املتكاملة. وباملثل الوزارات 

تحتاج إىل الوجود الشامل للهيئات املحلية عى األرض لضامن وصلة 

أصحاب املصالح املتورطني العديدين وتوزيع الخدمات الصحية الفعيل 

للجميع. وبالفعل يكفي التفكري يف أن ٪22 من PHCC 225 يف لبنان يعتمد 

عى البلديات12. تبني من املقابالت أن البلديات ذات اتجاه سيايس مختلف 

لديها »القوة« وبذلك عالقة مختلفة مع املستوى املركزي بالنسبة للعقبات 

البريوقراطية التي يجب حلها. بلدية حارة حريك مثال استطاعت أن تعمل 

بال حواجز بريوقراطية يف مدارس أرض البلدية لتوزيع الخدمات االجتامعية 

والصحية املرتبطة بـ PHCC  الذي تديره البلدية نفسها وهذا قبل بلديات 

أخرى غري قادرة عى الدخول بنفس السهولة.



5. نقاط القوة وحراجة الراكة

6. مستقبل العالقات بني طريف توسكانا ولبنان يف مجال الصحة األولية

كون الرسملة  عملية تأمل بني األطراف الرئيسية املعنية ويف نفس الوقت أبطال هذا 

املسري  ف تم تنفيذ تحليل كل من مجاالت املذكورة أعاله مع الفاعلني الذين عاشوا 

عالقة الراكة مبارشة وأنشؤوها وأغنوها مبساهمتهم الشخصية واملؤسسية. ففي 

الصفحات التالية سيُرسد العنارص األساسية املبينة خالل مقابالت األطراف املفتاحية 

للعملية )أ. املرفقي 3 و 1 للمنهجية املتبعة وللقامئة بالفاعيلني الكاملة (.

إطالق وتنمية الرشاكة 

الخطوات األكر  أهمية . تطورت التجربة بني لبنان وتوسكانا عرب مرحلتني جوهريتني 

اللتني انضم إليهام أطراف مختلفة جاعلة عملية االبتكار الضمني لنظام الرعاية 

الصحية األولية يف لبنان أغنى وأهم. خالل املقابالت تم تحديد فرتتني أساسيتني اللتني 

دارت حولهام الراكة:

1. بني عامي 2007و 2008  مع بداية عالقة الراكة مع إقليم توسكانا  وبلدية أريتزو 

و ASL الجنوب الرقي و UNDP لبنان والهيئات املحلية اللبنانية. سمحت هذه 

املرحلة  يف بلديات برج الرباجنة وفرن الشباك الشياح والغبريي واملريجة وحارة حريك 

يف ضاحية بريوت الجنوبية بتجريب نهج شمويل عى الصحة األولية حيث ُوضع الفرد 

يف مركز الرعاية الطبية.  هذا النموذج تبني بأنه مبتكر مطلقا يف الواقع اللبناين ومقّدر 

كل التقدير من قبل أصحاب املصالح املختلفني.

2. يف عام 2014 بواسطة التوريط املنظم للوزارات األربع )املسؤولة نسبيا عن الصحة 

العامة والداخلية والبلديات والشؤون االجتامعية والرتبية والتعليم العايل( من أجل 

تخطيط متكامل حول املواضيع االجتامعية الصحية. سمحت هذه املرحلة للمرة 

 PHCC األوىل بتطوير تأمل يف السياسات الوطنية التي تسمح تحويل املسوصفات إىل

بصفتها مراكز رعاية أولية وصحة عامة قادرة عى توفري خدمات للشخص وللمجتمع 

بشكل مستمر وإجاميل وذلك بإطالق افرتاض تنسيق املسؤوليات املؤسسية 

املختلفة عى األرايض الخاضعة لها.

كلتا املرحلتان تعودان إىل نفس الجذر. إن الراكة تشكلت و عملت من البداية 

عى أساس الحاجات التي عرب عنها اإلطار اللبناين. كان االنطباق إىل حاجات 

مختلف املستفيدين من املبادرة  عامل ضامن ميز كل الخطوات والنشاطات 

املروعية.

من الروري التشديد  عى أن املرحلتني املحددتني متيزتا مبنهجيات مختلفة 

للتدخل وعى درجتهام العالية من االبتكار يف اإلطار اللبناين: يف الواقع اعتمدت 

املرحلة األوىل عى إنشاء عالقات مؤسسية ثابتة مع بلديات ضاحية بريوت 

الجنوبية وعى دعم تغيري النهج لـ PHCC والتدخالت املرتبطة من التكوين املبتكر 

واملتابعة املستمرة ، أما يف املرحلة الثانية فكانت ديناميكيات العالقة بني املستوى 

املحيل واملستوى الوطني أهم، مام أدى إىل نقل املحور التشغييل للعملية إىل 

اللقاءات املؤسسية ذات مستوى وطني وإىل تجريب طرق تأهيلية جديدة من 

أجل تكرار التجربة املكتسبة يف ضاحية بريوت الجنوبية عى أرايض أخرى للوطن .

اختالفات األطراف. متيزت املبادرة عى الصحة األولية يف لبنان – بحسب مرحلة 

العملية قيد التنفيذ – بتورط أطراف مختلفة عددا ونوعا. كان وال يزال للبعض من 

هذه االطراف نوعية قانونية عامة أما البعض اآلخر فنوعيته خاصة. كان العديد من 

الفاعلني يعملون أو يعملون عى املستوى املحيل يف حني كان أو يكون لآلخرين 

مستوى وطني ودويل. ضمت الراكة سواء املنظمة غري الحكومية التابعة لشبكة 

وزارة الصحة العامة أم الجامعة األمريكية يف بريوت والتي  كان تورطها يف النهج 

الشمويل عى الصحة األولية أساسيا مبا يتعلق نشاطات تأهيل املؤهلني. وعى 

طريقة مشابهة فتحركت معا بلديات من اتجاه سيايس وديني مختلف عاملًة مع 

اإلدارات العامة للوزارات املتورطة. وزيادة عى ذلك يظهر بوضوح من املقابالت 

املنفذة عى أرض توسكانا ولبنان أن بعض األطراف – عند لحظات معينة للعملية 

– لعبت أكرث من آخرين دور حوافز الراكة: إقليم توسكانا و UNDP ووزارة 

الصحة العامة اللبنانية وبلديات ضاحية بريوت الجنوبية. كانت نتيجة التفاعل 

التسلسيل )أحيانا حاسم ألغراض العملية( إدخال فاعلني جدد يف مراحل العملية 



 العمل معا

كانت العالقة التي شكلها عرب األعوام الفاعلون التوسكانيون واللبنانيون من العنارص املميزة لتجربة 

التعاون عى الصحة األولية يف ضاحية بريوت الجنوبية. إنها عالقة طويلة ومفصلة استطاعت مبرور 

الوقت أن تتجدد وتكتسب خربات ومهارات مختلفة ولكنها متكاملة وذلك خالقًة »كتلة حرجة« من 

أطراف حاملة تغري يف املوقف من الصحة األولية يف لبنان.

إذن بُعد الراكة هو السياق الذي حللته هذه الحالة الدراسية بهدف التأمل يف كيفية سد حاجة 

تحسني الصحة األولية يف بريوت الجنوبية من قبل إقليم توسكانا وUNDP لبنان وأطراف التعاون 

الالمركزي عى األرض إبتداء من طلب معني قدمه رؤساء البلديات اللبنانيني يف عام 2007 إثر التدمري 

املسبب من حرب 2006 وانطالقا من حاجة موجودة مسبقا حفزها الوضع الحرج والتعبئة الكبرية 

للمجتمع الدويل. 

وبصورة خاصة حاول التحقيق أن يسلط الضوء عى العنارص التي سمحت لهذه التجربة باالعرتاف 

بأنها مامرسة جيدة يجب تكرارها يف بلديات أخرى بدعم املستوى الوطني )الوزارات( وأن يتأمل يف 

املراحل القادمة للمبادرة ذاتها. بهذا الهدف تقرر التعمق يف مجاالت التحليل الستة اآلتية:

1. إطالق الراكة وتنميتها

2. دور السلطات الوطنية واملحلية اللبنانية املختلفة املتورطة يف العملية 

UNDP3. دور التعاون الالمركزي إلقليم توسكانا و

4. تأثري ونتائج التغيري الذى أنشأته العالقات بني توسكانا وUNDP ولبنان

املصدر: تصميم املؤلفني



Coverage قد تكون نقطة انطالق مهم. السري الذي تم اتخاذه ساعد 

واليزال يساعد كل الراكة يف فهم أن األمراض تحددها يف أي مكان 

مجموعة من عوامل مرة )وراثية بيئية واجتامعية وثقافية ومتعلقة 

بالعالقات وإلخ...( ويف نفس الوقت عوامل الوقاية والعالج – حتى 

ميكن تشغيلها والحصول عليها من قبل الشعوب – تتطلب سياسات 

بيقطاعية وتدخالت متعدد التخصصات وبيتخصصية قادرة عى الحد 

من سوء استعامل املوارد وانعدام الفعالية. ولذلك الدوافع والجهود 

للحوار – التي اتخذها مراجع الوزارات األربع والتي أدت إىل تحرير 

أويل لالتفاق البيوزاري املؤرخ سبتمرب 2014 وإىل األفعال النابعة 

منها – فتمثل خطوة مهمة للمؤسسات اللبنانية فلذلك متثل مامرسة 

جيدة تستحق التقييم والتكرار.

الخطوات األساسية التي متيزت بها تجربة الراكة يف ضاحية بريوت 

الجنوبية واردة بشكل وجيز يف الجدول يف األسفل وميكن االستنباط 

منها أن النشاطات التي تم تحقيقها مبرور الوقت أصبحت طامحة 

أكرث فأكرث واألطراف املتورطة ازدادت عددا حتى الوصول إىل املستوى 

الوطني.

The new building 
for the primary health care center

In 2014 Haret-Hreik municipality
opened the new and upgraded primary
health center

First floor: pharmacist, triage,  
reception, archive, sterilization room, store

Second floor: pediatrician, family doctor, 
gynecology

Third floor: psychologist, social worker, 
nutritionist, HR, General manager

Fourth floor: conference room, services

Source: Haret Hreik PHCC

نم اذام ىتم
البلديات

 RT, ASL, UNDP Lebanon,
OIT

تحديد املضامني ملروع ثاليث السنوات عى الصحة األولية يف ضاحية بريوت الجنوبية 2007

3 بلديات وأطراف محلية أخرى
 RT, ASL, UNDP, OIT,

CFR

تحقيق املروع لتحسني PHCC وللتأهيل وتبادل الخربات وإعادة تأهيل واألجهزة 
وتغطية الرواتب يف حارة حريك وبرج الرباجنة وغبريي

2008-2009

3 بلديات وأطراف محلية أخرى
 RT, ASL, UNDP Lebanon,

OIT, CFR
تجريب منوذج PHCC يف بلديات أخرى ببريوت )شياح ومريجة وفرن الشباك( 2009-2010

6 بلديات وأطراف محلية أخرى 
و3 وزارات

RT, ASL, UNDP Lebanon

الحوار مع وزارات الداخلية والصحة العامة والشؤون االجتامعية من أجل خدمات 
مبتكرة للشخص

اندالع األزمة السورية
2011

تشغيل التأمل مع الوزارات اللبنانية من أجل تخطيط متكامل للخدمات االجتامعية 
الصحية عى املستوى املحيل

2012

٩بلديات وأطراف محلية أخرى 
و٤ وزارات

RT, ASL, UNDP Lebanon
إظهار االهتامم بنموذج PHCC من قبل بلديات مختلفة 2013

26 بلديات و72 مدرسة عامة 
وSDC 15 و UNDPلبنان
RT, ASL, CFR, UNDP

توقيع مذكرة االتفاق بني وزارات الصحة العامة والشؤون االجتامعية والداخلية 
والبلديات والرتبية والتعليم العايل و UNDPلبنان

2014

تشغيل نشاطات املبادرة املذكورة أعاله 2015

الحظ: LIB لبنانية  و INT دولية

  املصدر: OCHA Lebanon: Beirut and Mount Lebanon Governatorates Profile, 2016  وهذه الوثيقة موجودة عى الرابطة:  
 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11052016_Beirut%20and%20Mt%20Lebanon.pdf

www.localiban.org/rubrique150.html  :وهذه املعلومة موجودة عى الرابطة Localiban :املصدر 

data.worldbank.org/country/lebanon  :املصدر: البنك العاملي وهذه املعلومة موجودة عى الرابطة

 كل املعطيات الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من تقرير OCHA املذكور  أعاله وتم تحديثه يف شهر مايو 2016

 طب العائلة يف املنظور األورويب هو الطب العام.

data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 :متوفرة عى الرابطة التالية UNHCR املصدر: معالجة البينات من قبل 

 املعطى الدقيق الذي وفرته اإلدارة املركزية لإلحصائيات يف رئاسة مجلس الوزاء هو 137.75٩.3 مقيم عام 2٠٠7. هذه املعلومة متوفرة عى الرابطة 
www.cas.gov.lb/index.php/about-lebanon-en :التالية

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2015(. World Population :املصدر 
Prospects: The 2015 Revision, custom data acquired via website

 إن البيان الدقيق الذي وفرته اإلدارة املركزية لإلحصائيات التابعة لوزارة مجيل الوزراء هو 137.75٩.3 مقيام عام 2007
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التفكري يف أن عدد الالجئني السوريني املسجلني لدى UNHCR يف لبنان8 

عام 2013 ارتفع إىل 729,535 باملقابل بـ ٤ ماليني لبناين مقيم9 عام 

2007 )وفقا إلحصائيات لألمم املتحدة فكان عام 2013 عدد النسامت 

اإلجاميل يف لبنان 5.287 ماليني10.

تعزيز العالقات. عام 2014 تعمل وزارات الصحة العامة والداخلية 

والشؤون االجتامعية والرتبية التعليم العايل و UNDP لبنان وقعت 

مذكرة اتفاق معنونة لدعم توفري خدمات متكاملة عى مستوى 

محيل )اتفاق 4M( وهذه املبادرة تتضمن الراكة مع إقليم توسكانا. 

النتيجة األساسية للمرحلة التجريبية لهذه املبادرة هي ظهور خطط 

متكاملة اجتامعية صحية وخدماتية عى امليدان يف 29 بلدية منترة 

يف مختلف مناطق لبنان. ورشات العمل التي أسستها البلديات 

مبشاركة PHCC و SDC واملدارس العامة قد يجب عليها تحديد 

األولويات املشرتكة واألهداف والخطط للتطوير االجتامعي الصحي 

التي تكامل املوارد والكفاءات املؤسسية. عى املدى الطويل فيكون 

هدف هذه املبادرات تكوين نظام بيمؤسي للحامية االجتامعية 

الصحية املحلية بدعم املستوى الوطني. SDC/ PHCC بصفتها »موفرة« 

الخدمات للصحة يف املدارس ستخطط لعملهم عرب منهج شمويل 

للسياسات االجتامعية الصحية. إنها إسرتاتيجية تفتح األبواب أمام 

نهج بيتخصي وبيقطاعي للصحة يهدف إىل تقوية فعالية املوارد 

املتوفرة. يف شهر شباط/فرباير 2015 لقد تم إطالق املبادرة بحضور 

املدراء العامني للوزارات األربع و UNDP لبنان وممثيل إقليم توسكانا 

واملشاركني املحليني والبلديات و PHCC و SDC واملدارس العامة11. 

هذا الحدث يسجل انطالق ورشات عمل املربمجة يف املناطق السبع 

للبلد مع خرباء من ASL الجنوب الرقي التابع إلقليم توسكانا ويف 

التوريط اإلسرتاتيجي للجامعة األمريكية يف بريوت املهتمة بالنهج 

الجديد االجتامعي الصحي وبيتخصي للعالجات األولية الذي قدمه 

الزمالء اإليطاليون. هدف هذه العملية هو إتخاذ نهج متكامل 

للحامية الصحية األساسية والخدمات االجتامعية للجاليات وأيضا 

إدراج نهج بيتخصي للوقاية وعالج الصحة يف املدارس. وهكذا تنشأ 

تجربة نتائجها قد تأكد فعالية برمجة مشرتكة يعني وطنية ومحلية 

وتربية والحامية االجتامعية الصحية للجاليات املحلية.

SDC/ تجديد نسبي يف لبنان. من جهة ألول مرة يف لبنان فيجب عى

PHCC املتورطة يف العملية املتعددة السنوات أن تتكون بشكل طواقم 

بيتخصصية أكرث فأكرث للعالجات األولية وأن تتكرس لتوفري خدمات 

متكاملة اجتامعية صحية ولتتعلم العمل عى برامج وأهداف متعلقة 

بالصحة وأيضا لتحسني املهارات وتوجيهها إىل نهج اجتامعي صحي 

للصحة الشاملة للشخص وألهداف خاصة من الشعب. ومن جهة 

أخرى فروجت الراكة بني PDNU لبنان ومؤسسات توسكانا ولبنان 

تجربة التعاون الالمركزي ومنوذجا أكرث فعالية للخدمات املوفرة من 

قبل املراكز للصحة األولية بل إنها دعمت الحوار بني األطراف املحلية 

والوطنية من أجل أهداف مشرتكة ونهج بيقطاعي تجاه خدمات 

مؤدية إىل إيجاد حلول ابتكارية للشعب. وألقى كل هذا األساس 

الستعامل رضوري وأكرث فعالية للموارد الثقافية واملالية  والستثامر 

طارئ وخاص بتأهيل الطواقم الجديدة للعالج األويل. لقد تم إدخال 

وتطوير هذه العمليات – منذ 2٠٠8 حتى بحظة تحرير هذه الوثيقة 

– من خالل املشاركة الثابتة واملستمرة للخربات واملعارف املكتسبة 

يف توسكانا حول PHCC من قبل إقليم توسكانا وبلدية أريتزو و 

ASL الجنوب الرقي والكثري من األطراف األخرى امللتزمة باملراحل 

املختلفة من هذه التجربة.

يف السنوات األخرية فمثلت بعض البلديات يف ضاحية بريوت الجنوبية 

– أوال حارة حريك عن طريق مركزها التوجيهي الجديد – القيمة 

االجتامعية للسري دافعًة البلديات السبع بأكملها التابعة للضاحية  

إىل االلتزام بالنهج الجديد واالستثامر يف PHCC. عى ضوء العمليات 

والتجربات التي متت حتى اآلن فيجب حاليا دعم املستوى الوطني 

حتى  يلعب دورا إسرتاتيجيا أمام رضورة التغيري عى املستوى 

 Towards Universal Health الحيل.  التجارب مثل املروع الوطني



املبارش لرؤساء البلديات ونواب الرؤساء واملستشارين البلديني(

لكون PHCC من ملكية الهيئات املحلية. يف هذه املرحلة من التجربة 

فاتخذت املديريات املحلية وPHCC - مع املشاركة املستمرة من قبل 

رشاكة توسكانا وموظفي UNDP لبنان – رؤية الصحة العامة وطريقة 

مختلفة لتلبية إىل الحاجات األولية للشعب. وهذه هي أيضا فرصة 

ملعرفة االشكاليات االجتامعية الصحية التي كان املواطنون وخاصة 

األكرث ضعفا منهم يواجهون بشكل يومي. النتائج املحصولة كان 

مهمة ومتنوعة بني سياق وآخر. مثال ابتداء من عام 2010 بدأت 

بلدية حارة حريك بتغطية كاملة لتكاليف الرواتب ملراكز الصحة 

األولية وفقا لإلجراءات الجديدة وعى عكس ذلك يف برج الرباجنة 

والغبريي فكان هناك الحاجة إىل مزيد من الوقت لتشغيل التغري 

 PHCC الثقايف والتنظيمي الروري للمنظور الجديد الخاص بـ

ولتحسني املؤهالت وتوجيه الطاقم إىل نهج متعدد املجاالت. ولكن 

التأثري األول الذي وقع يف املرحلة األوىل من هذه التجربة فكان 

برهنة– حتى يف محيطات اجتامعية سياسية معقدة مثل ضاحية 

بريوت الجنوبية – إمكانية نهج عى الصحة األولية بشكل شمويل من 

أجل سد الحاجات األولية للشعب. 

تنمو الرشاكة. لهذا السبب تم توريط عامي 2010-2009 بلديات 

 PHCC شياح ومريجة وفرن الشباك يف تجريب النموذج التابع لـ

عى إثارة رؤساء البلديات. املنهج التشاريك والتكاميل بني املؤسسات 

والجاليات بضامن UNDP وإقليم توسكانا من خالل مؤسساتها العامة 

والخاصة )ASL الجنوب الرقي وبلدية أريتزو وأوكسفام إيطاليا 

ومركز فرانتشيسكو ريدي( يؤدي أيضا إىل تزييد عدد األطراف 

الخاصة املحلية التي تلتزم باملبادرة والتجديد التدريجي كيفية 

العمل. يبدأ تحديد وتنفيذ إسرتاتيجيات عمل تجعل إداج أطراف 

أخرى عن طريق شبكة اإلنرتنت وتدفع املؤسسات العامة املحلية 

إىل الحوار والعمل مع املجتمع املدين. يف هذه املرحلة الدمج 

الصحي- االجتامعي والرؤية املتكاملة لصحة الشخص والعائلة متثل 

جوهر النهج التأهييل الجديد. يتم من البداية إدخال املساعدة 

االجتامعية يف الطاقم الخاص بالعالجات األولية لـ PHCC بوصفها 

مرجعا للنموذج الجديد لالهتامم بالشخص والعائلة. كان البعد 

البيتخصصية والبيقطاعية للتجربة عامل تجديد إلطار ضاحية بريوت 

الجنوبية سمح بتشغيل وتعزيز مبرور الوقت عالقة بناءة وإسرتاتيجية 

بني املؤسسات املركزية والفرعية للدولة. ميثل هذا التطور خطوة 

مزدوجة ستميّز خربة العمل بني UNDP لبنان وتوسكانا ولبنان: من 

جهة توسيع املجموعات–الهدف للمروع نحو بعد وطني ومن جهة 

أخرى توسيع موضوع تدخل PHCC يف املجال االجتامعي الصحي. 

ممثلو الجاليات املحلية مدرجون يف مجموعات العمل لنقاش مشاكل 

وحاجات الشعب ولتحديد األولويات. يتم إدراج طالب املدارس 

االبتدائية والثانوية العامة واألشخاص األكرث ضعفا يف الربامج بوصفهم 

مجموعات مفضلة للعمل. بفضل التبادل والحوار من املستوى 

الوطني فروجت البلديات ووزارة الداخلية والبلديات إطارات 

تريعية مختلفة متعلقة بطريقة توظيف املوظفني ودفع الرواتب.

توسع املرشوع. عام 2012 روج UNDP لبنان هذه التجربة عى 

املستوى الوطني ويف البداية مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون 

االجتامعية وفيام بعد مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة 

الداخلية والبلديات. كانت الفكرة األساسية توسيع التجربة إىل 

بلديات ريفية وحرية يف لبنان وأظهرت أكرث من بلدية من البلد 

االهتامم باملراكة يف الربنامج لتحسني الحصول عى الصحة يف لبنان. 

 PHCC من  2008 إىل 2012 جودة وكمية الخدمات التي قدمتها

لألشخاص تحسنت إىل درجة أن بلديات ضواحي بريوت الجنوبية 

– بعد انتهاء الدعم املايل املبارش من قبل UNDP – حافظت عى 

استداماتها واستمراريتها بفضل استثامرات مستقلة يف امليزانية. عام 

2011 تندلع األزمة السورية يبدأ تدفق الالجئني الفارين من الحرب 

األهلية إىل لبنان يصري ملموسا بكل ما يرتتب عليه من التأثريات 

عى الخدمات الجوهرية لألشخاص: لفهم ما قلناه حتى اآلن فيكفي 



أجل تسهيل حصول أنصف عى العالجات وتحسني استغالل املوارد 

العامة املستخدمة.

كانت فكرة املبادرة تتمحور حول PHCC التي تم تطويرها يف أريتزو 

يف توسكانا وتكييفها حسب السياق اللبناين للمساهمة يف التنمية 

البرية واالجتامعية للمواطنني وحامية الحق يف الصحة من قبل 

األشخاص بأكملها. ومن املهم جدا اإلشارة إىل أنه منذ املرحلة 

االبتدائية لتصميم املبادرة يف ضواحي بريوت الجنوبية فلم يتم إنشاء 

هذه املراكز كبديل للطب التختصي أو للطبيب العادي يف لبنان بل 

كتجريب كيفية جديدة لتوفري طب العائلة7 بشكل متكامل للنظام 

الصحي القائم يف البلد.

إسرتاتيجية متكاملة ومبتكرة 

لقد انطلقت املبادرة يف لبنان مبا يف ذلك كل النشاطات عام 2008 

وورطت فورا عدد متزايد من األطراف العامة والخاصة إيطالية 

ولبنانية. هذا العمل طبيعته بيمؤسسية ميز كل عالقة الراكة 

وتطوراتها مع مرور الزمان منذ 2007 إىل أيامنا هذه.

الخطوات األوىل للتجربة. يف السنوات األوىل للتجربة )2008-2009( 

فقد تركزت األفعال يف ثالث بلديات يف ضاحية بريوت الجنوبية 

وهي حارة حريك وبرج الرباجنة والغبريي. يف هذه املرحلة تم 

تنفيذ عمليات التأهيل وتبادل الخربات بني محرتفني وخرباء لبنانيني 

وتوسكانيني لتحسني مهارات املؤهالت الفنية واإلدارية املتورطة يف 

PHCC الناشئة. لقد تم عمل مهم مرتبط بالعمليات واإلجراءات ويف 

نفس الوقت دعم UNDP لبنان PHCC لتحسني البنى التحتية واألجهزة 

باإلضافة إىل متويل مشرتك لرواتب املوظفني وفقا لإلجراءات الجديدة. 

تم إتخاذ إجراءات للتعزيز املؤسي لدور البلديات )بالتوريط  



السورية عى لبنان وهذا مبني بشكل خاص يف مختلف البلديات 

الساحلية يف بعبدا وهي من قضاء جبل لبنان املسمى بضاحية بريوت 

الجنوبية. هذه املنطقة منصفة من بني املناطق األكرث ضعفا يف لبنان. 

لقد عاشت التأثريات الدراماتيكية للحرب األهلية األوىل واالحتالل 

اإلرسائييل عام 2006 ويف ذلك الوقت الشعب الفار من املناطق 

الجنوبية اللبنانية وجد ملجأ ويف كثري من األحيان باحتالل قصور 

شبه مدمرة ومل يتم أبدا إعادة بناءها بسبب الحرب األهلية. الشعب 

املقيم اليوم يف هذه الحارات وهو بالتقريب مليون نسمة فأكرثيته 

من الشبان يشهد سلسلة من الحراجات ومنها: الفقر املنتر وانعدام 

الخدمات االجتامعية والصحية األساسية ونسبة عالية من البطالة 

وانعدام فرص العمل وخاصة للشبان والنساء وجودة رديئة للخدمات 

الرتبوية ونسبة عالية من ترك املدارس. وباإلضافة إىل ذلك فهناك 

أيضا عدم االستقرار السيايس  والتأثريات غري املبارشة لألزمة السورية. 

يف مثل هذا الحال الحساس واملتميز بنسبة عالية من البطالة فأدى 

وصول الالجئني السوريني إىل خالفات مع الشعب املحيل.

نظام الصحة اللبناين معقد ومؤلف من عدد متنوع من األطراف 

الخاصة والعامة: عام 2012 فكانت املشفيات الخاصة يف لبنان  138 

عى عدد إجاميل يساوي 1688 الحصول عى الخدمات الصحية ميثل 

مشكلة يواجهه حوايل 50 باملئة من سكان لبنان الذين ال يتمتعون 

بتغطية تأمينية عامة أو خاصة. بالنسبة إىل هذه الفئة من الشعب 

فمن املهم الجهود املبذولة من قبل وزارة الصحة العامة التي تغطي 

85 باملئة من تكاليف خدمات النقل إىل املستشفيات سواء كانت 

خاصة أم عامة يف البالد. يف نفس الوقت وزارة الصمة العامة اللبنانية 

لها شبكة من 225 مركز للحة األساسية ومنها 70 باملئة من ملكية 

املنظامت املحلية غري الحكومية و 22 باملئة من ملكية البلديات و 8 

باملئة من ملكية وزارة الشؤون االجتامعية. بالرغم من الجهود الكبرية 

التي بذلتها وزارة الصحة العامة لتأمني الحصول عى الخدمات 

الصحية مبا يف ذلك األشخاص االكرث فقرا وخاصة العاطلني واملسنني إال 

أن هناك صعوبات لتغطية مشاكل هذه الفئة من الشعب. تتشارك 

يف هذه املشكلة الجالية املحلية والالجئني. النظام الصحي الوطني 

يعمل عى مواجهة الصعوبات املذكورة لضامن استثامرات كافية 

لوقاية أمراض وخاصة املزمنة منها ولتحديد آليات ألخذ املسؤولية 

من قبل األطباء العاديني ويف نفس الوقت يعمل عى النجاح يف 

تحسني كفاءاته وفعاليته.

إطالق العالقة

عى ضوء نتائج الحرب بني لبنان وإرسائيل عام  2006 فبدأ برنامج 

وUNDP لبنان ART GOLD  مبادرة شاركت فيها الهيئات املحلية 

التوسكانية واألوروبية يف عمليات التعاون للتنمية يف لبنان. وخالل 

بعض املقابالت مع البلديات والوزارات اللبنانية فظهر بكل وضوح – 

من قبل رؤساء الهيئات املحلية يف ضواحي بريوت الجنوبية – رضورة 

املشاركة يف سد الحاجات الصحية األولية للشعب. وبعد انتهاء 

مهمة يف مارس 2007 إقليم توسكانا وبلدية أريتزو و 8ASL  )اليوم 

 UNDPالجنوب الرقي( وأوكسفام إيطاليا )أوكوديب األسبق( و ASL

– تحت تأثري بلديات ضواحي بريوت الجنوبية نفسها – فحددت 

مضامني مروع ثاليث السنوات وكلفته للمنسق الفني لـ ASL الجنوب 

الرقي. وكان املروع مركّزا عى بريوت الجنوبية ومعتمدا عى ثالثة 

مبادئ توجيهية:

1. ترويج دور البلدية من أجل تنفيذ خدمات اجتامعية صحية 

معتمدة عى املبادئ التوجيهية الوزارية وعى خلط موارد األرض 

بفضل الحوار املستمر والتعاون املتواصل مع السلطات الوطنية

2. تقييم الكفاءات املهنية يف مجال الخدمات االجتامعية 

والصحيةاألساسية وتنمية أنواع جديدة من التفاعل التشغييل عى 

املستوى املحيل

3. تحديد منوذج تنظيمي جديد للعالجات األولية لصلح الشعب من 



اإلطار

متثل بلدية بريوت يف آن واحد محافظة من املحافظات الثامين التي انقسم إليها البلد. إن 

بريوت – باإلضافة إىل كونها العاصة فتمثل املركز السيايس واإلداري واالقتصادي للبلد وهي 

مقر أبرز الجامعات واملقاوالت والبنوك الوطنية واألجنبية. بحسب معطيات األمم املتحدة 

فيعيش 2,268,990 من اللبنانيني يف محافظات بريوت ويف محافظة جبل لبنان املجاورة3. 

من بني هوالء اللبنانيني يُعترب أن مليونا ونصف مليون منهم يعيشون ويعملون يف العاصمة 

وضواحيها4 )وهذا عى أساس عدد إجاميل من النسامت املتوقع عام 2015 يساوي  5,8 

مليون5 مبا فيهم النازحني السوريني الالجئني الفلسطينيني(.   

يف محافظتي بريوت وجبل لبنان التأثري االقتصادي واالجتامعي لتدفق الالجئني السوريني 

لقد تم الحد منه باملقارنة مع مناطق أخرى للبلد. التناسب ما بني الالجئني والشعب املقيم 

أقل باملقارنة مع مناطق أخرى. يف هاتني املحافظتني فتشري التقارير األخرية املؤرخة 2016 لـ 

OCHA إىل وجود305,687  الجئا سوريا مسجال  ومنهم27,302  يف بريوت و85 مستوطنة غري 

رسمية ومنها واحدة فقط موجودة يف بريوت. نظرا لتكليف املعيشة أعى فأكرثية الالجئني 

السوريني الذين يستوطنون يف بريوت قادمة من خلفية اجتامعية اقتصادية أعى فلذلك 

ميكن لها استئجار منزل. وباإلضافة إىل الالجئني السوريني فهناك  45.415 الجئا فلسطينيا قد 

استوطنوا يف املحافظتني سابقا و7,088 فلسطينيا كانوا موجودين يف سوريا وفروا بعد اندالع 

الحرب: من بني هوالء األخريين فيعيش 8,645 يف بريوت6. بالرغم من تدفق غري كبري نسبيا 

من الالجئني فلمدينة بريوت سلسلة من نقاط ضعف قد كانت موجودة قبل تأثري األزمة 

موجز تاريخ التجربة



والصحية لكل األشخاص الساكنني يف لبنان برف النظر عن قدومهم 

وجنسيتهم وأحوالهم القانونية ودينهم وإىل أخره...

تنظيم هذه الوثيقة هو التايل: بعد إعادة قراءة التاريخ واملراحل 

 UNDP األساسية التي متيزت بها عالقة الراكة بني توسكانا ولبنان و

لبنان فيصف فصالن نسبيا ديناميكية العمل املشرتك لألطراف – 

مبا يتعلق إطالق العالقة وتطويرها وأدوار األطراف ونقاط القوة 

والحراجة – والدروس الرئيسية املستفادة من التجربة  برتكيز خاص  

عى تطويرها املقبل.

توجد املالحظة املنهجية يف امللحق 1 للتقرير الحايل.

يوجد جدول املقابالت  شبه املنظمة يف امللحق 2 للتقرير الحايل.

1

2



مقدمة 

بفضل االرتباطات التاريخية والثقافية واالقتصادية املهمة وعى ضوء الصعوبات التي أصابته 

خالل األعوام األخرية فيمثل لبنان بلدا أولوي للتعاون اإليطايل. ضمن هذا اإلطار فتظهر 

املساهمة التي يقدر نظام إيطاليا عى توفريها يف مجال السياسات الوطنية العامة حول 

حق األشخاص يف الصحة مهمة بصورة خاصة حيث يشكل التعاون الالمركزي لتوسكانا أحدا 

من األطراف الرئيسية. ابتداء من عام 2٠٠7 وبراكة UNDP فأطلق إقليم توسكانا وبلدية 

أريتزو و ASL8  )اليوم ASL الجنوب الرقي( وأوكسفام إيطاليا )أوكوديب األسبق( رشاكة 

عامة–خاصة تستمر حتى اليوم من أجل سد حاجات الشعب  األولية التي عرب عنها رؤساء 

بلديات بريوت الجنوبية واملساهمة يف الحصول عى الصحة يف لبنان أكرث إنصافا.

تهدف الوثيقة الحالية إىل تحليل وإتاحة املعارف املكتسبة والعمليات التي شغلتها تجربة 

التعاون اإلقليمي بني توسكانا ولبنان وUNDP لبنان. ماذا سمح للتجربة التي طورتها بلديات 

بريوت الجنوبية وإقليم توسكانا و UNDP و8ASL  وأوكسفام إيطاليا بالتكرر عى املستوى 

الوطني؟ هذا هو السؤال املركزي الذي يحاول التقرير اإلجابة عليه مرتكزا عى بعد الراكة. 

عن طريق منهجية تحقيق لرسملة الحالة الدراسية1  فتم القيام بـ 28 مقابلة يف لبنان 

وإيطاليا من أجل جمع وجهات النظر والشعور بالتغري ألطراف العملية الرئيسية2. بفضل 

مهمة  نُفذت يف لبنان  بأكتوبر 2٠16 متت مقابلة  12 مؤسسة ذات نوعية عامة وخاصة 

تعمل عى املستوى البلدي والوطني باإلضافة إىل UNDP. خالل شهر نوفمرب 2٠16 تعلقت 

املقابالت يف إيطاليا بهيئتني عامتني وهيئة خاصة. إنها رشاكة واسعة ومتنوعة تطورت طول 

السنوات  وشهدت املشاركة الناشطة ألطراف عامة وخاصة – إيطالية ولبنانية – تعمل عى 

املستوى التحتوطني والوطني والدويل وتتشارك يف هدف واحد وهو الرفاهة االجتامعية 



حول الصحة األولية وأنشأنا تحاورا إجابيا بني بلديات ووزارات بني 

البلديات والوزارات يف لبنان. ولذلك متثل إقامة الديناميكية بني 

السلطات املحلية واملركزية نجاحا أكرب إذا اعتربنا أن مؤسسات ذات 

اتجاه سيايس وديني مختلف جلست حول طاولة وعى قدم املساواة 

أطلقت تحاورا دامئا تستمر حتى اليوم. الهدف املشرتك لهذا التقارن 

هو ضامن صحة أولية ممتازة لكل الشعب اللبناين سواء كان مواطنني 

لبنانيني أم الجئني سابقني وجدد. إذن املسار طويل وأمامه تحديات: 

1. تنمية سياسة وطنية لبنانية تؤدي إىل الحصول املنصف لكل 

األشخاص عى الصحة األولية.

2. االستدامة االقتصادية واالجتامعبة واملؤسسية للعملية بأكاملها.

3. إصالح الرعاية الصحية األولية والتوازن بني أعامل ذات مدى 

متوسط عى املستويي الوطني واملحيل من جهة لتعزيز فعالية نظام 

الرعاية ومن جهة أخرى لنر مراكز الصحة األولية عى أرض الوطن 

بأكاملها.

لقد كونت الراكة بني توسكانا ولبنان وUNDP لبنان _ برفقة أطراف 

أقاليمها _ عى قدرتها عى ضامن الحصول عى رعاية متميزة للجميع 

أكرث إنصافا ولذلك ميكن أن تتقدم بفضل الدروس التي استفادت منها 

خالل هذه األعوام من العمل املشرتك.



وخاصة العاطلني واملسنني إال أن هناك صعوبات لتغطية مشاكل 

هذه الفئة من الشعب. تتشارك يف هذه املشكلة الجالية املحلية 

والالجئني. النظام الصحي الوطني يعمل عى مواجهة الصعوبات 

املذكورة لضامن استثامرات كافية لوقاية أمراض وخاصة املزمنة منها 

ولتحديد آليات ألخذ املسؤولية من قبل األطباء العاديني ويف نفس 

الوقت يعمل عى النجاح يف تحسني كفاءاته وفعاليته. 

التغيري املؤثر. يف السنوات األوىل للتجربة )2٠٠8 –2٠٠٩( فقد تركزت 

أفعال الراكة بني UNDP لبنان  وتوسكانا ولبنان يف ثالث بلديات يف 

بريوت الجنوبية وهي حارة حريك وبرج الرباجنة والغبريي. تم تنفيذ 

عمليات التأهيل وتبادل الخربات بني محرتفني وخرباء من توسكانا 

والبلديات املذكورة أعاله ويف الوقت نفسه تحديد كيفيات جديدة 

لدفع رواتب املوظفني ولتحسني البنية التحتية واألجهزة عن طريق 

دعم UNDP لبنان. تحولت هذه التغيريات إىل نشاطات هادفة إىل 

تحسني الحصول عى الخدمات االجتامعية الصحية لألشخاص مثل 

تنظيم PHCC وتعزيز البلديات املؤسي. وبرهنت هذه املرحلة عى 

إمكانية نهج عى الصحة األولية بشكل شمويل إذا شعر األطراف 

ذوو القرار بهذا النموذج كأنه من ابتكارهم وهذا أيضا يف اليساقات 

السياسية املعقدة.  يف عامي2٠1٠ – 2٠٠٩ فازداد يف بلديات شياح 

ومريجة وفرن الشباك عدد األطراف الخاصة املعنية به.  يف عامي 

2٠1٤  – 2٠12 لقد وسع UNDP لبنان الحوار مع وزارات الداخلية 

والبلديات والصحة العامة والشؤون االجتامعية والرتبية والتعليم 

 UNDP العايل ويف أيلول/سبتمرب 2٠1٤ وقعت الوزارات األربع مع

لبنان مذكرة االتفاق املعنونة “الدعم لتوفري الخدمات املتكاملة عى 

املستوى املحيل”. عام 2٠15 تم تشغيل املبادرة يف حضور املدراء 

العامني األربعة و UNDP لبنان وممثيل إقليم توسكانا. تهدف هذه 

التجربة إىل ترويج حوكمة محلية لتطوير األرايض عن طريق توفري 

نظام رفاهي محيل يف 21  مديرة تجربية منترة يف 7 محافظات 

  .PHCC 12و SDC 15البالد بتوريط  27 مدرسة عامة و2٩ بلدية و

وهكذا تنشأ تجربة نتائجها قد تأكد فعالية برمجة مشرتكة لحامية 

وتربية وترويج الصحة يف الجاليات املحلية.

العمل معا: ما تعلمناه. كانت العالقة التي شكلها عرب األعوام 

أطراف توسكانا ولبنان و UNDP لبنان من العنارص املميزة لتجربة 

التعاون عى الصحة األولية يف بريوت الجنوبية. إنها عالقة طويلة 

اعتمدت عى فهم عميق للحاجات املحلية وعى التعارف والثقة 

املتبادلة وعى تساوي العالقات وعى التشارك الدائم يف كل القرارات 

املهمة. متيزت املبادرة عى الصحة األولية يف لبنان – بحسب مرحلة 

العملية قيد التنفيذ – بتورط أطراف مختلفة عددا ونوعا تتشارك يف 

نفس الرؤية: الصحة كحق أسايس لألشخاص وPHCC ومراكز للتنمية 

االجتامعية (SDC) كمقر يوزع خدمات اجتامعية وصحية ويروج 

الصحة والبلديات كأطراف-مفتاح يف العملية اعتبارا ملهمتها أمام 

مواطنيها. شهدت الراكة بني توسكانا ولبنان وUNDP لبنان التورط 

الناشط لهيئات محلية وسلطات وطنية ولعبت البلديات دور تسهيل 

الطلبات عى األرض ودور الحفز إىل التغري باإلضافة إىل أنها كانت 

ضامنة بأنه  يتم تقديم كل خدمة ألضعف فئات املجتمع اللبناين. 

بفضل توريط وزارة الصحة العامة فكان تورط املستوى الوزاري 

ومشاركته يف املبادرة أساسيا، ليس كمؤرش إرادة سياسية قوية إىل 

التأمل يف حق الصحة للجميع بلبنان فحسب، بل كفاعل يقدر عى 

إزالة بعض العقبات البريوقراطية  وترشيد املوارد املستخدمة من 

اإلدارة العامة وجعل النظام أكرث كفاءة.

نظرة إىل املستقبل. وأخريا فهذه هي املحتويات التي متّكن الكاتب 

من التأكيد بأننا أمام مامرسة جيدة وتجربة تتميز باالبتكار عى 

األقل يف اإلطار اللبناين. خالل مثاين سنوات فتمكنا من الحصول عى 

نتيجة عى املستوى املحيل إىل حد أننا أثرنا عى السياسات الوطنية 
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خالصة

جوهر الوثيقة. من 2٠٠7 حتى اليوم وبراكة UNDP فطورت إقليم توسكانا وبلدية 

أريتزو وASL توسكانا الجنوب الرقي وأوكسفام إيطاليا ومركز فرانتشيسكو ريدي عملية 

تعاون المركزي تؤدي إىل سد حاجة الشعب األولية التي عربها وؤساء بلديات بريوت 

الجنوبية وإىل املساهمة يف حصول أفضل عى الصحة يف لبنان أكرث. تهدف الوثيقة الحالية 

إىل إتاحة املعارف املكتسبة من تجربة التعاون بني توسكانا ولبنان متزكزة عى بعد الراكة 

والعنارص ميكن نقلها عى املستوى الوطني.

إطار معقد. بحسب معطيات األمم املتحدة فيعيش ٩٩٠.268.2 من اللبنانيني يف محافظات 

بريوت ويف محافظة جبل لبنان املجاورة وهذا عى أساس عدد إجاميل من النسامت املتوقع 

عام 2٠15 يساوي 8.5 مليون. من بني هوالء اللبنانيني يُعترب أن مليونا ونصف مليون منهم 

يعيشون ويعملون يف العاصمة وضواحيها. نظام الصحة اللبناين معقد ومؤلف من عدد 

متنوع من األطراف الخاصة والعامة: عام 2٠12 فكانت املشفيات الخاصة يف لبنان  138 

عى عدد إجاميل يساوي 168. الحصول عى الخدمات الصحية ميثل مشكلة يواجهه حوايل 

5٠ باملئة من سكان لبنان الذين ال يتمتعون بتغطية تأمينية عامة أو خاصة. بالنسبة إىل 

هذه الفئة من الشعب فمن املهم الجهود املبذولة من قبل وزارة الصحة العامة التي تغطي 

85 باملئة من تكاليف خدمات النقل إىل املستشفيات سواء كانت خاصة أم عامة يف البالد. 

يف نفس الوقت وزارة الصمة العامة اللبنانية لها شبكة من 225 مركز للحة األساسية ومنها 

7٠ باملئة من ملكية املنظامت املحلية غري الحكومية و 22 باملئة من ملكية البلديات و 8 

باملئة من ملكية وزارة الشؤون االجتامعية. بالرغم من الجهود الكبرية التي بذلتها وزارة 

الصحة العامة لتأمني الحصول عى الخدمات الصحية مبا يف ذلك األشخاص االكرث فقرا 
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تجربة تعاون إقليمي بني توسكانا ولبنان و 
UNDP لبنان لرتويج الحق يف الصحة والحصول 

عىل الرعاية الصحية املتميزة أكر إنصافا.
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