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 : مرجوةالنتائج ال

بلديات  سّت  في    المواطني لتشاور ا وحدات    إنشاء  ➢

 لبنانية؛ 

في  تقييمات تشاركيّة للقطاعات الواعدة  إجراء   ➢

 قتصاد المحلّي وفرص العمل للشباب؛ اال

وتنفيذ   ➢ الشباب  وضع  تدعم  عمل  على  خّطة 

 مستوى اإلدماج المهنّي؛ 

خبراتتنظيم   ➢ وتبادل  عمل  يديرها    ورشات 

المشاركة  مواضيع  حول  كاتالونيّون  خبراء 

 استراتيجيّة التنمية االقتصاديّة؛ و لمواطنيةا

السلطات  اللبنانيّة و  البلدياتبين    تطوير التعاون ➢

  الكاتالونيّة.المحلية 

 

 

%  37% من الشعب اللبنانّي ويشّكل الشباب  25  اليوم   تطال البطالةالسياق:  

  دولة اللبنانية األرقام التي نشرتها ال   العاطلين عن العمل، وذلك بحسبمن  

وقد    2019عام  االقتصاديّة والماليّة منذ أواخر  األزمة    تشتدّ .  2019عام  

زاد وباء كورونا من حدّتها، ليقدّر البنك الدّولي أّن الفقر قد يطال أكثر من  

. في ظّل األزمات السياسيّة  2020من الشعب اللبنانّي في نهاية العام    70%

 ينبغي ، وفي غياب السياسات العاّمة التيالراهنة واالقتصاديّة واالجتماعيّة

أن تضعها،   الدّولة  اللبنانية  يبرز دورعلى  أنها   مرة جديدة   البلديّات  على 

جهة فاعلة أساسية على المستوى المحلي. بالتالي، يجب أن تكون البلديات  

ة داعمة للحوار فتساهم  ومنصّ   ، بما فيهم الشباب،للمواطنين   مساحة مفتوحة

االستجابة الى احتياجاتهم بشكٍل  في ما بينهم، وتتمّكن من  الثقة    في تعزيز

البلديّات لكّي تدعم توظيف    ن الضرورّي تقويةباإلضافة إلى ذلك، مأفضل.  

 الشباب وتنمية االقتصاد المحلّي.

 

األساسي سّت  :  الهدف  لبنانيةدعم  ال  في  بلديات  االقتصاد مجال    يةتنمية 

 ة والمشاركة المواطنية. المحلّي

 

 عموما    يسعى المشروع الى تشجيع مشاركة المواطنين:  خاصةاألهداف ال

و  خلق  عبر  خاصة   المواطنيةوالشباب  للمشاركة  مستدامٍة   ن ضم  حداٍت 

هذه    هكذا،  اللبنانيّة.  البلديات وحدات  البلدياتتستطيع  مع  بالتشاور   ،

ال لمساعدة    مواطنيةالمشاركة  عمٍل  خّطة  تضع  أن  مادّيٍ،  دعٍم  وبفضل 

التنمية  الدخول إلى سوق العمل وأن تنفّذها، ما من شأنه تعزيز  الشباب في  

  قدرات البلديات  إلى تعزيز  المشروع  يرميبالتّوازي،  و  .اإلقتصادية المحلية

  ات استراتيجيوضع  وواطنية   المشاركة الم  تنظيم التدريبات حول من خالل

شراكات    تقويةوأخيرا ، يشّجع المشروع على    ية المحليّة.تنمية االقتصاد ال

 الكاتالونيّة. السلطات المحلية اللبنانيّة و البلدياتالتعاون الالمركزّي بين  

 

 

مشروع دعم البلديّات اللبنانية  

 مجال التنمية اإلقتصادية في

وفرص عمل الشباب  المحلية

  والمشاركة المواطنية

(2020-2022 )  
 

 Sarah ARBEZالسيّدة 

 بمشاريع مكلّفة

 اللبنانية   للبلديات التقني لبنان/المكتب في المتحدة المدن جمعية

villes.org-sarah.arbez@bt 

 

مع بالشراكة  

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

