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I.  مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية في مجال التنمية االقتصادية المحلّية وفرص عمل الشباب والمشاركة المواطنّية 
 

 أ. السياق
% من الشباب من  37% من المواطنين اللبنانيين ومن بينهم  25، تعاني نسبة  2019بحسب األرقام األخيرة التي صدرت عن الحكومة عام  

الوضع حّدة نتيجة ازمة كورونا. تفيد أرقام البنك الدولي    زداداوقد    2019البطالة. ولقد تدهور الوضع االقتصادي والمالي منذ نهاية العام  
  % من المواطنين 70% من المواطنين اللبنانيين كانت تعيش تحت خّط الفقر ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من  48أّن نسبة  

. واليوم ما عاد الشباب سّيما  2ألف لبناني عمله   330، فقد أكثر من  2019. ومنذ شهر تشرين األّول  2020 1اللبنانيين مع حلول نهاية العام 
 .   3الشهادات يجد له فرصة عمل فيما تسلك نسبة متنامية من الشباب درب الهجرة حملة 

 
في   اللبنانّيةاالقتصادّية والسياسّية واالجتماعّية وفي غياب السياسات العامة للدولة، من الضروري وضع البلدّيات    األزمةوفي ظّل استفحال  

حة للمواطنين والحوار بحيث تعزز الثقة بين المواطنين ومن بينهم الشباب والمؤسسة قلب العمل المحّلي لتكون البلدّية هي المساحة المفتو 
  البلدّية وتنجح بدرجٍة أكبر في االستجابة لحاجاتهم. ومن الضروري أيًضا تعزيز دور البلدّيات وتدعيمه بحيث تتمكن األخيرة من التشجيع 

 على توظيف الشباب وضمان التنمية االقتصادّية المحلّية.  
 

لجنة رؤساء  وبناًء على طلب  يواجهونها،  التي  االقتصادّية  التحديات  المواطنة واالستجابة ألبرز  في  الشباب  وفي سبيل ضمان مشاركة 
ة في  جمعية المدن المتحد  أعدتالبلدّيات اللبنانّية بتزويد البلدّيات بالدعم التقني والمالي الذي يسمح لها بمواجهة األزمة االقتصادّية المحلّية،  

مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية في مجال التنمية االقتصادية المحلّية    برشلونة مقاطعة  المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية بالتعاون مع مجلسلبنان/
  .وفرص عمل الشباب والمشاركة المواطنّية

 
 المشروع إلى: يهدف 
  ة واجتماعيّ   ةاقتصاديّ   تنميةتعزيز قدرات المنتخبين والموظفين البلديين على تشخيص الوضع في نطاق البلدّية ووضع استراتيجّية   -

 .لشبابوتأمين فرص عمل لوإقامة خّطة عمل للتنمية االقتصادّية المحلّية 
 .دعم الشباب المتعثرين وإدخالهم في الحياة المهنّية -
 . مدن اللبنانّية والمدن في كاتالونيا تعزيز التعاون بين ال -
وحدات مستدامة للمشاركة المواطنّية   تشكيلوالمشاركة في  شاور المواطني  البلدّيات المحلّية اللبنانّية في هيكلة وحدات الت   واكبةم -

 .في البلدّيات المحلّية اللبنانّية
 . تعزيز الشفافية بين البلدّيات اللبنانّية والمواطنين -

 

 
.  2020أيار  19، 24، فرانس ALLEN-Leila MOLANA ،Lebanon plunges towards mass poverty amid virus crisisالمرجع:   1

 >virus-amid-poverty-mass-toward-plunges-lebanon-https://www.france24.com/en/20200519-متوفر على الموقع: 
>crisis 
،  2020تموز/يوليو  1، وكالة األنباء رويترز، Rescue talks with the IMF 'hit the rocks' as Lebanese suffer .ساميا نخول،  المرجع:   2

the-hit-imf-the-with-talks-analysis/rescue-imf-crisis-lebanon-https://www.reuters.com/article/us-متوفر على الموقع: 
>idUSKBN242649-suffer-lebanese-as-rocks 
تموز/يوليو   L’Orient le Jour ،10، صحيفة  .Ces Libanais qui ne veulent plus qu’une chose : partirالمرجع: بشارة مارون،    3

> quune-plus-veulent-ne-qui-libanais-https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-، متوفر على الموقع: 2020
>partir.html-chose 

https://www.france24.com/en/20200519-lebanon-plunges-toward-mass-poverty-amid-virus-crisis
https://www.france24.com/en/20200519-lebanon-plunges-toward-mass-poverty-amid-virus-crisis
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-analysis/rescue-talks-with-the-imf-hit-the-rocks-as-lebanese-suffer-idUSKBN242649
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-analysis/rescue-talks-with-the-imf-hit-the-rocks-as-lebanese-suffer-idUSKBN242649
https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-libanais-qui-ne-veulent-plus-quune-chose-partir.html
https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-libanais-qui-ne-veulent-plus-quune-chose-partir.html
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 المشروع مضمون  .ب
(. وهو يرمي إلى التشجيع على المشاركة المواطنّية 2022إلى كانون األّول/ديسمبر    2020يمتد هذا المشروع على ثالث سنوات )تموز/يوليو  

ل هذه اللجان من أجمستدامة للمشاركة المواطنّية في البلدّيات اللبنانّية. تقوم البلدّيات بالتشاور مع    لجانال سّيما للشباب من خالل إقامة  
لمساعدة الشباب على تعزيز االنخراط المهني مما يضمن تنمية اقتصادّية محلّية. وعلى خطٍّ مواٍز،    ماليٍّ   خّطة عمل تحظى بدعمٍ وضع  

بتعزيز اختصاصات البلدّيات في مجال المشاركة المواطنّية واستراتيجّية التنمية االقتصادّية    الدورات التدريبيةيجب أن يسمح المشروع بواسطة  
 المحلّية. وأخيًرا، ُيشّجع المشروع على إقامة روابط تعاون ال مركزي مع البلدّيات الكاتالونّية.

 
المكتب /وجمعية المدن المتحدة في لبنانبلدّيات لبنانّية ُيرافقها طوال مّدة المشروع خبير لبناني في التنمية المحلّية    6تستفيد من المشروع  

 .التقني للبلدّيات اللبنانّية
 

 القتصادّية المحلّية اتشاور للتنمية  لجان إقامة
 ر مواطني تشاو  لجنة تشكيل •

موّظف   وومن موظف تنمية محلّية أ  اثنينمؤّلفة من منتخٍب واحٍد أو منتخبين محليين    ور مواطنيتشا  لجنةتستحدث على مستوى البلدّية  
عن القطاع الخاص والتعليم أو النقابات المعنّية بإدخال الشباب في الحياة    ن بلدي معني بتطبيق المشروع كما من ممثلين أو ثالثة ممثلي 

شباب على المهنّية. تلقى المرأة التشجيع على المشاركة. ُيعزز فضاء التشاور هذا تطوير سياسة عامة للتنمية االقتصادّية المحلّية الخاّصة بال
 مستوى البلدّية.

 
 لشباب لتأمين فرص عمل لإجراء تشخيص تشاركي للقطاعات األساسيّة في االقتصاد المحّلي والفرص التي توّفرها  •

لشباب على مستوى البلدّية  ل  لتأمين فرص عملإجراء تشخيص تشاركي للقطاعات األساسّية في االقتصاد المحّلي والفرص التي توّفرها 
 باالستناد إلى ما يلي:  

 المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية /جمعية المدن المتحدة في لبنانالبيانات االقتصادّية واالجتماعّية على نطاق البلدّية والتي تقوم   -
 بالتنسيق مع البلدية المعنية.  بتجميعها ُيعاونها خبير لبناني

المكتب التقني  /  جمعية المدن المتحدة في لبنانا  تنظمهاجتماعات أو لقاءات مع فعالّيات من القطاعين العام والخاص اللبناني   -
 . مثيرة للشباباقتراحات أو فرص  للبلدّيات اللبنانّية بهدف بلورة

المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية بمعّية الخبير اللبناني  /  جمعية المدن المتحدة في لبناننتائج ورشة العمل التشاركّية التي تنظّمها   -
التشاور المواطني    لجنةبلدّية والفعالّيات األساسّية في نطاق البلدّية ناهيك عن ممثلين عن الشباب. أّما أفراد  وبحضور ممثلين عن ال

 فهم مدعوون بدورهم إلى المشاركة في ورشة العمل هذه. 
ورشة العمل التشاركّية على شكل تشخيٍص يتضمن    تقريرالمكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية إعداد  /  جمعية المدن المتحدة في لبنانتتوّلى  

إتاحتها    توصيًفا موجًزا لنطاق البلدّية وحاجات الشباب إلى التنمية االقتصادّية والئحة بالقطاعات األساسّية في البلدّية وبالفرص التي ُيمكن
 يقها. للشباب والتدابير التي يوصى بتطب 

 
تحديد الجدول الزمني والموازنة الخاصة   • المهني مع  النجاح في عملّية االندماج  إعداد خّطة عمل من أجل دعم الشباب على 

 بتطبيق الخّطة 
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تقني  المكتب ال/  جمعية المدن المتحدة في لبنانباالستناد إلى التشخيص التشاركي، يتوّلى الموظف البلدي المعنّي بمتابعة المشروع بمعّية  
اللبنانّية وال بالتشاور مع    لبنانيالبير  خللبلدّيات  البلدّية. يجري إعداد هذه الخّطة    التشاور   لجنةوضع خّطة عمل لدعم الشباب في نطاق 

 والشباب في البلدّية. وتتضمن خّطة العمل وبحسب حاجات البلدّية، تدبيًرا أو أكثر من التدابير التالية: المواطني
تكوين مجموعة من المتطّوعين الفاعلين أو المتقاعدين من القطاع الخاص أو التعليم أو النقابات لدعم الشباب في نطاق البلدّية  -

 .الدعم التقني توفير و  إسداء النصحمن أجل تزويدهم بالحلول المهنّية التي تتماهى وحاجاتهم وذلك من خالل 
 . لمحترفين في نطاق البلدّيةتنظيم جلسات لقاءات وتداول بين الشباب وا -
 تستجيب لحاجات الشباب وتكون متصلًة باالندماج المهني.  دورات تدريبيةتنظيم  -

   األولية.ومن خّطة تواصل وإعالم. ُتسهم البلدّية نقًدا أو عيًنا في الموازنة  وليةاتتأّلف خّطة العمل من رزنامة عمل ومن موازنة 
 

 تطبيق تشاركي لخّطة العمل التي وضعتها البلدّيات اللبنانّية في إطار المشروع •
جمعية  في تطبيق خّطة العمل كّل من  ويواكب البلدّيةليرة لبنانّية لتطبيق خّطة العمل.  30.000.000البلدّية موازنة قدرها   توضع بتصّرف

المكتب التقني للبلدّيات  /  جمعية المدن المتحدة في لبنان. وتتوّلى  الخبير اللبنانيو   المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية/  المدن المتحدة في لبنان
 لمالّية.لحساب البلدّيات لتسهيل عملّية المتابعة اإلدارّية وا النفقاتاللبنانّية مباشرًة إدارة 

 أّما النفقات المشمولة بتطبيق خّطة العمل فهي:
 ليرة لبنانّية 12.000.000 ّحتى سقف، مترجم، مصمم( إستشاري  ،مدّربالخدمات الخارجّية )مثاًل:  -
 ليرة لبنانّية  1.500.000المصاريف المخصصة للموظف المعني بمتابعة المشروع )مثاًل: وجبات الطعام، كلفة االتصاالت(  -
 ليرة لبنانّية 1.500.000النقل والمخصصة للموظف المعني بمتابعة المشروع،  كلفة -
 ليرة لبنانّية 4.500.000 حّتى سقفكلفة الطباعة )مثاًل طباعة المستندات والكّراسات والملصقات(  -
 ليرة لبنانّية   6.000.000 حّتى سقف، الكراسي، الطاوالت( USBكلفة شراء القرطاسّية والمعدات )مثاًل األقالم، الدفاتر، مفاتيح  -
 ليرة لبنانّية  4.500.00 حّتى سقفكلفة استراحة القهوة والوجبات  -

حرز والتكييف بين األهداف المرتقبة واألهداف المحققة يجري التنظيم لحلقة تقييم في منتصف المشروع وفي نهايته بهدف متابعة التقدم الم
 وبين النتائج المرتقبة والنتائج المحققة.

 
خالل عملّية تطبيق خّطة العمل من أجل عرض المشروع    يوثائقيًّا ف  فيلماً   المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية/جمعية المدن المتحدة في لبنان  تعدّ 

 الذي طّبقته البلدّية. 
 

 المشاركة المواطنّية والشفافية واستراتيجّية التنمية االقتصادّية المحلّية وتوظيف الشباب دورات تدريبية حول
. يتم التداول بموضوعين: المشاركة  المواطني  التشاورلجان  لمّدة يومين لمجموع البلدّيات المستفيدة من المشروع وألفراد    تدريبية  ورةدتعقد  

هذه التي يحييها خبراء من مجلس مقاطعة    الدورة التدريبيةترمي  واستراتيجّية التنمية االقتصادّية المحلّية وتوظيف الشباب.  المواطنّية والشفافية،  
وتبادل الخبرات مع البلدّيات اللبنانّية سّيما بخصوص تطوير السياسات العامة    فضلىالبرشلونة أو المدن الكاتالونّية إلى عرض الممارسات  

 الخبرات.  وتبادلير األدوات واستخدامها الناجحة وتطو 
 

  دريب الت البلدّيات اللبنانّية للجان التشاور المواطني. وسوف يجري    تشكيلالمشاركة المواطنّية والشفافية عند    الدورة التدريبية حوليجري تنظيم  
 التنمية االقتصادّية المحلّية وتوظيف الشباب في خالل فترة إعداد خطط العمل في سبيل إدماج الشباب في الحياة المهنّية.  على إستراتيجّية
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اإلطالع على مشاريعها وتزويدها بالنصائح أو التدريب الذي  يتوّجه الخبراء الكاتالونّيون إلى البلدّيات المحلّية المستفيدة من المشروع بهدف  
 باشرًة إلى حاجاتها. وستسمح هذه الزيارات أيًضا برصد فرص تنمية مشاريع تعاون رائدة بين البلدّيات المحلّية والكاتالونّية.يستجيب م

 
لبنان، سوف تعقد حلقات التدريب واالجتماعات بالبلدّيات    ىمجلس مقاطعة برشلونة أو المدن الكاتالونّية من التوّجه إل  اءي حال لم يتمكن خبر ف

 انّية الكترونيًّا.  اللبن 
 

 تطوير التعاون بين البلدّيات الكاتالونّية واللبنانّية  
 إلى كاتالونيا   زيارة تقنية •

المنتخبين والموظفين في البلدّيات المحلّية   زيارةالإلى المدن الكاتالونّية. وسوف تشمل زيارة تقنية ل 2022سوف يجري التنظيم في شهر أيار  
المواطنّية وعلى صعيد الشفافية اإلى تشارك الخبرات الكاتالونّية على مستوى المش  زيارةال المشروع. ترمي هذه    اللبنانّية المستفيدة من ركة 

الشباب. وسوف تسمح أيًضا بإقامة عالقات بين البلدّيات المحلّية اللبنانّية والكاتالونّية. تغطي    وتأمين فرص عملوالتنمية االقتصادّية المحلّية  
  ما عدا تذكرة السفر وتأشيرة الدخول. زيارةالالمكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية كلفة /جمعية المدن المتحدة في لبنان

 
ندوة لختام المشروع الكترونيًّا مع البلدّيات  تعقد  البلدّيات التوّجه إلى كاتالونيا،    في  ون والموظف  المنتخبون وفي الحاالت التي ال يستطيع فيها  

اللبنانّية    المحلّيةالمحلّية المستفيدة من المشروع ومع مجلس مقاطعة برشلونة والبلدّيات المحلّية الكاتالونّية. يجب أن تسمح هذه الندوة للبلدّيات  
عقدت بدعٍم من مقاطعة برشلونة وعقد نقاٍش حول مواطن القّوة والضعف في المشروع. تشّكل هذه الندوة فرصًة نتائج المشاريع التي    بتقديم

المشاركة   لعقد نقاٍش بين البلدّيات المحلّية اللبنانّية والكاتالونّية حول هذه المشاريع وأمثلة عن الممارسات الحميدة التي تعقد بشأن مواضيع
 .  البلدين  التنمية االقتصادّية واالجتماعّية وفرص عمل الشباب في كالالمواطنّية والشفافية و 

 
 رزنامة استشرافّية لنشاطات المشروع 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 2020سنة 

                         لجان التشاور المواطني  تشكيل

إجراء تشخيص تشاركي للقطاعات األساسيّة في االقتصاد المحلّي والفرص التي 

                         توفّرها لتأمين فرص عمل للشباب  

                         تشاركي للمواطنين وتوفير الشفافية مع خبراء من كاتالونيا  دريبت

   2021سنة 

إجراء تشخيص تشاركي للقطاعات األساسيّة في االقتصاد المحلّي والفرص التي 

                         توفّرها لتأمين فرص عمل للشباب  

                         اقتراح تشاركي لخطط العمل من أجل إدماج الشباب في الحياة المهنيّة  

                         التنظيم الستراتيجيّة تنمية اقتصاديّة محليّة مع خبراء من كاتالونيا  

 2022سنة 

                         مبادرة البلديّات اللبنانيّة إلى وضع خطط عمل 

                         تقييم التدابير التي اتخذتها البلديّات اللبنانيّة   

                         إلى كاتالونيا   زيارة تقنية
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II.  هدف دعوة إبداء االهتمام 
 :التالية  ترمي هذه الدعوة إلى تحقيق الغايات

 تقديم شروط أهلّية المشاركة في المشروع .أ
 اختيار البلدّيات التي تستطيع اإلفادة من المشروعتقديم معايير  .ب
 شرح آلّيات اختيار البلدّيات  .ج
 الئحة بالملحقات  .د

 
 شروط أهلّية المشاركة في المشروع . أ

 شروط األهلّية هي على الشكل التالي: 
 أن تكون البلدّية بلدّية )أو اتحاد بلدّيات( لبنانّية/لبناني  -
 رّية التي تخّولها أن تتابع التدابير الملحوظة في المشروع:أن تكون لديها الموارد البشرّية الضرو  -

o  منتخب/منتخبة من البلدّية 
o  ،تنمية محلّية، رئيس قسم، ...( كلفمموظف بلدي )مدير اتحاد بلدّيات 

المحلّية و  - االقتصادّية  التنمية  بمواضيع  الإبداء االهتمام  المدني  تكوين  المجتمع  مع  تطوير مشاريع  والشباب من أجل رغبة في 
 مساعدة الشباب للنجاح في عملّية اإلدماج المهني

 التشجيع على مشاركة المرأة في إطار المشروع.  -
 

 
 معايير اختيار البلدّيات التي تستطيع االستفادة من المشروع   .ب

 إّن معايير اختيار البلدّيات هي التالية: 
 .الموعد النهائي لتسليم الملفاتتقديم الملف كاماًل والتوقيع عليه وتسليمه قبل  -
 .نوعّية وجدّية اإلجابة على أسئلة الملف -
 .عن متابعة المشروع  مسؤولٍ   بلديٍّ   ة وموّظفٍ /( واحدٍ )منتخبةٍ   منتخبٍ   لمتابعة المشروع ما ال يقّل عن  تعّينيجب على كّل بلدّية أن   -
 .ماعياالقتصادي واالجت  ينفي الحقل والمؤكدةبالبلدّية  الحاجات الخاّصة -
 نطاقها.ضمن على تعبئة الشباب البلدية قدرة   -
 . في إطار المشروعبئة جهودها البلدّية والتي ُيحتمل أن تتم تع نطاقوجود فعالّيات أساسّية في  -
المكتب التقني  /جمعية المدن المتحدة في لبنانمتصل بالتنمية المحلّية وضعته  سابق  في مشروٍع    إتحاد البلديات/البلدّية  مشاركةإن   -

، ليس من المساعدات الفنّية أو المالّية في حقل التنمية االقتصادّية المحلّية التي تستهدف الشباب  إستفادتها للبلدّيات اللبنانّية أو  
 . لإلستفادة من هذا المشروع لها األفضلية

در المستطاع بلدّية واحدة في كّل منطقة لبنانّية. وسوف تعطى المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية ق/جمعية المدن المتحدة في لبنان سوف تختار  
 ال تتوّفر لديها موارد مالّية كافية. األولوّية في خالل عملّية االختيار للبلدّيات الصغرى التي 
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 آلّيات اختيار البلدّيات  .أ
إبداء االهتمام    ُيرسل يوم  ملف  إلى  2020آب    3ابتداًء من  البريد   المحلية والحكومات المدن في منظمةاألعضاء  البلدّيات    بواسطة 

 المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية.
 

المهتمة بالمشروع.    للبلديات واإلتحادات البلدية  2020أغسطس  آب/  71المشروع في    لتقديم  Zoomمنصة  عبر  عن بعد  سيتم تنظيم ندوة  
 البلديات واإلتحادات البلدية اإلجابة عن أسئلة  تقديم طلبات ابداء االهتمام. هذا فضاًل عن    آلية تقديم المشروع وشرح  ترمي هذه الندوة إلى  

 الراغبة في االستفادة من هذا المشروع.
 

  3  تاريخأو الفرنسّية قبل  باللغة العربّية  يجب على البلدّيات المرشحة أن تقدم ملف اإلجابة على دعوة إبداء االهتمام وكتاب التزام البلدّية  
 على العناوين التالية:   أيلول
المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية على العنوان:   المحلية والحكومات المدن منظمةمسؤولة عن المشاريع في    التنيرميساء   -

villes.org-mayssa.tannir@bt  
- Sarah ARBEZ    المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية على العنوان: المحلية والحكومات المدن منظمةفي  بمشاريع  مكلفة 

villes.org-sarah.arbez@bt 
 .  2020أيلول  7آب و 3الملفات بين ويدرس  المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية/ جمعية المدن المتحدة في لبنانفريق  ينظر

 
   .2020أيلول  10بتاريخ  االكتروني سوف تبلغ البلدّيات السّتة التي يقع عليها االختيار قرار اختيارها بواسطة البريد

 
 الئحة بالملحقات  .د

 جابة على دعوة إبداء االهتمام : ملف اإل 1الملحق 
 : كتاب تعهد من قبل البلدّية 2الملحق 

mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org

