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 إطار في البلديات واالتحادات البلدية فيالتشاور المواطني  وحدات  إلنشاء الدعم طرائق

  الشباب فرص عملو المحلية قتصاديةاإل التنمية مجال في اللبنانية البلديات دعم مشروع

 . المواطنية مشاركةالو
 

 مقدمة 

ونزوالً   يواجهونها، التي الكبيرة  قتصاديةاإل للتحديات   االستجابةو  للشباب  المواطنية مشاركةلا تشجيعفي إطار 

الب  اللبنانية  البلديات   رؤساء  لجنة  طلب عند   والمالي   دعمتقديم  البلديةلل  الفني  واالتحادات  في    اللبنانية  بلديات 

  اللبنانية   التقني للبلديات   المكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/   من  كل    ينفّذ   ،الراهنة  قتصاديةاإل  األزمة  مواجهة

 البلديات   دعم  مشروع   Diputacion Barcelonaومجلس مقاطعة برشلونة  اللبنانية  البلديات   رؤساء  ولجنة

 .المواطنية  مشاركةالو الشباب  فرص عملو المحلية قتصاديةاإل التنمية مجال في اللبنانية

 :إلى المشروع هذا يهدف

البلدي  دراسات   إجراءفي    البلديين  والموظفين   المنتخبين   قدرات   تعزيز − لنطاقهم   ووضع  ،تشخيصية 

  وتوظيف   المحلية  االقتصادية  للتنمية  عمل  خطة  وتصميم  ،قتصاديةواإل  االجتماعية  للتنمية  استراتيجية

 .الشباب 

 العملبسوق   االنخراط في صعوبات   يواجهون  الذين الشباب  دعم −

 الكاتالونية  والمدن اللبنانية المدن بين  التعاون تطوير شراكات  −

 إنشاء   في  والمساهمة  التشاور المواطني  وحدات   هيكلة  في  اللبنانية  مواكبة البلديات واالتحادات البلدية −

 اللبنانية  البلديات واالتحادات البلدية في مستدامة ةيمواطن  مشاركة وحدات 

 .هاوسكان  اللبنانية البلديات واالتحادات البلدية بين الشفافية تحسين −

األول  إلى  2020  وز تمّ من  )  ونصف  عامين  ة مدّ   على  المشروع  هذا  ينفَّذ  من خالله    تقومو  ،(2022  كانون 

  ، وبفضل دعٍم مادّيٍ   التشاور المواطني  وحدات   مع  بالتشاور،  المشروع  من  المستفيدة  البلديات واالتحادات البلدية

. المحلية  قتصاديةاإل  التنمية  تعزيز، وبالتالي  سوق العملالنخراط بلمساعدة الشباب في ا  عمل  خطة  وتنفيذ   وضعب

المواطني   وحدات   تهدف  الطويل،  المدى  على عملها  إلى   هذه  التشاور  في  الو  االستمرار  بلديات لل  دعمتقديم 

  .المحلية  قتصاديةاإل التنمية في مجال  واالتحادات البلدية

  وحدة  إنشاء في مساعدتها  أجل من المختارة إلى البلديات واالتحادات البلدية الوثيقة هذهتتوّجه  السياق، هذا في

 .عملها  وضمان نفسها هيكلة في الوحدات  دعمومن أجل  ،التشاور المواطني

 ما يلي:  الوثيقة تُفّصلبالتالي، 

 التشاور المواطني  وحدة أهداف .1
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 التشاور المواطني وحدة مهام .3

 المشروع  إطار في التشاور المواطني وحدة مهام .4

 العمل آليات  .5
 

 التشاور المواطني  وحدة أهداف .1

  دعم   مشروع  تنفيذ   مراحل  جميع  في  البلدية واالتحاد البلدي  مواكبةب  التشاور المواطني  لوحدة  العام  الهدفيتمثل  

لتمكين البلدية    ،المواطنية  مشاركة الو  الشباب   وفرص عمل  المحلية  قتصاديةاإل  التنمية  مجال  في  اللبنانية  البلديات 

 .شباب خاصة بال  المحلية االقتصادية للتنمية عامة  سياسة من وضع المطاف نهاية في واالتحاد البلدي

 التشاور المواطني  وحدة إنشاء قائطر .2

 . التشاور المواطني وحدة إنشاء المختارةعلى البلديات واالتحادات البلدية   نيتعيّ 

 التشاور المواطني  وحدة تركيبة •

 ف وحدة المشاركة المواطنية من: تتأل  

 منتخب أو منتخبان محليان  -

 ف بتنفيذ المشروع مكلف بالتنمية المحلية أو موظف بلدي مكلّ  -

 أو التعليم أو الجمعيات المعنية بالدمج المهني للشباب  القطاع  الخاص   عنممثالن أو ثالثة ممثلين  -

 .البلديات  اتحاد رئيس  أو البلدية رئيس التشاور المواطني وحدة يرأس

 الرئاسة  •

التشاور    وحدة  عمل  على  الرئاسة  تشرفو   البلديات   اتحاد   رئيس  أو  البلدية  رئيس  التشاور المواطني  وحدة  يرأس

المواطني  وحدة  اجتماعات   أعمال  جدول  على  الرئيس  يوافق  .المواطني   إلى   األعضاء  ويدعو  التشاور 

البلدية واالتحاد   استراتيجية  في إطار  التشاور المواطني  وحدة  مقترحات   تصبّ   أن   يضمن  كما  ،االجتماعات 

 .البلدي

 

 السياق،   هذا  في.  البلديات   اتحاد   مجلس  أو  البلدي  والمجلس  المواطنيالتشاور    وحدة  بين  بالتنسيق  الرئيس  يقوم

 : بالمهام التالية يضطلع  

 وبعد   وفي أثنائها  بدء األعمال  قبل  التشاور المواطني  وحدةبأعمال    على إّطالع  البلدي  مجلسال  إبقاء -

 . منها االنتهاء

 الشباب   لدعم  العمل  خطة  ذلكبما في    ،للتصويت   المجلس  إلى  التشاور المواطني  وحدة  قرارات  رفع -

   .التشاور المواطني وحدة إلى التصويت  قرار وإحالة ،في إيجاد فرص عمل

  اتحاد   مجلسعلى    أو   البلدي  المجلس  على   عرضها  بعد   وحدة التشاور المواطني   قرارات   على  تصديقال -

 .البلديات 
 

 سكرتارية   •
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السكرتارية   بوظيفة  تحاد البلدياال   أو  البلدية  رئيس  نهالمشروع والذي يعيّ   متابعةب  فالمكلّ   البلدية  يضطلع موظف

 : األعمال التالية تنفيذ ويقوم ب ، التشاور المواطني وحدةفي 

 االجتماعات  تنظيم -

 عليه  للموافقة الرئيس حيلها إلىي  التي االجتماعات  أعمال جدول تحديد  -

   االجتماعات  محاضر كتابة -

 العمل فريق  أعضاء بين في ما األنشطة تنسيق -

 ونتائجها  ذةالمنفّ  المشاريعو/   األنشطة م المحرز في بالتقدّ التشاور المواطني  وحدة أعضاء إبالغ -

 التشاور المواطني.  وحدة رشيفأ سجالت  مسك -
 

 التشاور المواطني  وحدة مهام  .3

وال    االقتصادية،  للتنمية  المحلية  القضايا  حول  والتشاور  والنقاش  للتبادل  مساحةً   التشاور المواطني  تشّكل وحدة

ً  المواطنية مشاركةللومساحةً   للشباب،سيّما    اللبنانية  البلديات  دعم مشروع في قلب  القضايا هذه إذ تصبّ . أيضا

  ن يتعيّ   التي  عمالاأل  صلب في  و  ،المواطنية  مشاركةالو  الشباب   وفرص عمل  المحلية  قتصاديةاإل  التنمية  مجال  في

 رتقبة.الم النتائج استدامة ضمان الوحدة لذا، يجب على. تنفيذها البلديالبلدية واالتحاد  على

  في: البلدية واالتحاد البلديمهّمة مساندة ب التشاور المواطني وحدةتضطلع  وبشكل خاص، 

 المواطنية  مشاركةالو المحلية قتصاديةاإل التنمية مجال في البلدية واالتحاد البلدي احتياجات  تحديد  •

   ولويات األ احتياجاتها وفق سلّمترتيب  •

 وتطويرها  المحلية قتصاديةاإل للتنمية محلية استراتيجية اقتراح •

 وتنظيمها  المواطنية مشاركةالو  المحلية قتصاديةاإل التنمية عتشجّ  التي األنشطة اقتراح •

ومتابعة    ،وتنفيذها،  المواطنية  مشاركةالو  المحلية  قتصاديةاإل  التنمية  مجال  في   المشاريع  /األنشطةإعداد   •

  عملية التنفيذ 

  المحلية   قتصاديةاإل  التنمية  مجال  في  المشاريع  /األنشطة   تنفيذ   يدعم  أن  يمكن  خارجي  تمويل  البحث عن •

 . المواطنية مشاركةالو
 

 المشروع  إطار في التشاور المواطني وحدة مهام .4

  مشاركة الو  الشباب   وفرص عمل  المحلية  قتصاديةاإل  التنمية  مجال  في  اللبنانية  البلديات   دعم  مشروعفي إطار  

 : على الشكل التالي المشروع  مراحل مختلف في  المشاركة التشاور المواطني وحدة من يُطلب  ،المواطنية

 للشباب  العمل وفرص  المحلي قتصاد اإلفي  الواعدة للقطاعات  تشاركي قييمت إجراء  •

. البلدية واالتحاد البلدي  في  للشباب   العمل  وفرص   المحلي  قتصاد اإل  في  الواعدة  للقطاعات   تشاركي  قييمت  إعداد   يتمّ 

 البيانات   جمع  في  اللبنانية  التقني للبلديات   المكتب المدن المتحدة في لبنان/    جمعية    التشاور المواطني  وحدةُ   تدعم

  ورشة   في  بنشاطٍ   شاركوتُ   ،لها  المتاحة  المعلومات   توفير  خالل  مننطاق البلدي  ال  حول  قتصاديةواإل  االجتماعية

تقدّم   كما.  اللبنانية  التقني للبلديات   المكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/    تديرها و  مها تنظّ   التي  التشاركية   العمل
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  من   لبنانيين  فاعلين  مع  مقابالت   إلجراء  اللبنانية  التقني للبلديات   المكتب المدن المتحدة في لبنان/    لجمعية  نصائح

 .للشباب بالنسبة   لالهتمام مثيرة فرص  أو اقتراحات  تقديم  من شأنهم والخاص  العام القطاعين

 وضع خطة عمل تدعم الشباب على مستوى اإلدماج المهني  •

التشاور  وحدة  مع  بالتشاور -المشروع تنفيذ   المكلّف بمتابعة البلدي يقوم الموظف التشاركي، التقييم  أساس على

يدعم   وبالتالي،.  العمل  بسوق  البلدية  في  شباب ال  انخراط  لدعم  عمل  خطة  صياغةب   -البلدية  وشباب   المواطني

  العامة   األهداف  تحديد في معرض    المشروع   تنفيذ   ف بمتابعةالمكلّ   الموظف  التشاور المواطني  وحدة  أعضاء

خصصة  الم  والميزانية  ،المرتقب   الزمني  والجدول  تطويرها،  يجب   التي  واألعمال  هذه،  العمل  لخطة  خاصةوال

  سيتم  التي عمالاأل استدامة لضمان تنفيذها يجب  التي  والطرق المشروع تابعة تنفيذ مل مؤشرات  يقترح كما. لها

 . تطويرها

 التنفيذ التشاركي لخطة العمل •

. المشروع  من حسن سير العمل في  المواطنيلتشاور  ا  وحدة  أعضاء  يتأّكد   العمل،  لخطة  التشاركي  التنفيذ   أثناء

تّمت   التي  الصعوبات   وتحديد   المشروع  في  المحرز  م التقدّ   لتقييم  األعضاء  بين  منتظمة  اجتماعات   تنظيم  يتمّ 

ال  في  مواجهتها عملية  المواطنيا  وحدة  تعبئة  يتم.  تنفيذ خالل    ونهاية   المدة  منتصف  تقييمات   خالل  لتشاور 

  عن   اإلبالغ   أجل  من   اللبنانية   التقني للبلديات   المكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/    أنجزتهالذي    المشروع

ً   يتم   .العمل  خطة   استدامة  لضمان  ذةالمنفّ   عمالواأل   المحقّقة  نتائجال   لتشاور المواطني ا  وحدة  أعضاء   تعبئة  أيضا

 أجل   من   اللبنانية  التقني للبلديات   المكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/  الذي أعدّته    الوثائقي  الفيلم  إنجاز  أثناء

 .البلدية واالتحاد البلدي نفّذته الذي المشروع تقديم

وفرص    المحلية  قتصادية اإل  التنمية   واستراتيجية   والشفافية   المواطنية   مشاركةال  على   التدريب تنظيم   •

 شباب لل عملال

المواطني    وحدة  أعضاء  يشارك  واستراتيجية   والشفافية  المواطنين   مشاركة  على  التدريب   يوَمي  فيالتشاور 

 .الشباب  وفرص عمل  المحلية قتصاديةاإل التنمية

 

 العمل آليات .5

 آليات عمل تشمل: وحدة التشاور المواطني ، تضع سير المهاممن أجل ضمان حسن 

 .لتشاور المواطنياوحدة   سكرتاريةمن  تنظيم اجتماعات دورية أو عند الضرورة بدعوةٍ  −

  على وجه الخصوص   بما في ذلك جدول األعمال  ،لتشاور المواطنيا  وحدةاجتماعات  ب  الخاصة  وثائقال −

  .خذةوالقرارات الرئيسية المتّ 

  والتواصل   اجتماعات الوحدة المنتظمة ووسائل االتصال  بفضلالتواصل المستمر بين أعضاء الوحدة   −

 مثل الهاتف والبريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي. 

 توزيع األدوار بين األعضاء. −

، ونقل الخبير اللبنانيمع  و اللبنانية  التقني للبلديات   المكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/  التنسيق مع   −

 . تنفيذ المشاريعوالتقييم حول التقييم التشاركي البيانات الالزمة إلجراء 
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،  خالف  نشوب أي  ماع بين األعضاء. في حالباإلج  ي المواطن  التشاوروحدة    ضمن  قرارات اتخاذ ال −

 إلى تصويت األغلبية المطلقة لألعضاء.  اللجوءيجوز 

اضرورة   − وحدة  قرارات  المجل  المواطني  لتشاورعرض  البلديات على  اتحاد  مجلس  أو  البلدي  ،  س 

 . عليها رئيس السلطة التنفيذية ومصادقة

 

  عضاء أوالتفاهم بين  عملالضمان حسن سير  بغيةالمواطني  لتشاوروحدة النة لقواعد السلوك يمكن وضع مدوّ 

  الوحدة.


