
         

المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومقاطعة برشلونة، مشروع دعم البلديات اللبنانيّة في مجال التنمية االقتصادية المحلية وفرص عمل /جمعية المدن المتحدة في لبنان
 محضر موجز عن الندوة التدريبية اإللكترونية حول تصميم وتنفيذ التنمية االقتصادية المحلية للشباب  -الشباب ومشاركة المواطنين 

1 

 

مشروع دعم البلديات اللبنانيّة في مجال التنمية االقتصادية المحلية وفرص عمل الشباب 

 ومشاركة المواطنين

 الندوة التدريبية اإللكترونية حول تصميم وتنفيذ التنمية االقتصادية المحلية للشباب 

صباحاً حتى  11:22من الساعة  0201تموز  1الخميس المنعقدة يوم  –الندوة  تقرير

 (بتوقيت لبنان)ظهراً  1:02الساعة 

  السياق

في إطار مشروع دعم البلديات اللبنانّية في مجال التنمية االقتصادية المحلية وفرص عمل الشباب ومشاركة 
المواطنين، تّم إجراء تشخيص تشاركي مبّسط لقطاعات النمو في االقتصاد المحلي وفرص عمل الشباب في كّل 

واالقتصادية  ص المبسط إلى البيانات االجتماعيةبلدية من البلديات السّت المستفيدة من المشروع. ويستند هذا التشخي
الخاصة بكل منطقة، فضاًل عن االجتماعات أو المقابالت التي ُأجريت مع الجهات الفاعلة اللبنانية من القطاَعْين 
العام والخاص التي يمكن أن تأتي بمقترحات أو فرص تثير اهتمام الشباب، وكذلك استند التشخيص إلى نتائج 

ل التشاركية التي ُنّظمت مع ممثلي البلدية، والجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة، فضاًل عن ممثلين ورشة العم
الموجز عن ورشة العمل التشاركية اآلتي على شكل تشخيص مبّسط لمحًة عامًة  تقريرالعن الشباب. ويتضمن 

 لقطاعات الواعدة في المنطقة، والفرصعن المنطقة، واحتياجات الشباب في مجال التنمية االقتصادية، وقائمة با
 التي يمكن أن تتيحها للشباب، واإلجراءات الموصى بها التي يجب تنفيذها. 

بعد االنتهاء من التشخيص التشاركّي المبّسط، سيتم دعوة البلديات الست إلى اقتراح خطة عمل من شأنها أن تدعم 
داد للتنفيذ. وسيتوّلى موظفو البلديات إع وميزانية   يّ  زمن شباب المنطقة في دخول سوق العمل، ذلك ضمن جدول  

. كما ستستند لمنطقةخطة العمل هذه بطريقة تشاركية مع أعضاء وحدة التشاور المواطنّي وبتنسيق وثيق مع شباب ا
 . ةإلى نتائج التشخيص التشاركّي المبّسط والتوصيات التي رفعها المشاركون خالل ورشة العمل التشاركيخطة هذه ال

تموز  1ميس م الخيو تب التقني للبلديات اللبنانية، وفي هذا السياق، نّظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان/المك
، ندوًة تدريبيًة إلكترونيًة حول تصميم وتنفيذ التنمية االقتصادية المحلية للشباب. وتفيد هذه الندوة اإللكترونية 0201

البلديات الست المشاركة ووحدة التشاور المواطنّي التابعة لكّل منها. كما تتيح لألعضاء المشاركين فرصة فهم 
 وضع استراتيجية محلية للتنمية االقتصادية للشباب، وتوفير األدوات المنهجية لتصميم التحديات التي تواجه عملية

هذه االستراتيجية وتنفيذها، وتبادل المعلومات ومناقشة الخبراء الكتالونيين حول تطبيق هذه األدوات في السياق 
 المشروع.هذا اللبناني وضمن إطار 
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  األهداف

 هدفت هذه الدورة التدريبية إلى:  

 عرض مفهوم استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية للشباب،  -
 تقديم أدوات منهجية لتصميم وتنفيذ استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية للشباب،  -
 الكتالونية،  البلدياتالتعّرف إلى أمثلة  عن الممارسات الجيدة التي تنّفذها  -
التي تّم تحديدها خالل ورش العمل  جراءاتحول اإل خطط عمل في البلديات الستالشروع بوضع  -

 التشاركية. 
 

 األعضاء المشاركة 

مسؤواًل منتخبًا وموظفًا بلديًا وأعضاء من المجتمع المدني من  02 شارك في هذه الدورة التدريبية االلكترونية
 والقاع واتحادات بلديات الشوف السويجاني والحاصباني. بلديات حمانا ومنجز 

، المسؤول عن التخطيط االستراتيجي في المكتب التقني Daniel VILÀالسّيد  هذا الى جانب مشاركة 
لوكالة ريادة  المديرة التنفيذية، Núria MACIÀوالسّيدة الستراتيجيات التنمية االقتصادية في مقاطعة برشلونة 

مع الحاضرين منهما  كل  فشارك  d'Osona Comarcaفي اتحاد بلديات  "Creaccióاألعمال واالبتكار والمعرفة "
ٌد من أعضاء للشباب. وقد حضر الندوة أيضًا عد خبراته في تصميم وتنفيذ استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية

 مقاطعة برشلونة. 

 

 المقدمة

، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بشير عضيميالسّيد رّحب 
باألشخاص المشاركين في هذه الدورة التدريبية. ثّم ذّكر الحاضرين بأّن مشروع دعم البلديات اللبنانّية في مجال 

ة في يدعم ست بلديات لبنانيشروع سهو مالتنمية االقتصادية المحلية وفرص عمل الشباب ومشاركة المواطنين 
تشجيع على مشاركة المواطنين ال سّيما اليهدف إلى  وهو دية المحلية ومشاركة المواطنينمجال التنمية االقتصا

الشباب منهم من خالل إنشاء وحدات مستدامة لمشاركة المواطنين في البلديات واتحادات البلديات اللبنانية. لذا، 
تشاور مع وحدات مشاركة المواطنين، بوضع وتنفيذ خطة عمل، تتقلى لها دعمًا ماليًا،  من أجل تقوم البلديات، وبال

ّول تنمية االقتصادية المحلية. وبالتوازي مع الهدف األبتحقيق ال ُيترجم الحقاً دعم الشباب في اندماجهم المهني ما 
التشاور المواطنّي في مجال مشاركة للمشروع، يرمي المشروع أيضًا إلى تعزيز صالحيات البلديات ووحدات 

التدريبية. وقد تّم  الدورات فتكمن فيهذا الهدف  أّما ُسبل تحقيقية التنمية االقتصادية المحلية. المواطنين واستراتيج
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مؤّخرًا إجراء تشخيص تشاركي مبّسط لقطاعات النمو في االقتصاد المحلي وفرص عمل الشباب في كّل بلدية من 
المستفيدة من المشروع. فاستند التشخيص إلى البيانات االجتماعية واالقتصادية الخاصة بكل منطقة  البلديات الستّ 

ة، فضاًل عن قونتائج ورشة العمل التشاركية التي ُنّظمت مع ممثلي البلدية، والجهات الفاعلة الرئيسية في المنط
 ثين فيهاورة التدريبية والمتحدهذه الد امجَ السّيد بشير عضيمي برن بعد هذه المقدمة، عرضممثلين عن الشباب. 

 مجالي ف في جزئها األّول، سيتبادل خبيران كتالونيان تجاربهما وممارساتهما الجيدةف: جزئينإلى  نقسمأّنها ست شارحاً 
سات الجّيدة قد تلهم هذه الممار فية للتنمية االقتصادية المحلية. دخول سوق العمل ووضع استراتيج فيدعم الشباب 

البلديات واتحادات البلديات اللبنانية كي تضع هي بدورها خطة العمل الخاصة بها. أّما في الجزء الثاني من الندوة، 
 فسُتدعى البلديات واتحادات البلديات اللبنانية للعمل داخل مجموعات على خطة العمل الخاصة بها. 

 

 نمية االقتصادية المحلية للشباب، واألدوات والنصائح المنهجيةتصميم وتنفيذ استراتيجية الت

المسؤول عن التخطيط االستراتيجي في المكتب التقني الستراتيجيات التنمية  ،Daniel VILÀشرح السّيد 
 تكّملَ ن أن يمك موضوع االندماج المهني وكيف فيعمل مقاطعة برشلونة  يةاالقتصادية في مقاطعة برشلونة، كيف

اتيجية التنمية أمام وضع وتنفيذ استر ثّم شرح أّن  التنمية االقتصادية المحلية. استراتيجيةَ التنمية المحلية  مشاريعُ 
على إيجاد  كيف نساعد الشباب» :اإلشكالية التالية ان أّولهمَتيْ ن إثنيْ ية لعمل الشباب إشكاليتَ االقتصادية المحل

كيف يمكننا أن ُندرج هذا المشروع ضمن نموذج للتنمية االقتصادية » ، وثانيهما هي اإلشكالية التالية «عمل؟
 « المحلية؟

لتنمية تطّورت فكرة تركيز العمل البلدي على ا ،بعد سلسلة من أزمات اقتصادية شهدتها البالدو  ،مثالً  في إسبانيا
مع تأسيس المعهد الوطني  1791. فقد ُولد مفهوم التنمية االقتصادية المحلية في عام فحسب االقتصادية المحلية

المناطق اإلسبانية. ( الذي ُيعنى بمساعدة األشخاص على إيجاد عمل في كل منطقة من INEMللعمل )
والتي  1792ام ع ة العالمية التي شهدها العالمهذا المعهد في أعقاب األزمة النفطية والماليقد تأّسس فوبالتفاصيل، 

ات. نتيجًة لذلك، ظهرت خدمات التوظيف المحلية في البلدي. حادّ  أّدت إلى ارتفاع معدالت البطالة في إسبانيا بشكل  
ملية عمهني ومساعدة األشخاص في وهكذا بدأت البلديات بوضع سياسات عامة للتوظيف من خالل التدريب ال

ديدة.  ج أدركت بعد حين  أّنه من الضروري أيضًا استحداث أو خلق فرص عمل  قد البحث عن عمل. إاّل أن البلديات 
عمال الحرة أو ة األت وكالة إنشاء المشاريع للتشجيع على وضع وتنفيذ السياسات العامة لمباشر ئَ ، أنش  1712عام و 

، ضربت 1772عام و على استحداث فرص عمل جديدة.  ، مما ساعد أصحاب المشاريعاألعمالريادة بما ُيعرف 
لسوق من ا -ال سّيما الشركات المتعددة الجنسيات  -أزمٌة اقتصاديٌة جديدٌة إسبانيا وأّدت إلى خروج الشركات 

ما مّكن  م،في العال تشاراً اإلسباني نحو الخارج. وفي التسعينّيات، أصبحت خدمات دعم األعمال التجارية أكثر ان
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الباحثين  وّيةه من تحديد الشركات على األراضي اإلسبانية، وتحديد مواصفات األشخاص التي تبحث عنهم، وكذلك
ف أنشطة تهدعن عمل. وبفضل هذه البيانات، نجحت خدمات دعم ريادة األعمال في إقامة أنشطة جديدة ال سّيما 

ح أكثر قدرًة على المنافسة واالبتكار. تزامنًا مع ما سبق، انتشرت أيضًا كي تصبوالشركات دعم المؤسسات  إلى
طلب على اليد تماشى مع العرض والي بشكل   ي السلطات المحلية الكتالونيةفكرة استراتيجية التخطيط االقتصادي ف

 العاملة. 

ما هو االندماج المهني، قائاًل إّن هناك ثالثة عناصر تمّكن الشخص من إيجاد  Daniel VILÀثّم شرح السّيد 
 التالية:  العناصر عمل وهي

 المهارات والكفاءات المهنية،  -
 المهني، نة قواعد السلوكمعرفة العالقات المهنية بين الناس )كيفية الكالم، وكيفية اللباس،...(، أّي مدوّ  -
 ة العثور عليه وكيفية تقديم طلب عمل. معرفة مكان موجود العمل وكيفي -

الشباب  أّما لجهة .أفعلعلّي أكون ومعرفة ما  َمنْ ن للباحثين عن عمل هما: معرفة أساسيتا« معرفتان»فهناك إذًا 
تمتعون ال يهم و  محدودة ات المعارف لديهمشبك عب عليهم أن يجدوا فرص عمل ألنّ العاطلين عن العمل، فمن األص

علم في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، ال بّد أن ت بلديٌة ماينما ترغب . بالتالي، حالكافية المهنيةبالمهارات 
 ايتمتعو  يكالذي يجب أن يخضعوا له الشباب، ونوع العمل الذي يبحثون عنه، ونوع التدريب أولئك أواًل مهارات 

« معرفَتْين»لـ مامهم باة الشباب في تنمية مهاراتهم وإلقادرًة على مساعد بلدية. كما يجب أن تكون البالكفاءة المثلى
ئمة في منطقتها القا أّي الشركات والمؤسسات أيضاً على دراية باألعمال التجارية لبلديةأعاله، وأن تكون ا مذكورتينال

 .  تمهارامن  بتتطلّ  مايمكن أن تقدّمها هذه الشركات و وبنوع الوظائف التي 

فيما بعد على أهمّية فهم االقتصاد باعتباره شبكة من العالقات. فمن ناحية أولى،  Daniel VILÀوشّدد السيد 
تبادالت أيضًا بالعمال  يقومتتاجر الشركات القائمة في المنطقة الواحدة بين بعضها البعض. ومن ناحية أخرى، 

يه رًة على المنافسة بما فقتصاد، يجب على الشركات أن تكون قاداالمهنية. وعلى هذا المستوى االجتماعي من 
كي تنجح في أعمالها. كما أّنه من المهم أيضًا أن تتواجد سلسلة قيمة وأن تتمّكن من الوصول إلى السوق الكفاية 

ة مفقودة ك أّي حلققتصادي وأن تحّدد ما إذا كان هناجيدة في المنطقة. لذلك، يجب أن تعلم البلديات بنسيجها اال
 ؤها. في سلسلة القيمة يمكن مل
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ة وضع وتنفيذ استراتيجية محلية للتنمي في عملية عديدة العام يلعب أدوار فما يمكن استنتاجه هو أّن القطاع
 االقتصادية للشباب مثل: 

 مساعدة العاطلين عن العمل،  -
 مساعدة الشركات،  -
 توجيه المنطقة نحو القدرة التنافسية االقتصادية المثلى.  -

المحلية أن توّجه طلبات العمل من خالل التدريب ودعم البحث عن عمل. كما يمكنها تستطيع إذًا خدمات التوظيف 
من  كي تبلغ أعلى المستوياتوالمؤسسات تدعم الشركات فعف القدرة التنافسية في المنطقة أن تحدد مكامن ض

 إلى البلديات التية نصائح عدّ  Daniel VILÀم السيد . وقدّ وآخر ماليّ  مال بشريّ القدرة التنافسية بفضل رأس 
الذين  أواًل باألشخاص البلديات علمفي هذه الحالة، يجب أن تفلتوظيف. الخدمات محلية  في إنشاء دائرة ترغب

يبحثون عنه. كما يجب أن تكون على دراية بالشركات الموجودة على أراضيها  نيبحثون عن عمل وبنوع العمل الذي
موضوع التوظيف. وإن كانت البلدية ال تملك الموارد المالية الكافية والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في 

، عليها إذًا أن تتواصل مع المدارس أو المكتبات كي تجمع هذه البيانات. محلياً إلنشاء مركز لخدمات التوظيف 
ياز ومصدر متومن المهم أيضًا أن تكون قادرًة على استخدام اإلنترنت الذي أصبح اليوم وسيلة االتصال األولى با

 إليه الشباب.    دائمًا أساسي للمعلومات يلجأ 

يجب  أن تختار البلدية قطاعها االقتصادي المفّضل في استراتيجيتها اإلنمائية. فهي يحتاج إلى فضاًل عن ذلك، 
يها. ف أن تعرف أين تكمن نقاط القوة في المنطقة، وأي قطاع من القطاعات االقتصادية الثالث هو األكثر أهميةً 

ثّم تنتقل البلدية إلى أن تعرف أين تكمن نقاط الضعف فيها فتحّدد االحتياجات التي تلزمها كي تعالج مكامن 



 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومقاطعة برشلونة، مشروع دعم البلديات اللبنانيّة في مجال التنمية االقتصادية المحلية وفرص عمل /جمعية المدن المتحدة في لبنان
 محضر موجز عن الندوة التدريبية اإللكترونية حول تصميم وتنفيذ التنمية االقتصادية المحلية للشباب  -الشباب ومشاركة المواطنين 

6 

 عرفت. كما أّنه من الضروري أيضًا أن الضعف في القطاع األقوى كي يصبح بالتالي أكثر قدرًة على المنافسة
ن أن ينجح تدرس كيف يمك أن ُتجرى دراسةٌ  وأخيرًا، يجب أكثر.فجذبهم أكثر تالعمالء في هذا القطاع كي  البلدية

 ذها البلديات المجاورة. هيمن في تكملة اإلجراءات التي تنفّ هذا القطاع المُ 

قال السّيد جورج يوسف، رئيس بلدية منجز، إّنه يريد أن يعرف ما هي المؤشرات التي ُتستخدم لرصد نتائج 
أن ثّمة مؤشرات عديدة لقياس نتائج  Daniel VILÀالسيد  له المحلية. فأوضحاستراتيجيات التنمية االقتصادية 

 ُيحرز في انخفاض معدالت البطالة )أّي النسبة المئوية( في المنطقة. الذياالستراتيجية. فالمؤشر األّول هو التقّدم 
رات التدريبية، ال سّيما الدو  والمؤشر الثاني هو طبيعة األشخاص الذين يشاركون في برامج العمل التي يتم تنفيذها،

في العثور على عمل هم الذين يشاركون في مثل هذه البرامج. أّما  كبيرةً  علمًا أّن األشخاص الذين يجدون صعوبةً 
المؤشر الثالث فهو نوع الخدمة التي يطلبها األشخاص الذين يشاركون في هذه البرامج، أي ما إذا كانوا يبحثون 

 جتماع مع الشركات...لال أو فرصة   معينة   أو معلومات   أو عمل   تدريبية   عن دورات  

بدوره، تساءل السّيد بشير عضيمي كيف تستطيع البلدية أن تدعم الشباب في دخول سوق العمل من دون أن يكون 
دات بها البلديات واتحاعّدة أمثلة عن إجراءات يمكن أن تقوم  Daniel VILÀد لديها ميزانية لذلك. فأعطى السيّ 

تستطيع و واألشخاص العاطلين عن العمل.  مبالغ قليلة كتنظيم اجتماعات بين أصحاب العمل هاكلفتُ فالبلديات 
 البلديات أن تستغّل االحتفاالت التي ينّظمها قطاُع نشاط  معين من أجل تنظيم تلك االجتماعات. 

 

 (Vic)استخالص التجارب من بلدية فيتش اإلسبانية : خدمات دعم توظيف الشباب

" في اتحاد Creacció، المديرة التنفيذية لوكالة ريادة األعمال واالبتكار والمعرفة "Núria MACIÀالسيدة شاركت 
Comarca ان منطقة قالت إّن عدد سكّ ف ، تجربتها في مجال دعم عمل الشباب.d'Osona Comarcaبلديات 

d’Osona   أصبحت 0212عام ومتوسطة الحجم. منذ  بلدية صغيرة 02، وهي تضم نسمة   162 222يقارب الـ ،
 مسألة عمل الشباب في هذه المنطقة في قلب السياسة العامة المحلية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن عامل التنقل مهمٌ 

 بلدية  ي أّنهم يدرسون أو يعملون ف ما، إالّ  بلدية  صحيح أّن الشباب يعيشون في  ،إذ جدًا في هذه المنطقة اإلسبانية
لدت الحاجة إلى إنشاء وكالة للتنمية . هذا ما ُيترجم قدرة البلديات المحدودة على المستوى الفردي. وقد وُ ى خر أ

االقتصادية على مستوى االتحاد تعمل على  وضع مشاريع إنمائية محلية لدعم عمل الشباب وريادة األعمال. 
تّم إنشاء مرصد اجتماعي اقتصادي لجمع البيانات الخاصة بالمنطقة وتحليلها. فأّول ما كان ُيالحظ  فكخطوة أولى،

 تمتعيفي المنطقة هو حالة الشباب التي كانت تثير القلق،  فضاًل عن وجود فجوة بين المستويات التدريبية التي 
من اليد العاملة. فالتدريب المتوّفر في المنطقة ال يتوافق مع احتياجات سوق  ها الشباب وما يحتاجه السوق المحليّ ب

العمل. وقد أظهرت البيانات أن جميع الشباب الذين يختارون مهنة تتطلب مهارات وكفاءات أقل من تلك التي 
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أّن عددًا كبيرًا  اتأكبر في العثور على عمل. كما أظهرت البيان يتمتعون بها، هم في الحقيقة الذين يجدون صعوبةً 
في السنة. وهكذا، نجح  طالب   1 222إلى حوالي يصل عددهم  حّتى أنّ من األشخاص يتوقفون عن العلم والدراسة 

المرصد في تسليط الضوء على ثالثة مكامن ضعف في توظيف الشباب على أراضي االتحاد هي: التدريب المهني 
فاع معدالت التوقف عن الدراسة في صفوف الشباب، وعدم التطابق الذي ال يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وارت

 بين المستوى التعليمي لدى الشباب واحتياجات سوق العمل. 

ب ن من العمل الدؤو يْ عامَ تتطّلب  للتدريب المهني استراتيجيةً  خطةً  0210عام هذه المالحظة، وضع االتحاد  فبعد
عّدة ورش عمل وتّم تكوين مجموعات تركيز مع مختلف الجهات  خاللها اإلجراءات المهّمة. فقد ُنظمتتنفيذ بعض و 

نت ذلك، تمكّ  بفضلالجهات الفاعلة االجتماعية...(. الفاعلة في المنطقة )كالمركز التعليمي، والشركات، والشباب، و 
ة رؤية إضاف ّتملة توظيف الشباب على أراضيها، و مختلف الجهات الفاعلة من إدراك األسباب الكامنة وراء مشك

في عملية إعداد الخطة. وقد أّدى هذا النهج إلى نشر التوعية حول أهمية التنسيق  هذه الجهات الفاعلةالشباب و 
ع نموذج االجتماعيين( ووض والعاملينبين مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة )من الشركات، والمراكز التعليمية، 

 يتقترح هذه الخطة وضع برنامج أكاديمي توجيهّي من شأنه أن ينمّ للحوكمة يشمل مختلف هذه الجهات الفاعلة. و 
اب على من شأنه أن يحّفز الشب اً ضع برنامجيللتالميذ، و  فرديةً  متابعةً  يقّدمالمهارات الشخصية لدى الشباب، و 

االنخراط بالمهن الصناعية ذلك بالتنسيق بين الشباب والشركات ومراكز التدريب المهني. وقد أتاحت هذه الخطة 
ركات المبتكرة الش تطالاالستراتيجية وضع إجراءات متعددة لدعم الشباب في دخول سوق العمل. وتّم تنفيذ إجراءات 

ة الشباب لتوعي هذا المجالوالتدريب المهني في تنظيم حمالت توعية حول الصناعة  وشركات المستقبل. كما تمّ 
من  . فتّم عقد اجتماعات مع أشخاصهجيعهم على التوّجه نحو بفرص العمل التي قد تتوّفر في هذا القطاع وتش

ه إلكترونيًا رقمي وإتاحتالقطاع الصناعي في المدارس وفي مراكز التدريب المهني والجامعات. كما تّم تطوير محتوى 
عالنات إ على شكل مقاطع فيديو أو  ،ن عن عمل عن المهن المتوفرة في قطاع الصناعةو الباحثمن خالله ُيبّلغ  كي

صناعي ي التحدي التوصيفات وظيفية. وقد جذب هذا المحتوى الرقمي اهتمام الشباب. كما شارك المؤثرون فعن 
 يضاً أ تّم إطالق عّدة مبادرات وقد من شركات المنطقة. في شركة   فقط حد  وا أن يعملوا ليوم   مالذي يفرض عليه

 لجذب النساء نحو عالم الصناعة. 

وتّم إنشاء مدرسة تتوّفر فيها الفرص الجديدة وأصبحت تقّدم محتوى تعليميًا يالئم الطالب الذين يواجهون صعوبات 
ي فأصبحت هذه المدرسة توجههم مهنيًا وتساعدهم ففي حياتهم فيضطرون إلى ترك المدرسة والتوقف عن العلم؛ 

 . فردية   تدريبية   واالنتساب إلى دورات   داخليّ  العثور على تدريب  
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مكلفة بمكتب التنمية المحلية في اتحاد بلديات الشوف السويجاني، لتشاطر الدة هبى أبو كروم، لت السيّ تدخّ ثّم 
ي فوقالت إّنه عمل الشباب في المناطق الريفية. التي تدعم  Parc Innovationتجربتها في التعاون مع شركة 

ت التي أولى الخطوا ثّم تساءلت عن دريب المهني والصناعي، من المهم أن نوّجه أعمالنا نحو التالراهنة ظّل األزمة
أواًل تحديد  ه من الضروريّ أنّ  Núria MACIÀأوضحت السّيدة فيجب على البلديات أن تتخذها لبدء هذا العمل؟ 

ائل التدريب بها مثل هذه المهن ووسالمهن والوظائف التي تطلبها شركات المنطقة، وكذلك تحديد المهارات التي تتطلّ 
مهارات أّن الشباب سيتمتعون بال ُنظهر لهاشرك الشركات و علينا أن نجب الالزم. وأثناء تنفيذ هذه اإلجراءات، ي

 لشاغرة. لهم ملئ المناصب االكافية التي تخوّ 

وأوضحت السّيدة أولغا التوم، مديرة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في بلدية القاع، أّن البلدية تعمل على إنشاء 
ت شركات أعرب، فين بالشراكة مع وزارة االقتصادمركز صناعي في المنطقة. وقد أتت فكرة هذا المشروع قبل عام

العائق الوحيد حّل في التمويل إذ ال يوجد حتى اآلن أّي  شروع، ولكن  المنطقة عن رغبتها في المشاركة في هذا الم
العمل  يف يتمّ ك ثم سألت السّيدة أولغا التوموالمالية الراهنة في لبنان. لهذا المشروع بسبب األزمة االقتصادية  تمويل  

 Núria MACIÀالسّيدة  هامع الشباب على هذا المشروع وجذب اهتمامهم نحو مهن القطاع الصناعي؟ فنصحت
بالبحث أواًل عن الشخصيات البارزة في المنطقة )كغرفة التجارة، والنقابات العمالية، والتعاونيات...( ثّم إنشاء فريق 

معهم. كما يمكن تنظيم ورش عمل ومجموعات تركيز مع أولئك األشخاص لتحديد طرق إنشاء وتشغيل المركز  عمل  
 ة مجموعات  اللجوء إلى عدّ  في هذه العملية، على أن يتمّ  وضروريّ  اك الشباب أساسيّ الصناعي. وال شّك في أّن إشر 

 . ممثٌل بالكامل التنوع الوارد في المنطقةللتأّكد من أّن  من الشباب
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، أّن عملية Sant Quinze del Vallès، المسؤول عن الشفافية في بلدية Hugo BARROSوأضاف السيد 
من  متنوعةً  ةً أن تشمل مجموعيجب ، و وشفافةً  االقتصادية المحلية يجب أن تكون تداوليةً وضع استراتيجية للتنمية 

 للشباب.   الجهات الفاعلة التي تولي اهتمامًا خاصًا للجمهور المستهدف، أيّ 

ه من المستحيل افتتاح شركة جديدة في ظّل األزمة االقتصادية وأوضح السيد جورج يوسف، رئيس بلدية منجز، أنّ 
اللبنانية أّي  زة البلدياتوْ قروض، ولم يعد بحَ المالية الراهنة في لبنان. فقد توّقفت المصارف التجارية عن منح وال

دى م يجدون فيه وظيفًة لهم. ثّم تساءل إلى أيّ  ميزانية. ومن الواضح أن الشباب قد اختاروا الخارج كسوق عمل  
، ما أراضيها، وبالتالي أن تجذب المستثمرين والشركات على تستطيع البلدية أن تحّفز على استحداث فرص عمل  

 توفيرًا لفرص عمل للشباب؟  الحقاً ترجم يُ 

ن البلديات قانو  موادّ  من مع وزارة الداخلية والبلديات لمناقشة ماّدة   ًا قد ُعقداجتماع ضيمي إنّ قال السّيد بشير عف
تجيز للبلديات إمكانية الحصول على تمويل، ال سّيما من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشجيعًا على 
التنمية االقتصادية المحلية. وفي إطار تجربتها في مشاريع التعاون الالمركزي في أميركا الالتينية وأميركا الوسطى، 

مكاتب التنمية المحلية البلدية في المكسيك التي تدعم محاضرين مثااًل عن ال Núria MACIÀشاركت السّيدة 
تطوير وتنفيذ المشاريع المحلية وال سيما في مجال الشباب، وربط مختلف المشاريع التي ُتقام في المنطقة. وفي 

رى رواد لشركات الكبإذ تمّول ا ،الشركاتإنشاء أوروبا أيضًا والواليات المتحدة األميركية يوجد مشاريع لتسريع 
قائاًل إّنه على البلديات اللبنانية أن تدرس كيفية  Daniel VILÀ السيد فعّلقاألعمال وتعطيهم أفكارًا ابتكارية. 

د القطاعات األنسب واألكثر استدامًة في ظّل األزمة االقتصادية جذب المانحين الدوليين إلى أراضيها، وأن تحدّ 
 والمالية الراهنة في لبنان. 

االتحاد ي ف التنمية المحلية في اتحاد بلديات الحاصباني، فقد أوضحت أنّ ب كلفةالمأّما السيدة ليندا أبو ترابي، 
يئون السكان  لكنّ  معهَدْين للتدريب المهني تجاه هذه  كيف يمكننا أن نغّير نظرة الناس فتساءلت النظر إليهما ُيس 

ه من الضروري إبراز حقيقة أنه بمجّرد نّ إقائَلْين  Daniel VILÀوالسّيد  Núria MACIÀأجاباها السّيدة ف؟ المعاهد
حّتى أن ما  ،ثابت   على راتب   وسيحصل، سيحظى حتمًا بفرص أكثر إليجاد وظيفة، هذه المعاهدأن يغادر شخٌص 

 مه قطاعات النشاطات األخرى.  ا تقدّ يحصل عليه الشخص هو أكثر ممّ س

 هناك، المسؤولة عن التعاون اإلنمائي في مقاطعة برشلونة، إلى القول بأّن Nuria FERRESدة وبادرت السيّ 
تتمحور حول مواضيع التنمية االقتصادية المحلية ودعم اإلدماج المهني للشباب الكثير من الوثائق والمستندات التي 

ت ترغب لبلديات اللبنانية إن كانفي مقاطعة برشلونة. ومن الممكن أن نتشارك هذه الوثائق مع البلديات واتحادات ا
 في ذلك. 
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 جلسة لعمل جماعّي تتمحور حول مواضيع دمج الشباب في سوق العمل

، المكلفة بمشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات Sarah ARBEZقّدمت السّيدة 
 الشباب في سوق العمل. فانقسم المشاركون إلى اللبنانية، جلسة العمل الجماعّي التي تتمحور حول مواضيع دمج

الشباب  من شأنه أن يدمج معين   بحسب البلدية التي يتبعون لها من أجل العمل كفريق على اتخاذ إجراء   مجموعات
 يتناقش أعضاء كل مجموعة حولسفي سوق العمل وقد تّم تحديده مسبقًا خالل ورش العمل التشاركية. من ثّم 

لتنفيذ هذا اإلجراء الذي يمكن إضافته في خطة عملهم، كما يتحاورون حول الشركاء الذين  الخطوات الالزمة
 عمل   ستمارة  مجموعة بملئ ا تقوم كل  بعدها، ائج هذا اإلجراء. سيتعاونون معهم، وينتقون المؤشرات التي ستقيس نت

سُتنّفذ،  ، ونوع األنشطة التيفالمستهد هجمهور عنه، و صغيرًا عنوان اإلجراء، وأهدافه، وموجزًا  ما يلي: تدّون فيها
آلخرين شاطر ايمن كّل مجموعة كي  واحد   والشركاء، ومؤشرات الرصد، والنتائج المتوخاة. ثّم يتم اختيار شخص  

هذا التطبيق. فيكون بعدها الخبراء الكتالونيون مدعوين للرّد على ما ستعرضه كّل مجموعة  أثناء ما عملوا عليه
 .الالزمة المشورةلها موا أن يعيدوا توجيه البلديات اللبنانية وأن يقدّ  ويحق لهم

  .بلدية منجز: استحداث فرص عمل للشباب من خالل الحفاظ على تراث منجز وتطويره 

استحداث فرص عمل للشباب من خالل الحفاظ على تراث »قّدم السيد جورج يوسف، رئيس بلدية منجز، مشروع 
يعي لبلدية الديني والطبوتمثلت أهداف هذا المشروع باالعتماد على التراث الثقافي والتاريخي و «. منجز وتطويره

 فرص عمل للشباب. وتقترح خطة العمل ما يلي:  من أجل استحداث منجز

إقامة دورات تدريبية حول المهن السياحية، وريادة األعمال، في مجال السياحة للشباب بالشراكة مع مبادرة  .1
(. BIATفي غرفة طرابلس ولبنان الشمالي )« بيات»( وحاضنة األعمال LRIتحريج اللبنانية )إعادة ال

أّما مؤشرات الرصد فستتمّثل بالعقود التي يتم إبرامها مع المدّربين وكذلك عدد المشاركين في الدورات 
 التدريبية. 

( وحاضنة LRIريج اللبنانية )تنظيم حفالت ترويجية للمنتجات المحلية بالشراكة مع مبادرة إعادة التح .0
بعدد المشاركين  هنا (. وتتمّثل مؤشرات الرصدBIATفي غرفة طرابلس ولبنان الشمالي )« بيات»األعمال 

 في هذه الحفالت وعدد الشباب الذين يقومون بتسويق منتجاتهم.
ون لشباب. وتكتطوير األنشطة السياحية على مدار السنة بالتعاون مع عّدة جهات فاعلة محليًا منها ا .2

 مؤشرات الرصد هنا عدد األشخاص المشاركين في هذه األنشطة وعدد الشباب الذين سيقّدمون أنشطةً 
 . سياحيةً 
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إقامة وحدات تشاور مواطنّي داخل البلدية وإنشاء وحدات جديدة في مختلف القطاعات التي يمكن أن توّفر  .2
ت المنشأة وعدد الشباب الذين يجدون من فرص عمل  للشباب. وتكون مؤشرات الرصد هنا عدد الوحدا

 خاللها عماًل. 

إلى القول أنه في إطار مشروع دعم البلديات اللبنانّية في مجال التنمية  Nuria FERRESبادرت السّيدة 
االقتصادية المحلية وفرص عمل الشباب ومشاركة المواطنين، تستطيع مقاطعة برشلونة أن تمّول الدورات التدريبية 

يتم تنفيذها. أما بالنسبة إلى اإلجراءات األخرى، فتحتاج مقاطعة برشلونة إلى أن تدرس اإلجراءات والميزانية التي س
 التي اقترحتها البلديات كي تعرف مدى قدرتها على توفير التمويل. 

من األفضل أن  هنّ ة منجز هو مشروٌع مثيٌر لالهتمام لكأن مشروع بلدي Daniel VILÀمن جهته، رأى السّيد 
ينصّب التركيز على التشجيع على السياحة، أّي أن يتعّرف اآلخرون إلى منطقة منجز وأن تتعّرف البلدية بدورها 

، رية، والمطاعماح كالمحال التجاللسيّ  إلى جمهورها المستهدف. كما أّنه من الضروري أيضًا أن تقّدم خدمات  
 ... ،والفنادق

 

  للشباب من خالل قطاع األغذية الزراعية بلدية القاع: خلق فرص عمل 

اب خلق فرص عمل للشب»قّدم السيد جان كلود عاد، عضو في وحدة التشاور المواطنّي في بلدية القاع، مشروع 
وتتمثل أهداف هذا المشروع في الحد من هجرة الشباب من المناطق الريفية «. من خالل قطاع األغذية الزراعية

هدر في لانتاج والتسويق الزراعي، والحد من من خالل جذبهم نحو المهن الزراعية، وابتكار أساليب جديدة في اإل
اعية، لّكنها ات الزر في الواقع، إّن القاع هي قرية زراعية بامتياز تضّم عددًا كبيرًا من الصناعفاإلنتاج الزراعي. 

 بابفي السوق. ويستهدف هذا المشروع بالدرجة األولى ش جدالمتوا اإلنتاج المفرط مقابل الطلب الفعليّ  تواجه مشكلة
عامًا ويرغبون في السفر إلى الخارج. أّما أعمال المشروع فستنّفذ  20و  11المنطقة الذين تتراوح أعمارهم بين 

للشباب  بية  تدري بالتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي في المنطقة. ويقوم المشروع على تنظيم دورات  
ة زراعية، وتطوير أساليب جديدة في الصناعات التي تقوم حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية، وإنشاء تعاوني

 في كّل عام .  األكثر هدراً على البندورة، الفاكهة 

مشروع  تطوير قطاع األغذية الزراعية الذي تّم تنفيذه  عنمثاًل أمام الحاضرين  Daniel VILÀضرب السّيد و 
إّن هذه التسميات ترّوج بشكل أفضل  وقال .المصدر عالمة ،الجودة عالمةفي فرنسا وكتالونيا وأخذ عنوان: 

للمنتجات المحلية وتجذب الكثير من السياح.  أما بالنسبة إلى التعاونيات الزراعية، فهي تسمح بمشاركة المعدات 
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الزراعية ووسائل اإلنتاج. ومع ذلك، من المهم أيضًا توفير قيادة جيدة وحوكمة رشيدة لهذه التعاونيات مع وضع 
 لية واضحة لجميع المنتجين األعضاء في هذه التعاونيات.  قواعد تشغي

 

  اتحاد بلديات الحاصباني: تدريب الشباب على الزراعة 

دريب الشباب على ت»التنمية المحلية في اتحاد بلديات الحاصباني، مشروع كلفة بقدّمت السّيدة ليندا أبو ترابي، الم
الشباب القائمين في األرياف، واستحداث فرص عمل جديدة يهدف هذا المشروع إلى الحد من هجرة «. الزراعة

للشباب في القطاع الزراعي، وتطوير األراضي الزراعية، والترويج للمنتجات الزراعية في المنطقة ال سّيما بهدف 
 همل دريبية  ت تصديرها. ويستهدف المشروع بالدرجة األولى المزارعين من صفوف الشباب. ويقوم على تنظيم دورات  

 لتدريبهم على التقنيات الجديدة في الزراعة، وعلى إقامة حفالت ترويجية للمنتجات المحلية. 

على أهمية امتالك األراضي ألّن كثيرًا ما يستأجر المزارعون الشباب األراضي  Daniel VILÀ وشّدد السيد
المالكين وثّم  راضي الزراعية منالزراعية. ففي كتالونيا مثاًل، سمح مشروع صيرفة األراضي للبلدية بأن تشتري األ

 تتنازل عنها إلى المزارعين الشباب بثمن أقل.  

 

 بلدية حمانا: إنشاء أكاديمية شبابية للنهوض بالشباب 

هوض إنشاء أكاديمية شبابية للن»التنمية المحلية في بلدية حمانا، مشروع كلفة بمالدة لورا البري، قّدمت السيّ 
 يف، الذي يهدف إلى التشجيع على إشراك الشباب في وضع وتنفيذ السياسات العامة المحلية، ال سّيما «بالشباب

سية االثة مواضيع أسإيجاد فرص عمل. ويقوم المشروع على ث علىب صفوف النساء الشابات، ومساعدة الشبا
 : هي تدريبيةو 

تنمية المهارات الفردية والمهارات المهنية من خالل تنظيم وحدات تدريبية حول التواصل، والعمل لالتدريب  .1
 صياغة السيرة الذاتية. كيفية الجماعي، أو 

 التدريب على المواطنية من أجل زيادة المشاركة الشبابية في تطوير وتنفيذ السياسات العامة المحلية.  .0
 التدريب على ريادة األعمال لتشجيع الشباب على إطالق مشاريعهم الخاصة وخفض معدالت البطالة.  .2

 اسُتجرى بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف الجمعيات المحلية. أمّ هذه التدريبات أّن  لورا البري وأشارت السّيدة 
تائج في هذه الدورات التدريبية، وثانيًا ن مؤشرات رصد هذه اإلجراءات ستكون أواًل عدد الشباب الذين سيشاركون 

 التقييمات التي سُتجرى للدورات التدريبية.
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على أن يتم، في إطار هذا المشروع، العمل   Nuria FERRESوالسّيدة   Daniel VILÀأصّر كل  من السّيد ف
ّم بالتالي توفير ، فيتعنهاهذه الشركات مع الشركات القائمة لمعرفة فرص العمل المتوّفرة وأنواع المهن التي تبحث 

يتماشى مع احتياجات سوق العمل. لذلك يجب على البلدية أن تحّدد فرص العمل المتوفرة في منطقتها وأن  تدريب  
 تشرك الشركات في تطوير برنامج تدريبية. 

 

 اختتام الندوة  

ديات المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلأوضحت السّيدة ميسا التنير، المسؤولة عن المشاريع في جمعية 
اللبنانية، أّنه تّم وضع تشخيص تشاركّي مبّسط لقطاعات النمو في االقتصاد المحلي وفرص العمل الشباب في كّل 

ن ممن البلديات الست المستفيدة من المشروع، سيتّم قريبًا جدًا إرساله إلى البلديات اللبنانية المعنّية حتى تتمّكن 
 على أساس التوصيات التي ُرفعت في التشخيص.  عمل   العمل على وضع خطة  
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 البرنامج  

11H00 – 

11h05 
 المقدمة

 
رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات  السّيد بشير عضيمي،

 دقائق( 0اللبنانية )
 كلمة ترحيبية بالمشاركين،  -
 عرض أهداف هذه الندوة.   -

11h05 – 

11h45 
تصميم وتنفيذ استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية للشباب واألدوات والنصائح 

 المنهجية
 

، المسؤول عن التخطيط االستراتيجي في المكتب التقني الستراتيجيات Daniel VILÀد السيّ 
 دقيقة( 22) ةالتنمية االقتصادية في مقاطعة برشلون

 مفهوم استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية للشباب،  -
األدوات المنهجية لتحديد اإلجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه االستراتيجية،  -

  سيدعمون تنفيذ هذه االستراتيجية. الذينومؤشرات رصد نتائجها، والشركاء 
 الخدمات المحلية لدعم توظيف الشباب -
 الخدماتكيفية إنشاء هذه  -

 
 دقائق( 12للخبرات ) حلقة أسئلة وأجوبة، وتبادل  

  إّن أصعب العقبات في تنفيذ استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية في السياق
ما هي نصائحكم كي نضمن أن االستراتيجية الموضوعة فاللبناني هي التمويل. 

 تجذب الجهات المانحة والشركات الخاصة؟ 
  ة لدعم ت في البلديات الكتالونيلدى وضع المشاريع التي نُّفذهل تم إشراك الشباب

 ؟المهني هماندماج
   هل واجهت البلديات التي نفّذت مشاريع دعم اإلندماج المهني للشباب صعوبات

 في حشد الشباب؟ 
  ّباع اسلوب  معين  لحشد الشباب في هذه األعمال؟ هل تنصحوننا بات 
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  ّق نشاط ما النتائج المتوخاة؟ ماذا نفعل إن لم يحق 

11h45 – 

12h10 
 (Vicاستخالص التجارب من بلدية فيتش اإلسبانية ) الشباب: توظيف دعم خدمات

 
لوكالة ريادة األعمال واالبتكار والمعرفة  المديرة التنفيذية، Núria MACIÀالسّيدة 

"Creacció"  في اتحاد بلدياتd'Osona Comarca (10  :)دقيقية 
" في وضع برنامج Creaccióتجربة وكالة ريادة األعمال واالبتكار والمعرفة "عرض  -

 d'Osona Comarcaفي اتحاد بلديات لدعم توظيف الشباب 
لدى وضع برنامج لمساعدة  (Vic) التحديات والصعوبات التي واجهتها بلدية فيتش -

 الشباب في مجال التوظيف، واآلثار اإليجابية المترتبة.
 

 دقائق( 12وأجوبة )حلقة أسئلة 
  ّللشباب حول ريادة األعمال؟  تدريبيةً  مون دورات  هل تنظ 
  ما هي اآلليات التي تعتمدونها لحشد الشباب في برنامج دعم توظيف الشباب؟ 
  ما هي التكاليف التي تتكبّدها البلدية لالستفادة من هذا البرنامج؟ 

12h10 – 

13h40 
 دمج الشباب في سوق العمل جلسة لعمل جماعّي تتمحور حول مواضيع

 
لى ع بحسب البلدية التي يتبعون لها من أجل العمل كفريق   نقسم المشاركون إلى مجموعات  ي

من شأنه أن يدمج الشباب في سوق العمل وقد تّم تحديده مسبقًا خالل  معين   اتخاذ إجراء  
 ورش العمل التشاركية. من ثّم يتناقش أعضاء كل مجموعة حول الخطوات الالزمة لتنفيذ

خطة عملهم، كما يتحاورون حول الشركاء الذين  إلىهذا اإلجراء الذي يمكن إضافته 
 دقيقة( 22تقيس نتائج هذا اإلجراء. )سيتعاونون معهم، وينتقون المؤشرات التي س

 
هذا  ءأثنا ي تشاطر اآلخرين ما عملوا عليهك من كّل مجموعة   واحد   ثّم يتم اختيار شخص  

التطبيق. فيكون بعدها الخبراء الكتالونيون مدعوين للرّد على ما ستعرضه كّل مجموعة ويحق 
إلجراءات عّلق بافي ما يت الالزمة المشورة موا لهالهم أن يعيدوا توجيه البلديات اللبنانية وأن يقدّ 

 دقيقة( 62. )التي ستقترحها
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13h40 – 

13h45 
 اختتام الندوة

 
، مسؤولة عن المشاريع لدى جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب السّيدة ميسا التنير

 دقائق(  0التقني للبلديات اللبنانية  )
 لمحة عامة حول أبرز النقاط التي تّمت مناقشتها،  -
 عرض األعمال التي ستقام الحقًا في إطار المشروع -
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 قائمة الحضور

 المؤسسة الوظيفة / المنصب الشهرة االسم 
Nuria FERRES مقاطعة برشلونة  مسؤولة عن التعاون اإلنمائي 

Ana ALOS  مكّلفة بمشاريع في مكتب التعاون
 مديرية العالقات الدولية -اإلنمائي 

 مقاطعة برشلونة 

Arnau GUIX BOIRA  مقاطعة برشلونة  موظف بلدي 
Daniel VILÀ  المسؤول عن التخطيط االستراتيجي في

المكتب التقني الستراتيجيات التنمية 
 االقتصادية

 مقاطعة برشلونة

Núria MASIA 

CASANOVAS 
واالبتكار  وكالة ريادة األعمال المديرة التنفيذية 

 "Creaccióوالمعرفة "
Sílvia COMPANYO   منسقة دائرة المشاركة والمساواة والطفولة

 والمراهقة والتعاون 
 بلدية مارتوريل 

Hugo BARROS بلدية مسؤول عن الشفافية Sant Quirze del 
Vallès 

 بلدية القاع سكرتيرة تومالبيطار  عبير 
 بلدية القاع والتنشيط الثقافي مديرة مركز المطالعة التوم اولغا
 بلدية القاع معلمة عوض سالم

 بلدية القاع مساعدة اجتماعية مطر ساندي
 بلدية القاع ناشط اجتماعي عاد جان كلود

 بلدية القاع طالبة هندسة مطار جويل
 بلدية القاع عضو في المجتمع المدني عاد حكمت
 القاعبلدية  عضو في المجتمع المدني مطر هادي
 بلدية القاع عضو في التعاونية الزراعية "سوا" طعمه طارق 
اتحاد بلديات الشوف  مكلفة بمكتب التنمية المحلية أبو كّروم هبى

 السويجاني
 بلدية منجز رئيس بلدية يوسف جورج
 بلدية منجز مسؤولة عن بيت التراث كرم ساميه

 بلدية منجز عضو في المجتمع المدني يعقوب جورجيت
 بلدية منجز عضو في المجتمع المدني أنطونيوس مدحت
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 بلدية منجز مربي نحل مراد جوزيف
 بلدية منجز معلمة الياس ساميه

 بلدية منجز عضو في المجتمع المدني يوسف جوزيف
 اتحاد بلديات الحاصباني رئيس الصفدي سامي

 الحاصبانياتحاد بلديات  مكلفة بمكتب التنمية المحلية أبو ترابي ليندا

 اتحاد بلديات الحاصباني مساعدة اجتماعية حديف جنى

 اتحاد بلديات الحاصباني مساعدة اجتماعية عماشة سعيدة

 اتحاد بلديات الحاصباني متطوع في الصليب األحمر مارديس وسام

 بلدية حمانا مسؤولة عن التنمية المحلية البري  لورا

 القطاع الخاص مترجم فوري  أيوب وديع
جمعية المدن المتحدة في  خبير صالح حسين

 لبنان
 عاملة لحسابها الخاص مترجمة فورية حنا ضاهر ريتا

جمعية المدن المتحدة في  رئيس عضيمي بشير
 لبنان

جمعية المدن المتحدة في  مسؤولة عن أعمال التنمية والتنسيق عضيمي هدى
 لبنان

المتحدة في جمعية المدن  مسؤولة عن المشاريع التنير ميسا
 لبنان

Sarah  ARBEZ جمعية المدن المتحدة في  مكلفة بمشاريع
 لبنان

 


