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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

 رنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة و�لد�ة بیروت �طلقان الخلیة االجتماعیة البلد�ةب
 

  ) MSC(و�لد�ة بیروت الخلیة االجتماعیة البلد�ة    )UN-Habitat(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة    أطلق  .2021  آذار  2بیروت، في  
األحیاء المتعلقة �الحما�ة التي تواجه المجتمع المضیف والالجئین في تلك االجتماعیة و  المشاكلالمنشأة حدیًثا، والتي تهدف إلى التخفیف من 

 بیروت. داخل المهّمشة
 

الخلیة االجتماعیة البلد�ة جسرًا أكثر استدامة بین سكان  تمدّ تأمل بلد�ة بیروت أن وحول الموضوع، قال رئیس بلد�ة بیروت جمال عیتاني: "
،  �ما في ذلك الالجئین والمهاجر�ن والمجتمع المضیف للتعبیر عن مخاوفهم   األكثر عرضة للخطرللسكان  رجعیة  بلد�ة لیس فقط لتوفیر م البیروت و 

 ."جاتهم وتحد�اتهمصة للعمل لتلبیة احتیامنصة مخّص لتشّكل أ�ًضا و  بل 
 

  ) MC2CM( بیروت في إطار مشروع الهجرة بین مدن المتوسطالهادفة للمدینة في جراءات اإلمن  ةتم إنشاء الخلیة االجتماعیة البلد�ة �واحد
المعَرضون للخطر  ان في معالجة القضا�ا االجتماعیة وقضا�ا الحما�ة التي یواجهها السك هاالذي یهدف إلى تعز�ز مشار�ة بلد�ة بیروت والتزام

 . المهّمشةأحیاء بیروت و�عیشون في 
 

  هادًفا نهًجا  �ستدعي  د�موغرافي ال"تنوع بیروت : برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في لبنان تاینا �ر�ستیانسنبدورها، قالت قالت مدیرة 
القطاعات، وستتوجه الخلیة االجتماعیة البلد�ة مباشرة إلى المجتمع لالستماع إلى احتیاجاتهم   وتعدداألدلة    وفقلتلبیة احتیاجات مختلف األشخاص  

 "المنفذة. المشار�عفي  مختلف األطرافوضمان التنسیق بین 
 

جتمعات المحلیة  االتصال �ممثلین من المتتوزع مسؤولیتهم حول  تتألف الخلیة االجتماعیة البلد�ة من ناشطین مجتمعیین وأخصائیین اجتماعیین
حیث سیتم �التنسیق مع الناشطین المجتمعیین والمجتمعات المحلیة  المجتمعات المهّمشةلجمع البیانات حول القضا�ا التي تواجهها  األحیاءفي 

 تحلیل وجمع البیانات التي تفید في تطو�ر وتنفیذ أنشطة بناء القدرات وز�ادة الوعي واإلجراءات المستهدفة.
 

�سعدني أن أكون جزًءا من الخلیة االجتماعیة البلد�ة  : "جتماعیة في الخلیة االجتماعیة البلد�ة �امیال عاصياال  الت األخصائیةمن جهتها، ق
نوعة التي  التي تم إنشاؤها حدیًثا والتي ستلعب دوًرا رئیسًیا في ضمان استجا�ة واسعة النطاق وشاملة للتحد�ات االجتماعیة وتحد�ات الحما�ة المت

 "تحسین الظروف المعیشیة.بهدف جهها الالجئون والمهاجرون واللبنانیون في بیروت، یوا
 

الهدف الرئیسي من الخلیة االجتماعیة البلد�ة هو تعز�ز قدرة بلد�ة بیروت على إدارة ومعالجة قضا�ا الهجرة الحضر�ة من خالل ُ�شار إلى ان 
 الوصول إلى البیانات االجتماعیة والحما�ة المیدانیة الموثوقة. تطو�رن خالل ز�ادة االستثمارات البلد�ة في المشار�ع االجتماعیة م
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التدخالت االجتماعیة البلد�ة مثل بناء المراكز االجتماعیة، و�عادة تأهیل األماكن العامة، وتجهیز المراكز الصحیة والمدارس،    المقار�ةوجه هذا  تس
 . المهّمشةالفئات السكانیة  ومستوى حیاة صّحةحسین بهدف تالصرف الصحي داخل األحیاء  وتطو�ر

 

 .هناحول الخلیة االجتماعیة البلد�ة في بیروت من المعلومات تعرف على المز�د 
 

*** 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ةحول 

دولة حول العالم، و�قدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشر�ة من أجل   90�عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في أكثر من 
بین الخبرة العالمیة  ذات التأثیر العالي البرنامج خالل العمل مع الحكومات والشر�اء المحلیین، تجمع مشار�عومن  .مستقبل حضري أفضل

  -  11لهدف ا �شأن المدن،  امحّددً هدًفا  2030عام لتتضمن خطة التنمیة المستدامة لو في الوقت المناسب.  هادفةرفة المحلیة لتقد�م حلول والمع
 . جعل المدن والمستوطنات البشر�ة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 
 شر�ل غصوب

 لبنان  -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة 
T: +961 1 985 484 ext.111 
M: +961 3 729566 
E: charbel.ghsoub@un.org 

https://unhabitat.org/the-municipal-social-cell-a-beirut-targeted-city-action-within-the-mediterranean-city-to-city
mailto:charbel.ghsoub@un.org

