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INTRODUCTION
The FFA (Food Assistance for Asset) is a livelihood project funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (BMZ) through and with the support of the
World Food Programme (WFP) in partnership with WFPs local
and international partners in Lebanon which is the most country
affected by the refuge load resulting from the extended Syrian
conflict since 2011.

of local host communities through producing, rehabilitating and
maintaining community public assets which have economic, social, environmental and cultural added sustainable value helping
in creating and promoting social cohesion and community stabilization as an additional aspect.
In this context, SHEILD in partnership with the World Food Programme and in cooperation with two Unions of Municipalities
and six Municipalities through generous funding from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), implemented eight FFA projects during 2017 and
which include the below facts:

The FFA program aims to ensure conditional cash for assistance to cover additional food needs and support the capacity
strengthening of Syrian refugees and vulnerable Lebanese and
at the same time contribute to the development and livelihoods
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� The eight projects were located in 2 provinces (South &
Nabatiye), 4 districts (Tyre, Hasbaya, Marjayoun & Bintjbail)
� The projects were distributed among 14 villages: Aitaroun,
Abbaseye, Hebbereye, Betlif, Derkanoon, Taybeh, Adayse,
Houla, Reb Tlatin, Markaba, Majdal Selem, Maroun Elras, Tiri,
and Ainata
� The program included ‘community projects’ that are under Agricultural infrastructure in general and the specific types were:

11 assets reforested with a total area of 24.93 hectares

�

27, 846 fruitful pine trees planted in a cumulative area of
24.93 hectares

�

12.35 Km of irrigation networks installed (including 26 water

�

1 public park/garden rehabilitated in BetLif

�

1 public facility constructed in DerKanoon El Naher

�

1,186

participants in total participated in these projects
among Syrian Refugees and Lebanese vulnerable

� All sites were public properties and thus public assets and
facilities
� All included environmental and/or economic aspects and
long term benefit
� Period of project: 5 months

The main aspect of this program which is forestation is expected
to have variety of essential outcomes as it contributes to widening and spreading the green coverage in the forested areas
supporting the environmental balance. It has a public economical value through planting fruitful types of trees in public lands
as well as it preserves the forested lands from inappropriate and
illegal exploitation.

3. Transportation: the task of operating 12 buses on a daily basis getting participants from huge number of villages to the
sites was a remarkable challenge
SHEILD’s cooperation and partnership with the World Food Programme was essential to overcome challenges and made the
FFA 2017 program in general achievable as well as it encouraged
SHEILD management and staff to dedicate maximum available resources to achieve planned works and results within the planned
period and with maximum professionalism and credibility. The final results and outcomes were a remarkable success despite all
reasonable doubts which existed at the very beginnings.

This project has been one of the biggest challenges that SHEILD
has faced and yet one if its biggest achievements since SHEILD
started work in the field of development, relief and protection,
and for several reasons:
1. Geographical coverage: as it covered a large geographical area and targeted 14 villages distributed which required
enormous efforts form management, administration, logistic
and implementation aspects needing lots of human and managerial resources to be made available on a daily basis.

Finally, the SHEILD association extends its thanks and appreciation to the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) for the generous unprecedented
support and funding and the World Food Programme (WFP) for
its continuous and unlimited trust and support hoping that this
partnership will remain and grow stronger for the best interest
of the local deprived communities.

2. Participants: following up on around 250 participants on a
daily basis in 14 sites of work was a huge task to be carried
out ensuring fairness and proper attendance sheets to ensure
timely and accurate payments.

tanks)
�

1 public space rehabilitated and reforested in Abbaseye

� Transportation services for participants were offered through
operating 12 buses.

- Agriculture (i.e. reforestation and irrigation)
- Construction and rehabiliation of community assets
�

�

2 agricultural ponds created with cumulative capacity of 14,900
cubic meters
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SHEILD General Coordinator
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THE VILLAGE OF AITAROUN PROJECT
Forestation & Irrigation in the village of Aitaroun
Head of municipality Mr. Salim Mrad
Works achieved:
� Creation of Agricultural water pond of 14,000 cubic meters
capacity

By the Municipality of Aitaroun
development is the focus of our work and we look forward
“ Local
to raising the level of civilization of our homeland and to glorify
beauty, progress and prosperity.

� Creation of 250 meters of rainwater dragging channels of cement pipes

BEFORE

AFTER

In this context, a project of this nature was carried out in the town
of Aitaroun by the Shield association and funded by the German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) through the World Food Programme (WFP) in collaboration with the municipality and local community.

� plantation of 2,500 fruitful pine trees in the village and along
the 2.5 km roads
The Project will serve more than 250 farmers supporting irrigation and water management improving the food chains and
systems as well as quality in the area

The pond created will offer a vital free service to farmers to irrigate
their fields and trees, increase the vegetation cover. This project has
received a positive response and thousand thanks and lots of gratitude
from the local community to all those who contributed and worked to
achieve the project a thousand greetings and appreciation.
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AFTER

BINTJBAIL UNION OF MUNICIPALITIES’ PROJECT
Forestation in Bintjbail Union of Municipalities
Head of the Union Mr. Atalla Shaayto
Works achieved:
� Plantation of 10,000 fruitful pine trees in an area of 100,000
square meters (10 hectares)
�

By the Bintjbail Union of Municipalities
Union appreciates the enormous efforts made by SHEILD
“ The
and generous funding offered by BMZ through the World Food
Programme (WFP) which contributed to the implementation of
the project according to the required specifications and which
will result in increasing the vegetation cover in the Union area to
maintain ecological balance, maintaining the aesthetic appearance of mountainous areas in the region, preserving the climate
and reducing temperatures in cultivated areas.

Installation of an irrigation system of 4.4 Km length including
necessary accessories with 9 water tanks of 4000 litres capacity each

Villages:

Hoping for completing this type of environmental projects which
endures sustainable benefit for the environment and people,
and in the name of people, the union expresses gratitude and
appreciation.

Maroun Elras, Tiri, and Ainata

“
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BEFORE
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THE VILLAGE OF HEBBEREYE PROJECT
Irrigation and natural preservation through forestation and agriculture water ponds (for water management)
Head of Municipality Mr. Soheil Shker
Works achieved:
� Excavation of an area of 18,000 meter square (1.8 hectares)
� Plantation of 1,640 fruitful pine trees in an area of 18,000 meter

By the Municipality of Hebbereye
project is of great importance since the land that was re“ This
claimed and forested was a mountainous and rugged area free
of any kind of trees. Today, this land has become a protected
area. This area is especially beautiful. It is located along the road
that connects the town of Hebbereye to Shebaa.

� Creation of agricultural pond of 900 meter cube capacity
� Building of service room of 30 meter square
� Installation of an iron fence of 630 meters

BEFORE

AFTER

This will contribute to the protection of the environment and
the increase of green coverage. In addition, this reserve will establish an income for the municipal council of Hebbereye and
thus for the benefit of local population, as it was planted with
fruitful pine trees. All the thanks to the Shield association, the
World Food Programme (WFP) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) for this
important environmental achievement aiming for further cooperation for the benefit of the area and local residents.
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THE VILLAGE OF ABBASEYE PROJECT
Rehabilitation and Plantation of Abbaseye forest
Head of Municipality Mr. Khalil Elhershe
By the Municipality of Abbaseye

Works achieved:
� Plantation of 5000 fruitful pine trees in an area of 50,000
square meters (5 hectares)

Abbaseye Forest/Park has an area of 76 acres which has
“ The
lost its touristic and environmental importance in the region
due to neglect and lack of resources over more than a decade.

� Installation of irrigation system of 2 Km length and necessary
accessories with 4 water tanks of 4000 liters capacity each

BEFORE

AFTER

Through the existing cooperation with the SHEILD association in the support of development and environmental projects and services that have been generously funded by the
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through World Food Programme (WFP), the
Forest became again an outlet for the people of the area and
the surrounding areas through its public park which increased
green coverage in the area significantly, created safe space
for local residents and will create employment opportunities
for young people.

� Installation of 50 cement benches
� Electrical works (1500 meter cables, 16 electrical columns,
160 led lamps)
� Decoration & support walls (1,770 square meters)
Iron fence (1,250 meters)
� Pathways (3,600 square meters)
� Soiling (520 square meters)

“
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THE VILLAGE OF DERKANOON PROJECT
The Country House in the village of Derkanoon
Head of Municipality Mr. Adnan Kasir
By the Municipality of Derkanoon Elnaher

Works achieved:
� Excavation (2000 square meters)
� Building of a country house of 110 meter square area with
necessary finishing and service networks

project of the country/rural house is an appeal to return to
“ The
originality as well as an outlet and a park for all ages. From another aspect it is a source of livelihood, where a large number
of families will benefit from this project in addition to women
and farmers.

� Digging water tank (125 meter cube)
� Land soiling (225 meter cube)

BEFORE

AFTER

The presence of the rural house within an area of more than 14
acres is intended for the care and comfort of families in a clean
environment where tourists will learn how the way of living
was in the past far away from risks and pollution. All the thanks
to the generous hands that contributed to the implementation
of this project, carried out by the Shield association, supported and funded by the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ) through the World Food
Programme (WFP).

� Electrical works (3 electrical columns, 3 CEM street lamps,
400 meter cables)
� Plantation of 130 fruitful pine trees with irrigation system of
300 meter length and necessary accessories
This project will be a rural community hub for presenting community local and traditional food products contributing to income generation for locals and promoting traditional community aspects
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THE VILLAGE OF TAYBEH PROJECT
Forestation in the village of Taybe
Head of Municipality Mr. Abbas Diab

BEFORE
By the Municipality of Taybeh

Works achieved:
� Plantation of 3,260 fruitful pine trees in an area of 30,000
square meters (3 hectares)

planting and cultivating 3 hectares of burned and
“ Through
bombed land though many consecutive wars, the project contributed to transforming this land from a deprived area into a
beautiful green area.

� Installation of an irrigation system of 1.4 Km length including necessary accessories with 3 water tanks of 4000 litres
capacity each

This will contribute to raising the level of a clean environment
and raising the economic level of many workers through the creation of new jobs in taking café of this land. In the future, God
willing, there will be a good economic reoccurrence to these
trees in the town through the production of pine. In the name of
people of Taybeh village, the municipality cannot find the words
to express gratitude and appreciation for SHEILD, German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) and the World Food Programme (WFP) for the efforts put
to make this project feasible.
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AFTER
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THE JABAL AMEL UNION OF MUNICIPALITIES PROJECT
Forestation in Jabal Amel Union of Municipalities
Head of the Union Mr. Ali Elzien
By the Jabal Amel Union of Municipalities

Works achieved:
� Plantation 5,300 fruitful pine trees in an area of 50,000 square
meters

project of pine forests in the remote villages of the Union
“ The
of Municipalities of Jabal Amel Union in which 5000 pine trees
were planted was the result of cooperation between the Union
and SHEILD association and generous funding from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the World Food Programme (WFP), due
to the success achieved and its benefit on the environment in
the region by increasing the proportion of green coverage, we
at the union, and in the name of people would like to thank all
entities, teams and workers who participated from the bottom
of the heart.

� Installation of an irrigation system of 3.25 Km length including necessary accessories with 8 water tanks of 4000 litres
capacity each
Villages:
Adayse, Houla, Reb Tlatin, Markaba and Majdal Selem

BEFORE

AFTER

“
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THE VILLAGE OF BETLIF PROJECT
Rehabilitation of the Public Garden in Betlif
Head of Municipality Mr. Mohamad Hmayed
Works achieved:
� Full rehabilitation of a 1,200 meter square public garden
� Excavation (1,100 meter cube)

By the Municipality of Betlif
project that has been completed in the village of Betlif,
“ The
which consists of a public park with many touristic and agricultural aspects, is a rare project in the area.

� Cement works (280 meter cube)

BEFORE

AFTER

The municipal council and all the residents in our town would
like to thank all those who supported and contributed to this
project and in particular SHEILD association, the World Food
Programme (WFP) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

� Tiling works (980 meter square)
� Plumbing works
� Iron works (6000 kg)

“

� Soiling (350 meter cube)
� Painting works (670 meter square)
� Plantation of ornamental plants
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“WFP thanks SHEILD for the successful partnership in 2017 and all of
of Food Assistance for Assets projects in the South governorate”.

2017  للشراكة الناجحة فيSHEILD « يتقدم برنامج األغذية العالمي بالشكر لجمعية
كما و يتقدم باالشكر لكل من ساهم في انجاح برنامج الغذاء مقابل االصول من بلديات
» و اتحادات بلديات في جنوب لبنان

WFP

WFP

22

23

the municipalities and union of municipalities involved in the implementation

مشروع بلدة بيت ليف
مشروع تأهيل الحديقة العامة في بيت ليف
رئيس البلدية السيد محمد حميد

األعمال المنجزة:

“

� تأهيل كامل للحديقة العامة بمساحة  1200متر مربع

كلمة بلدية دير قانون النهر:
المشروع الذي أنجز في بلدة بيت ليف والذي هو عبارة عن حديقة عامة لها عدة
أوجه سياحية وزراعية هو مشروع نادر في المنطقة وإن المجلس البلدي وكافة
المواطنين في بلدتنا يخصون بالشكر الجزيل كل من دعم وساهم في إنجاز
هذا المشروع ونخص بالشكر الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و
التنمية  BMZو برنامج األغذية العالمي  WFPوجمعية  SHEILDونتمنى لهم
التوفيق الدائم .

� حفر و استصالح  1100متر مربع
� اعمال اسمنتية ( 280متر مكعب)
� اعمال تبليط ( 980متر مربع)

بعد

قبل

“

� اعمال كهرباء ( 512نقطة)
� اعمال صحية مختلفة
� اعمال حدادة فرنجية ( 6000كلغ)
� تتريب ( 350متر مكعب)
� اعمال دهان ( 670متر مربع)
� زرع نباتات و ازهار تجميلية متنوعة
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مشروع اتحاد بلديات جبل عامل
مشروع التشجير في اتحاد بلديات جبل عامل
رئيس االتحاد االستاذ علي الزين

األعمال المنجزة:

“

� زرع  5300شجرة صنوبر مثمر على مساحة  50000متر مربع ( 5هكتار)

كلمة اتحاد بلديات جبل عامل:
ان مشروع محميات الصنوبر في قرى االتحاد النائية و الذي تم من خالله زرع
 5000شجرة صنوبر مثمر كان ثمرة التعاون بين اإلتحاد و جمعية SHEILD

� تركيب شبكة ري بطول  3.25كلم مع كافة االكسسوارات و  8خزانات مياه
بسعة  4000ليتر للخزان

الكريمه و بتمويل سخي من الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و
التنمية  BMZعبر برنامج االغذية العالمي  WFPو نظرًا لما حققه من نجاح
و فائده علي الواقع البيئي في المنطقة عبر زياده نسبة الغطاء االخضرنود ان
نتقدم منكم بالشكر الجزيل على ما تم انجازه و نود ان نشكر الوزارة االتحادية
االلمانية للتعاون االقتصادي و التنميةو برنامج األغذيه العالمي و جميع فرق
العمل التى واكبت تنفيذ هذا المشروع.

البلدات المستهدفة:

بعد

قبل

“

العديسة ،حوال ،رب ثالثين ،مجدل سلم و مركبا

27
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مشروع بلدة الطيبة
مشروع التشجير في بلدة الطيبة

قبل

رئيس البلدية السيد عباس دياب

األعمال المنجزة:

“

� زرع  3260شجرة صنوبر مثمر على مساحة  30000متر مربع ( 3هكتار)

كلمة بلدية الطيبة:
ان زرع و تشجير  3هكتارات من االرض في منطقة عانت من القصف و التدمير
خالل الحروب المتعاقبة ساهم في تحويلها من منطقة محرومة الى منطقة
خضراء جميلة و هذا سيساهم في رفع مستوى النظافة البيئية و رفع المستوى
اإلقتصادي للعديد من العمال من خالل إتاحة فرص عمل جديدة لهم و في
المستقبل ان شاء اهلل سيكون هناك مردود إقتصادي جيد لهاذه األشجار على
البلدة من خالل انتاج الصنوبر .باسم اهل بلدة الطيبة ال تجد البلدية العبارات
المناسبة للتعبير عن الشكر و االمتنان لجمعية  SHEILDو الوزارة االتحادية
االلمانية للتعاون االقتصادي و التنمية  BMZو برنامج االغذية العالمي WFP
للجهد المبذول و التمويل المقدم النجاح هذا المشروع

� تركيب شبكة ري بطول  1.4كلم مع كافة االكسسوارات مع  3خزانات مياه
بسعة  4000ليتر للخزان

“
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بعد
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مشروع بلدة دير قانون النهر
مشروع البيت الريفي في دير قانون النهر
رئيس البلدية السيد عدنان قصير

األعمال المنجزة:
� استصالح مساحة  2000متر مربع

سوف يكون هذا المشروع مركزا رئيسيا لعرض المنتجات الغذائية التراثية
والمحلية مما يخلق دخال لالسر الفقيرة و النساء و يحي الجوانب التقليدية
والتراثية في المجتمع

� بناء بيت ريفي بمساحة  110متر مربع

كلمة بلدية دير قانون النهر:

“

� حفر بئر مياه بسعة  125متر مكعب
� اعمال تتريب ( 225متر مكعب)

بعد

قبل

إن مشروع البيت الريفي هو دعوه للعوده الى األصاله و هو متنفس و متنزه
لجميع األعمار و من ناحيه اخرى هو مصدر لكسب الرزق ،سيستفيد من هذا
المشروع عدد كبير من العائالت و السيدات و المزارعون.
إن وجود البيت الريفي داخل مساحه تفوق ال  14دونم مخصصه للترفيه و التنزه
للعائالت ضمن بيئه نظيفه كما انه مشروع سياحي ليتعرف السائح على طريقة
العيش قديمًا بعيدًا عن الخطر و التلوث .كل الشكر لأليادي البيضاء التي
ساهمت في إنجاز هذا المشروع الذي نفذته جمعية  SHEILDبدعم و تمويل
من المزارة االتحادية االلمانية  BMZعبر برنامج األغذية العالمي .WFP

� اعمال كهرباء ( 3اعمدة كهرباء 3 ،لمبات شارع  400 ، CEMمن الكابالت)
� زراعة  130شجرة صنوبر مثمر مع شبكة ري بطول  300متر و كافة
االكسسوارات الالزمة

“
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مشروع بلدة العباسية
مشروع تأهيل وتحريج حرج العباسية
رئيس البلدية السيد خليل الحرشي

األعمال المنجزة:

“

� زرع  5000شجرة صنوبر مثمر على مساحة تقدر ب 50000متر مربع ( 5هكتار)

كلمة بلدية العباسية:
إن حرج العباسية تبلغ مساحته  76دونم و كان قد فقد اهميته السياحيه و
البيئيه في المنطقة بسبب االهمال و نقص الموارد الكثر من عقد من الزمن
و من خالل التعاون القائم مع جمعية  SHEILDالسباقه في دعم التنمية و
المشاريع البيئيه و الخدماتيه و بتمويل سخي من الوزارة االتحادية االلمانية
للتعاون االقتصادي و التنمية  BMZعبر برنامج األغذية العالمي WFP
عاد الحرج ليصبح متنفسا للسكان في البلدة و البلدات المجاورة من خالل
المتنزه الشعبي الذي يتضمنه و زيادة المساحة الخضراء مما خلق مساحة
آمنة و سيخلق فرص عمل للشباب في المنطقة

� تركيب شبكة ري بطول  2كلم مع كافة االكسسوارات مع  4خزاتات مياه
بسعة  4000ليتر للخزان
� تركيب  50مقعد اسمنتي
� اعمال كهرباء ( 1500متر كابالت 16 ،عامود كهرباء 160 ،لمبة )LED

بعد

قبل

“

� حوائط دعم و تجميل ( 1770متر مربع)
� سياج حديدي ( 1250متر)
� حفر ممرات للمشاة ( 3600متر مربع)
� اعمال تتريب ( 520متر مربع)
33
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مشروع بلدة الهبارية
مشروع المحمية الطبيعية في الهبارية
رئيس البلدية االستاذ ايمن شقير

األعمال المنجزة:

“

� استصالح مساحة جبلية وعرة تقدر ب 18000متر مربع ( 1.8هكتار)

كلمة بلدية الهبارية:
ان لهذا المشروع اهمية بالغةحيث ان االرض التي تم استصالحها و تحريجها
كانت منطقة جبلية و عرة خالية من اي نوع من الشجر و اليوم اصبحت هذه
االرض محمية طبيعية اضفت على هذه المنطقة جماال و خاصة انها تقع
بمحاذاة الطريق التي تصل بلدة الهبارية ببلدة شبعا و االهم ان هذه المحمية
تساهم في حماية البيئة و زيادة المساحات الخضراء.

� زرع  1640شجرة صنوبر مثمر
� حفر بركة زراعية لتجميع مياه االمطار بسعة  900متر مكعب
� بناء غرفة خدمة و حراسة بمساحة  30متر مربع

بعد

قبل

هذا باالضافة الى ان هذه المحمية ستشكل دخل لصندوق بلدية الهبارية حيث
ان تم غرسها باشجار الصنوبر المثمرة.كل الشكر لجمعية  SHEILDو برنامج
االغذية العالمي  WFPوالوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و
التنمية  BMZعلى هذا االنجاز البيئي البالغ االهمية و إلى مزيد من التعاون لما
فيه مصلحة البلدة و المواطنين .

� تركيب  630متر من السياج الحديدي للحماية

“
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بعد

مشروع اتحاد بلديات بنت جبيل
مشروع التشجير في اتحاد بلديات بنت جبيل
رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل االستاذ عطاهلل شعيتو

األعمال المنجزة:

“

� زرع  10000شجرة صنوبرمثمر على مساحة  100000متر مربع ( 10هكتار)

كلمة اتحاد بلديات بنت جبيل:

� تركيب شبكة ري بطول  4.4كلم مع كافة االكسسوارات مع  9خزانات مياه
بسعة  4000ليتر للخزان

البلدات المستهدفة:
مارون الراس ،الطيري ،عيناثا

يقدر اإلتحاد الجهود المبذولة من قبل جمعية  SHEILDو الدعم السخي من
قبل الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و التنميةعبر برناج االغذية
العالمي الذي ادى الى تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة و الذي ساهم
في زيادة الغطاء النباتي في منطقة اإلتحاد للمحافظة على التوازن البيئي
و المحافظة على المظهر الجمالي للمناطق الجبلية في المنطقة باالضافة
الى تلطيف األجواء وخفض درجات الحرارة في المناطق المزروعة على أمل
إستكمال هذا النوع من المشاريع البيئية التي تعود بالفائدة المستدامة على
البيئة واإلنسان و باسم السكان يتقدم االتحاد بالشكر و التقدير لكل ممن
شاهم بانجاز المشروع.

“
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قبل

36

مشروع بلدة عيترون
مشروع الري و التشجير في بلدة عيترون
رئيس بلدية عيترون المهندس سليم مراد

األعمال المنجزة:

“

� حفر بركة زراعية لتجميع مياه االمطار بسعة  14000متر مكعب

كلمة بلدية عيترون:
التنمية المحلية هي محور عملنا وإننا نتطلع أن نضيف إلى الوطن مدماكا من
الحضارة وليتألق بالعز والجمال والتقدم واإلزدهار .

� حفر قنوات جر مياه اسمنتية بطول  250متر

بعد

قبل

وفي هذا اإلطار فقد تم تنفيذ مشروع له هذا الطابع في بلدة عيترون من قبل
جمعية  SHEILDبتمويل من الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي
و التنمية  BMZعبر برنامج األغذية العالمي  WFPبالتعاون مع بلديتها
والمجتمع المحلي ،سوف يوفر هذا المشروع خدمة حيوية و مجانية للمزارعين
المحليين لري اراضيهم و زيادة الغطاء النباتي و المساحات الخضراء.

� زرع  2500شجرة صنوبر مثمر على جوانب طرقات البلدة
سوف يساهم هذا المشروع بتوفير الري المجاني الى اكثر من  250مزارع في
المنطقة و الحد من هدر مياه االمطار و تحسين ادارة الموارد المائية مما يحسن
من نوعية الغذاء و يدعم االنماط الزراعية في المنطقة

لقد القى هذا المشروع الصدى اإليجابي لدى المجتمع المحلي فإلى كل من
ساهم وعمل إلنجاز ها المشروع ألف تحية وتقدير.

“
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تم حفر بركتين زراعيتين لتجميع مياه االمطار بسعة اجمالية بلغت 14.900

T
N

� تقع المشاريع المنفذة في محافظتي الجنوب و النبطية ضمن  4اقضية هي
صور ،حاصبيا ،مرجعيون و بنت جبيل

�

T
A
H
a

� توزعت المشاريع على  14بلدة هي :عيترون ،العباسية ،الهبارية ،بيت ليف،
دير قانون النهر ،الطيبة ،العديسة ،حوال ،رب ثالثين ،مركبا ،مجدل سلم،
مارون الراس ،الطيري ،و عيناثا.

� تم اعادة تأهيل و تحريج مساحة واسعة من حرج العباسية

T

A
c

1

2
2
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2

متر مكعب

� تم اعادة تأهيل حديقة عامة في بيت ليف
� تم استحداث و انشاء مرفق عام ذات طابع تراثي في دير قانون النهر

� تضمن البرنامج «مشاريع مجتمعية» ذات منفعة عامة تندرج تحت عنوان
البنية التحتية الزراعية بشكل عام و بشكل خاص تضمنت:

� شارك في المشاريع المنجزة  1.186عامل لبناني و سوري من االكثر حاجة

 زراعة (تشجير و ري) -بناء و اعادة تأهيل اصول مجتمعية و منشآت عامة

تم تأمين النقل اليومي من خالل شبكة معقدة من المواصالت تضمنت
�  12باص

� تم تحريج احدى عشر قطعة ارض بمساحة اجمالية تقدر بـ 24.93هكتار
� تم زرع  27.846شجرة صنوبر جوي مثمر

� كل مواقع المشاريع عبارة عن ملكيات عامة و بالتالي المشاريع المنفذة هي
ذات ملكية عامة

� تم تركيب ما مجموعه  12.35كلم من شبكات الري مع  26خزان مياه
بسعة  4000ليتر للخزان

� مدة تنفيذ جميع المشاريع 5 :اشهر

 .3النقل :ان مهمة تأمين النقل لجميع المشاركين من دون استثناء طوال
مدة المشروع بشكل يومي من عدد كبير من البلدات الى مواقع العمل و
بالعكس كان من دون شك احد التحديات الكبيرة في البرنامج

من المتوقع ان تساهم اعمال التشجير و التحريج و التي كانت من االعمال
االساسية في هذا البرنامج بالعديد من الفوائد و النتائج االيجابية .فهي من
ناحية تساهم بزبادة الغطاء االخضر مما يدعم التوازن البيئي في المناطق
المشجرة ومن ناحية اخرى سوف تكون ذات فائدة اقتصادية عامة من خالل
االشجار المثمرة التي تم زرعها باالضافة الى ان التشجير يحمي االراضي العامة
من التعديات و االستغالل غير المناسب و غير القانوني

ان تعاون جمعية  SHEILDو التنسيق اليومي مع برنامج االغذية العالمي كان
بال شك عامل حيوي في تخطي جميع التحديات و جعل برنامج الغذاء مقابل
االصول قابل للتطبيق .ان هذا التعاون و التنسيق اليومي دفع  SHEILDادارة و
موظفين الى بذل اقصى الجهود و توفير اكبر قدر ممكن من الموارد المختلفة
لتحقيق االعمال و النتائج المخططة ضمن المهل الزمنية الموضوعة وبأعلى
مستوى ممكن من االحترافية و المصداقية فكانت النتيجة النهائية مبهرة على
الرغم من الشكوك المنطقية التي رافقت البرنامج في بداياته.

ان هذا البرنامج كان من اكثر البرامج تحديا لجمعية  SHEILDو في نفس الوقت
هو من اكبر انجازاتها منذ نشأتها و بداية عملها في مجال التنمية المحلية و
الحماية و من ابرز تلك التحديات:
 .1النطاق الجغرافي :غطى البرنامج مساحات جغرافية شاسعة في  14بلدة
مما احتاج مجهودات جبارة على صعيد االدارة ،العمل الميداني و
اللوجستيات و تطلب موارد ادارية و بشرية و مالية كبيرة بشكل يومي

اخيرا ،تتقدم جمعية  SHEILDبخالص الشكر و التقدير للوزارة االتحادية
االلمانية  BMZللدعم و التمويل السخي و غير المسبوق ،الشكر موصول ايضا
لبرنامج االغذية العالمي  WFPلثقته المستمرة و الالمحدودة و الدعم المطلق
آملين ان تستمر هذه الشراكة و تتعزز لما فيه مصلحة المجتمعات المحلية

 .2المشاركون :ان متابعة شؤون ما يزيد عن  250مشارك (عامل) بشكل يومي
في  14موقع عمل بشكل متزامن كان مهمة كبرى و شاقة لضمان متابعة
الحضور و العمل بشكل دقيق

المحرومة و الفئات المهمشة.
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المدير التنفيذي لجمعية SHEILD

المنسق العام لجمعية SHEILD

ايمن الرز

غسان حيدر

مقدمة
ان برنامج الغذاء مقابل االصول هو برنامج لدعم سبل المعيشة بتمويل ممن
الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و التنمية  BMZعبر و بدعم
من برنامج االغذية العالمي  WFPبالشراكة مع الشركاء المحليين و الدوليين
لبرنامج األغذية العالمي في لبنان الذي يعد الدولة االكثر تأثرا بأزمة اللجوء
السوري الناتجة عن الصراع المسلح في سوريا الممتد منذ عام  .2011يهدف
البرنامج الى توفير سيولة نقدية مشروطة لتغطية الحاجات الغذائية االضافية
و دعم بناء القدرات لالجئين السوريين و اللبنانيين االكثر حاجة و في نفس
الوقت يهدف البرنامج الى المساهمة في التنمية المحلية و دعم سبل العيش
43

للمجتمعات المضيفة من خالل انتاج ،اعادة تأهيل و الحفاظ على اصول
مجتمعية ذات منفعة عامة و التي تتضمن قيمة افتصاددية ،اجتماعية و ثفافية
مضافة و مستدامة مما يساعد على االستقرار االجتماعي.
في هذا السياق ،قامت جمعية  SHEILDبالشراكة مع برنامج االغذية العالمي
و بالتعاون مع اتحادين للبلديات و ستة بلديات بتمويل سخي من الوزارة
االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و التنميةبتنفيذ ثمانية مشاريع خالل
عام  2017و التي تضمنت الحقائق و الخصائص التالية:
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برنامج الغذاء مقابل االصول 2017
بتنفيذ من

جمعية SHEILD
و تمويل من

الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و التنمية

BMZ

بدعم من
برنامج األغذية العالمي WFP
بالشراكة مع
اتحادات بلديات بنت جبيل و جبل عامل و بلديات عيترون ،العباسية،
بيت ليف ،دير قانون النهر ،الهبارية و الطيبة
الطابق الثاني | بناية دبوق | شارع أبو ديب | مدينة صور | جنوب لبنان
هاتف/فاكس| www.sheild-lb.org | info@sheild-lb.org | + 9 6 1 7 3 5 0 9 2 4 :
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