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ضمن عشر إتحادات    تعز�ز قدرات التخطیط للتنمیة االجتماعیة واالقتصاد�ة المحلیة
 بلد�ات 

 

المشروع المشترك حول   �عیدون تفعیل UN-Habitatجتماعیة والو�الة اإل�طالیة للتعاون اإلنمائي و�رنامج اإل وزارة الشؤون 

 عملیات التخطیط على المستوى المحلي   

 

وزارة و )  AICSالو�ـالـة اإل�طـالیـة للتعـاون اإلنمـائي (مع  �ـالشــــــــــــــراكـة    UN-Habitatبرنـامج    أقـام.  2022آب    17في    بیروت،
تطو�ر قدرات هدف ب لبنانیة  عشــــــــرة إتحادات بلد�ات ضــــــــمت رؤســــــــاء وممثلین عن  تدر�بیة    ورشــــــــة عملالشــــــــؤون االجتماعیة، 

ــاد�ة المحلیة ــاد�ة التخطیط للتنمیة االجتماعیة واالقتصـــــ ــروع "تعز�ز التنمیة االجتماعیة االقتصـــــ ــمن مشـــــ . تندرج هذه المبادرة ضـــــ
-UNبرنــامج    تنفیــذ من قبــلبالمحلیــة من خالل تطو�ر قــدرات التخطیط المحلي على صــــــــــــــعیــد اتحــادات/ تجمعــات بلــد�ــات"،  

Habitat  من   �تمو�لٍ وAICS. 
 

-UN�رنامج  و جمعت ورشـــــــة العمل ممثلین من اتحادات البلد�ات ومراكز التنمیة االجتماعیة التا�عة لوزارة الشـــــــؤون االجتماعیة 
Habitat،  دعم اإلتحادات العشـــــــــــــرة  طة طر�ق واالتفاق علیها من أجل  ر اخوضـــــــــــــع حول  تمحورت  تخللها جلســـــــــــــات عّدة حیث

 .وضع خطة اجتماعیة واقتصاد�ة محلیة �استخدام النهج التشار�ي القائم على األدلةالمشار�ة على 
 

عكار، اتحاد بلد�ات جرد القیطع، اتحاد    -تحادات المشـــــاِر�ة في هذا المشـــــروع: اتحاد بلد�ات منطقة الجومة  اإلتتضـــــّمن الئحة 
�حمدون، اتحاد بلد�ات إقلیم الخروب الشــــــــــــمالي، اتحاد بلد�ات الشــــــــــــوف   –الجرد األعلى   بلد�ات قضــــــــــــاء زغرتا، اتحاد بلد�ات

 السو�جاني، اتحاد بلدّ�ات قضاء جز�ن، اتحاد بلد�ات إقلیم التفاح، اتحاد بلد�ات قلعة االستقالل، واتحاد بلد�ات شمال �علبك.
 

التنمیة االجتماعیة واالقتصـاد�ة المحلیة    إن"وحول الموضـوع قال القاضـي عبد هللا أحمد، المدیر العام لوزارة الشـؤون االجتماعیة: 
ــبح  ــو�اً عمل  نممكنة عندما تصــ ــیؤدي  أهليمجتمع  �إدارات عاّمة و�لد�ات و  ســ ــافر والتعاون بین هذا وقطاع خاص. ســ هذه  التضــ
ــاء إلى   الجهات ــروع،  المحلّیة  ة �مكن أن تخفف من التحد�ات التي تواجهها المجتمعاتحلول مبتكر إنشـــــــــ . ومن خالل هذا المشـــــــــ

 ." الناستحسین حیاة  في تساهم حلولأحّث السلطات المحلیة وجمیع أصحاب المصلحة على تصمیم 
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ــتراتیجي   فإننا ،للتعاون اإلنمائي اإل�طالیةتنا نحن في الو�الة  "من جه ــاقد  نعتبر أن التخطیط اإلســ ــمنالتنمیة حتى  في هم�ســ   ضــ
لمستقبل  لعملیة تشار�یة ستشجعها على التفكیر في رؤ�تها الخاصة   ضمنالمجتمعات المحلیة  إشراك إنّ  �ما الظروف الصعبة.

ــة بها.احقیقهو�یفیة ت ــاد�ة الخاصـ ــاهم   نأمل أنّ نحن و  ، مع مراعاة الجوانب الثقافیة والبیئیة واالجتماعیة واالقتصـ هذا المشـــروع  �سـ
الو�الة اإل�طالیة للتعاون اإلنمائي  خطط اجتماعیة واقتصـــــــاد�ة مبتكرة واســـــــتراتیجیة." قالت ألیســـــــاندرا بیرماتي، مدیرة   في وضـــــــع

)AICS لبنان.)  في 
 

"تلعب الســـــــلطات المحلیة  لبنان :ومن ناحیتها قالت تاینا �ر�ســـــــتیانســـــــن، مدیرة برنامج األمم المتحدة للمســـــــتوطنات البشـــــــر�ة في  
المجتمع المدني في لبنان دوًرا حاســًما في التخطیط ووضــع األولو�ات اإلســتراتیجیة وتنفیذ  مؤســســات  ومراكز التنمیة االجتماعیة و 

في المجتمعـات التي تخـدمهـا، وهي نفس المجتمعـات التي  لمواجهـة األزمـات  على الخط األمـامي    فهي تقفاإلجراءات العـاجلـة. 
 نازع في األزمات المتعددة التي یواجهها لبنان."ت
 

م س  ،الخطط االجتماعیة واالقتصاد�ة المحلیة لكل من اتحادات البلد�اتتصمیم  �عد لمؤسسات اللبنانیة و�ذلك هذه المشار�ع ل  ُتقدَّ
ة   و��جاد فرص    لدخلز�ادة مصـادر االتي تسـاعد في  تلك المجتمع الدولي �فرصـة النتهازها في مواجهة األزمة االقتصـاد�ة، خاصـّ

 العمل وتقد�م خدمات الرعا�ة. 
 

 -انتهى-
 

 )UN-Habitatحول برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة (
دولة حول العالم، و�قدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات    90�عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة في أكثر من  

ومن خالل العمل مع الحكومات والشر�اء المحلیین، تجمع مشار�ع البرنامج ذات التأثیر   .البشر�ة من أجل مستقبل حضري أفضل
  2030رفة المحلیة لتقد�م حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمیة المستدامة للعام  العالي بین الخبرة العالمیة والمع

 جعل المدن والمستوطنات البشر�ة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.  - 11هدًفا محّدًدا �شأن المدن، الهدف  
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