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 المكّلف بالتنمية المحلية اسم الوظيفة
 قسم التنمية احملليةمسؤول  تسميات أخرى

 منّسق مكتب التنمية احمللية
 أخّصائي التنمية احمللية

 

يساهم في إطالق دينامية تنمية محلية مستدامة. يبلور، يُنّفذ ويساعد على إطالق برامج ومشاريع   التعريف
إنمائية. ينّسق وينّشط العالقات ما بين شبكة الجهات الفاعلة المحلية والشركاء. يساهم في 

 النهوض بمدينته والترويج لها وفي تنفيذ توجهاتها اإلستراتيجية.

 XXX إحتاد بلدي األهمية بحسب نوع السلطة المحلية

 XXX  بلدية كبرية أو متوسطة )منطقة حضرية(

 X بلدية صغرية )منطقة ريفية(

 اإلحتادية/البلدادلكتب البلدي للتنمية احمللية، التابع مباشرًة لرئيس  الدائرة المرجعية
 تسميات أخرى للمكتب:

 قسم التنمية احمللية -
  مكتب التنمية اإلجتماعية -

الذي يساىم يف حسن فهم وإنطالق قسم  يعمل مباشرًة تحت إشراف رئيس البلدية/اإلتحاد  العالقات الداخلية
 التنمية احمللية ويف حتديد وضبط طريقة عملو

  حسب ادلقنضى  –البلدية/اإلحتاد، واجمللس البلدي/رللس اإلحتاد، وكذلك يكون مسؤوالً أمام رئيس
عّّي مسؤوالً عنو ومدير البلدية/اإلحتاد –

ُ
 أمام ادلنتخب ادل

  عالقات دائمة ومنتظمة مع أعضاء اجمللس البلدي واللجان البلدية  –حبسب ادلشاريع  –تربطو
 والدوائر البلدية األخرى

بالتنسيق والتبادل بشكٍل متكّرر مع السّكان والقّيمّي  –حتت إشراف رئيس البلدية/اإلحتاد  –يقوم   العالقات الخارجية
على ادلشاريع والشركاء ادلؤّسسيّي وشركاء التعاون: إدارات الدولة الالحصرية، ادلنظمات غري 

جلامعات، احلكومية، اجلمعيات األىلية، الشركاء األجانب، اجلهات ادلاحنة، ادلواطنّي، ادلدارس، ا
ادلؤسسات احمللية، ادلتطوعّي، الرعايا، الوكاالت الدولية، ادلراكز ادلناطقية لوزارة الشؤون اإلجتماعية، 

 جاليات اإلغرتاب، جلان التنسيق أو جلان األحياء، مكّلفّي آخرين بالتنمية احمللية...
 

 اإلنمائيةر، تنفيذ، مواكبة وتقييم المشاريع تنسيق، تصو   األنشطة الرئيسية
 إقرتاح، إعداد، تنفيذ، متابعة وتقييم مشاريع التنمية احمللية 
 بلورة وتنفيذ أنشطة وفعاليات تستجيب إلحتياجات زللية 
 بلورة وتنفيذ خطة تنشيط إجتماعي ثقايف 
 تنسيق و/أو ادلشاركة يف بلورة وتنفيذ خطة إسرتاتيجية للتنمية احمللية ولتنشيط ادلدينة 
 شخيص احمللي ادلشرتك وادلسامهة يف حتديد أىداف إسرتاتيجية وعمليةتنسيق عمليات الت 

 املحلية الحنمية مجال في الحدريب وثوفير اللبنانية البلديات قدرات جعزيز مشروع

 بطاقة ثوصيف وظيفي

ف بالحنمية املحلية
ّ
 املكل
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 تفعيل العالقة مع مختلف الجهات الفاعلة المحلية والشركاء
  ،تطوير وتفعيل آليات التواصل والتوعية والتشاور وادلشاركة اليت تستهدف فئات متنوعة: السّكان

 ادلستخدمون، ادلدارس، اجلمعيات، ادلؤسسات...
 إحصاء، فهم، إستباق ونقل إحتياجات السّكان واجلهات الفاعلة احمللية 
 )رصد وحشد الشركاء اإلسرتاتيجيّي )على ادلستوى احمللي، الوطين، والدويل 
 رصد وحشد األشخاص الذين ميكن اإلستفادة منهم زللّياً وكذلك اخلربات الالزمة لتنفيذ ادلشاريع 
 المركزي ومواكبتهاتنسيق الشراكات ومشاريع التعاون ال 

 

 والمشورة للمنتخبين المحليين مساعدةتقديم ال
 ممساعدة ادلنتخبّي واللجان البلدية وتقدمي ادلشورة ذل  
 إبراز مشاريع البلدية/اإلحتاد وإعالم اآلخرين عنها 
  ادلشاركة، بتكليٍف من رئيس البلدية/اإلحتاد أو اجمللس، يف ورش عمل وإجتماعات وندوات

 يف األنشطة احمللية ذات الصلةبالتنمية احمللية و تتعّلق ومؤدترات 

: التنمية اإلقتصادية، ادلختارة من البلدية أو اإلحتاد حبسب البلدية/اإلحتاد ورلاالت التدّخل ادلختصة التخّصصات والتفّرعات
اإلجتماعية، السياحة، الشباب والرياضة، -ادلساعدة اإلجتماعية، ادلساعدة الطّبية ادلواطنة، الثقافة، البيئة،

 التنمية الزراعية،...
 

 المهارات والمواصفات المطلوبة

 إدارة ادلشاريع بصورٍة كاملة: التصوُّر، الصياغة، اإلدارة، اإلشراف، التنفيذ، ادلتابعة والتقييم  المهارات 
 ادلشاريع، تقارير، زلاضر، مراسالت، مستندات قانونية... صياغة حملات مفاىيمية عن 
 إستخدام أساليب تفاوض وتواصل مناسبة إزاء التحديات ادلاثلة ومع اجلهات ادلعنية 
 إعداد استبيانات وإجراء إستقصاءات ميدانية 
 إعداد وحتديث قاعدة بيانات 
  ،وإستخالص إسرتاتيجية وخارطة طريق التوّصل إىل بلورة رؤية إسرتاتيجية إنطالقاً من مشاورات

 حتّدد دور اجلهات الفاعلة
  ترمجة التوّجهات الكربى للمنتخبّي إىل خطط عمل وإدماج األىداف وادلتطّلبات ادلتعلقة بالتنمية

 واإلستدامة
 التمّكن من رصد اخلربات وادلهارات الالزمة وتوظيفها 
 توافق يف اآلراء معرفة كيفية إدارة وتنشيط اإلجتماعات والتوّصل إىل 
 إعداد ميزانية وحشد مصادر التمويل 
 حشد السّكان احملّليّي واإلفادة شلا يزخر بو اجملتمع ادلدين من إمكانات 
 العمل ضمن فريق أو شبكة 

معرفة ادلدينة بشكٍل واٍف واإلدلام بسياقها اإلجتماعي، الثقايف، التارخيي، اجليوسياسي، الديين   المعارف
 واإلقتصادي

 اإلطار القانوين وادلؤّسسي الراعي للبلديات واإلحتادات البلدية يف لبنان 
 سبل وآليات ومسارات صنع القرار ضمن البلديات واإلحتادات البلدية 
 دور وصالحيات اجلهات الفاعلة والشركاء ادلؤسّسّي ادلنخرطّي يف عملية التنمية احمللية 
 علةفهم العالقات والتوازنات ما بّي اجلهات الفا 
 مبادئ، أساليب، وأدوات التنمية احمللية والتسويق للمدن 
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 تقنيات التشبيك 
 ادلبادئ العامة للميزانيات 
 تقنيات الصياغة 
 أساليب التحليل والتشخيص التشاركي 
 معرفة الشبكات األىلية وادلهنية 
 تقتيات التواصل والتفاوض 
 تقنيات الوساطة وحّل النزاعات 
 لعمل التعاوين وديناميات اجملموعةتقنيات التنشيط والتنسيق وا 
  ثقافة عامة 
 إجادة إستخدام احلاسوب 
 إتقان اإلنكليزية و/أو الفرنسية  

 حّس ادلواطنة وحّب الشأن العام والعمل اإلجتماعي  المواصفات األخالقية
 عدم إستغالل ادلنصب دلصاحل شخصية، فئوية أو سياسية 
 اإلصغاء واإلستعداد للمساعدة 
 التعامل مع اآلخرين مهارة 
 القدرة على التأقلم مع سلتلف األشخاص والفئات 
  حسن التعبري والرتتيب 
 التواضع، الرصانة والفعالية 
 ادلرونة وسعة الصدر 
 روح ادلبادرة 
 حسن تنظيم العمل 
 ادلوضوعية، احلياد واإلنفتاح 
 الدينامية، اجلرأة وحب اإلبتكار 

 5، أو +4، +3بكالوريا +  التعليم
  ميتلك إجازة أو شهادة ماجيستري يف التنمية احمللية أو العمل اإلجتماعي )اخلدمة يُفضَّل أن

 اإلجتماعية، السياسات اجملتمعية...(-اجملتمعية، التنشيط، ادلساعدة الطبية
  أو أن ميتلك إجازة أو شهادة ماجيستري يف علم اإلجتماع، علم النفس اإلجتماعي، احلقوق، إدارة

  األعمال...
  ادلهارات وادلواصفات يف ُيستحسن أن يكون صاحب خربة وخلفية تعليمة يف اجملال التنموي و

 ادلطلوبة
 

 ختتلف حبسب البلدية/اإلحتاد. عادًة ما تكون: الفئة الوظيفية
  تّي()للموظفّي ادلتعاقدين وادلثبّ  3الفئة 

من خالل مباراة من تنظيم احملافظة أو رللس اخلدمة )يتم التوظيف عن طريق التعاقد أو عن طريق التثبيت  آليات التوظيف
 (ادلدنية

 يعمل يف مكتب ظروف العمل
 يستدعي عملو تنقالت ميدانية كثرية كما قد يستدعي أحياناً السفر إىل اخلارج يف إطار مشاريع التعاون

 

 . احمللية التنمية رلال يف التدريب وتوفري اللبنانية البلديات قدرات تعزيز مشروعيف إطار  للبلديات اللبنانيةمجعية ادلدن ادلتحدة يف لبنان/ ادلكتب التقين ِعّدت ىذه البطاقة من قبل أُ 
 مُينع نقل ىذه البطاقة أو أي أجزاء منها دون مراجعة اجلمعية.


