
 

 

 مؤتمر لبلدية الحازمية عن دور الشباب في الحكم بالتعاون مع األونيسكو
 

 
 

 ۰۸:۳۲ - ۲۰۱٦آب  ۱۱الخميس 
، احتفاال UNESCO أقامت بلدية الحازمية، برعاية منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

، "دور الشباب في الحكم المحلي"، مؤتمر الشباب الثاني تحت عنوان "الشباب العالمي"بيوم 
أهمية دور الشباب في التفاعل والمشاركة في صناعة القرار المحلي، بما يحمي "الذي أكد 

حقوقهم في التمثيل السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتعزيز قدراتهم والمساهمة في نقل 
كما هدف الى تعزيز التواصل . بابية الى مستوى متقدم من التخطيط والتنفيذالمشاركة الش

 ."ومفهومي الحوار والديموقراطية لدى الشباب
استهل المؤتمر بكلمة لرئيس المجلس البلدي في الحازمية جان الياس األسمر، شدد فيها 

جلس البلدي، بعد أهمية مشاركة الشباب واستعداد البلدية التام لتبني مقترحاتهم في الم"
صياغتها كمشاريع تنفيذية، بالتنسيق مع مكتب التنمية المستحدث في البلدية ليكون في خدمة 

 ."الشباب وتطلعاتهم وليفتح اآلفاق ويوسعها
مدينة "آمنـّــا بهذا الشعار فصارت الحازمية " ... شعارنا اإلنماء: "وجاء في كلمة اسمر ما يلي

 ."العراقة والتطور
فصار  ۲۰۱٥هذا ما قلناه للشباب في مؤتمرهم األول في العام " ... الضمانة ألفضل مستقبلأنتم "

 .لزاماً علينا تفعيل دورهم في الحقل العام ألنهم يطمحون الى التطوير وكذلك نحن
انبثقت مجموعات من مجتمعنا البلدي، انضوت في ورش عمل، فجاء مكتب التنمية والمجموعة 

نشاطاتهم وتحقيق مشاريعهم والعمل على جذب الشباب وانخراطهم في  التي تعمل معه لدعم
 .الشأن العام وفي العمل البلدي بشكل خاص

تواصلنا بمختلف الطرق والوسائل مع الشباب، ألننا نريد سماع مشاكلهم، معرفة تطلعاتهم، 
 .واستثمار طاقاتهم الستكمال مسيرة تطوير الحازمية أكثر فأكثر

تنموية، : ذت طريقها الى التنفيذ والنجاح خالل العام الفائت وتعّددت أوجههامشاريع عديدة أخ
 .بيئية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية ورياضية وفنيّة

لشبابنا غزارة في األفكار، وقيمة في طرحهم الحتياجاتهم االساسية والعمل على تنفيذها، ونحن 
وضع استراتيجية حقيقية للتنمية في  نعمل معهم، من خالل ورش العمل ومكتب التنمية، على

 .المنطقة على الصعد كافة
واليوم، مرة جديدة نطلق مؤتمر الشباب في الحازمية، قلب لبنان النابض، سيما وأّن لبنان الغد 



 

 

 .هاجسنا، وشبابنا من أولى أوليّاتنا
د بن سيف اليوم تدعمنا منظمة اليونسكو ممثلة بمدير مكتبها االقليمي في بيروت الدكتور حم

الهمامي، لتفعيل عملية دمج الشباب في الشأن العام ودعم مشاركتهم في مواقع القرار لما فيها 
 .من آثار ايجابية على وطن طغت عليه المحسوبيات

من هنا،على الشباب أن يدركوا أهمية مشاركتهم في البرامج التي تهدف الى صقل شخصيّتهم 
 .والعملية وتأهيلهم للخوض في مختلف الميادين المجتمعية واكسابهم المهارات والخبرات العلمية

بلدية الحازمية، واتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، بتمويل من منظمة األمم المتحدة للتربية 
سيوفـّرون للشباب بعد هذا المؤتمر، التدريب لخوض الشأن العام والعمل  UNESCO والعلم والثقافة

ياً على تأسيس مجلس شبابي التحاد بلديات ساحل المتن البلدي بشكل خاص وسنعمل سو
 .الجنوبي، يهدف الى تعزيز التواصل والحوار بما يخدم االتحاد، وقضاياه ومطالبه

 ... صبايا وشباب
ألنكم أساس الغد وألنكم تتمتعون بالحماس والحيوية والطاقة الجبّارة نحو التقّدم مّما يضمن تقدم 

 ...العمل البلدي بثبات
 .نكم الضمانة ألفضل مستقبل نعمل معكم من أجل تطوير مدائنناأل

 ...أنتم قوّة اجتماعية مهمة، معكم نصنع القرار
عاشت الحازمية وتجّددت وعاش ... عشتم. نؤمن بكم، ومعكم سنحقق األحالم الكبرى بوطن فتيّ 

  ."لبنان
ف بضرورة أن يكون الشباب في ازدياد االعترا"وأكد ممثل المدير اإلقليمي لليونيسكو جورج عواد 

صلب خطط التنمية، إذ أنهم يشكلون قوة حيوية، وهم شركاء اساسيون في كل جوانب التنمية، 
 ."وتعتبر طاقتهم وحماسهم ورؤيتهم أساسية إلحداث تغيير اجتماعي ايجابي

يجية في ما قامت به وكاالت األمم المتحدة من تحديد مجموعة من األولويات االسترات"وتطرق إلى 
أربعة مجاالت متعلقة بالسياسات وطرق التدخل التي بإمكانها أن تفرز تأثيرا أكبر، في ما يتعلق 

 ."بإقرار حقوق الشباب في المنطقة العربية
دور الشباب في تغيير وجهة الحكم المحلي وضرورة "وتحدث الوزير السابق زياد بارود عن 

 ."مشاركتهم لتصل آراهم بشكل واضح وفعال
، تحدث فيها "أهمية اشراك الشباب في الشأن العام"تخللت المؤتمر طاولة مستديرة بعنوان و

 ."الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في عملية التنمية المحلية"الدكتور بول مرقص عن 
أما الدكتور ". واقع مشاركة الشباب في الحكم المحلي"وعرض الدكتور رمزي الحاج من جهته، 

 ."دور مكاتب التنمية في تعزيز المشاركة الشبابية"حدث عن بشير عضيمي فت
دور المنظمات الدولية وغير الحكومية في دعم الشباب "وشددت الدكتورة منى الزغبي على 

". دور اليونيسكو في هذا الموضوع"، شارحة "لتحقيق رؤية مستدامة لالنخراط في الحكم المحلي
قبل المنظمة بعد المؤتمر لتأسيس مجلس شبابي على  التدريبات المقترحة من"كما تطرقت إلى 

 ."صعيد اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي الذي يضم بلديات الحازمية، فرن الشباك والشياح
النشاطات التي قام بها شباب الحازمية "الحازمية ختاًما  -وعرض رئيس جمعية مار منصور دي بول 
 ."والمجلس البلدي في الحازمية خالل العام الفائت بإشراف مكتب التنمية
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