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   ٢٠١٠مايو / أيار٥بيروت، 
  

انتهائهم من برنامج التدريب بعد  طالباً من صيدا والمناطق المحيطة بها على شهادة أربعين من أكثرحصل 
 ٣االثنين الموافق حفل التخرج يوم وعقد . الفنيةاشهر في مدرسة صيدا المهني الذي استمر لمدة ستة 

السيد ، السفير اإليطالي في لبنانو، بهية الحريريالسيدة حضور النائب  بيدافي ص ٢٠١٠مايو /أيار
 سيوماوريالمكتب اإلقليمي للدول العربية السيد /العمل الدولية لمنظمة نائب المدير اإلقليميغابرييل كيكيا و

  .بوسي
  

المهارات وخدمات التوظيف واالنتعاش االقتصادي تطوير هذه الدورات كجزء من مشروع جاءت وقد 
بلغ ت والذي بيروت السفارة اإليطالية في –الوكالة اإليطالية للتعاون موله تالذي المحلي لقطاع البناء والتشييد 

أكتوبر /تشرين األولشهر ذ هذا المشروع في تنفيت منظمة العمل الدولية ببدأو. ثالثة ماليين دوالرقيمته 
كل من  بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية وكذلك مع البلديات ومؤسسات التعليم المهني في ٢٠٠٨
  . الصرفند وصيدا،صور النبطية، ،جبيل، حاصبيا، مرجعيونبنت 

   
هذه  إنجاح في ساهم من وجميع ليةالدو العمل ومنظمة اإليطالية الحكومة الحريري السيدة شكرت جهتها من

كما  صيدا وجنوب لبنانفي األساسية  واحدة من األولويات االجتماعية واالقتصادية تتناولالمبادرة التي 
توسيع فرص الحصول على التدريب على العمل ذات الصلة واالستفادة من هذه المهارات في "أن  أضافت

  ."شامل وغنيوظيفي أمر أساسي لتحقيق نمو يعتبر تأمين فرص العمل المنتج للجميع 
   

، تنمية المهارات وخلق فرص العملتعتبر " السيد كيكا كلمة قال فيها اإليطاليوجه السفير وخالل الحفل، 
الجهود دعم هذه المبادرة في وتساهم .  للتعاون اإلنمائي اإليطالي في لبنان رئيسياًوخاصة للشباب هدفاً

تهدف إلى تحفيز االنتعاش االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة الوطنية والمحلية التي 
  ".احتياجات سوق العملبمرتبطة 

  
إقامة شراكات بين أهمية "على ة منظمة العمل الدولية وشدد فيها و بوسي كلميلسيد ماوريسكما ألقى ا
على وينبغي ، عمل والعمال، ومنظمات أصحاب الالمركزية ومؤسسات التدريب المهني، والبلدياتالسلطات 
أن لخريجين الذين اكتسبوا مهارات مهنية في قطاعات رئيسية مثل النجارة والسباكة والكهرباء اهؤالء 
بشكل اللبناني نمو القطاع االقتصادي من اجل رة اللبنانيين المهتلبية الطلب المتزايد على العمال يقوموا ب
  ."البناءقطاع وخاصة سريع 
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، العديد من مؤسسات التدريب المهنيتجهيز ، و طالبا٤٠٠ًرب اتدريب ما يق، تم لمشروعيذ اوخالل فترة تنف
وتعزيز ثقافة روح المبادرة من خالل توفير تدريب خاص في مجال تنمية األعمال الصغيرة وتعزيز 

ارة التجغرف الروابط مع أصحاب العمل من خالل اتفاقات الشراكة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، و
سيستفيد منها يونيو و/حزيرانشهر بدءاً من جديدة دورات مهنية وسيتم إطالق .  المحليةوالصناعة والزراعة

  . من مختلف البلدات في جنوب لبنانشخص  ٦٠٠حوالي 
 


