
   ٠٦/٠٢/٢٠٠٨ ،األربعاء  
  
  "بيت لبنان"مشروع 

  شراكة بين منظمة العمل الدولية وسوق الطيب
  

  للدول العربية في بيروتاإلقليميالمكتب /وليةمنظمة العمل الداليوم أطلقت  –) أخبار م ع د(بيروت 
هدف  التي ت" بيت لبنان–البيت اللبناني التقليدي "دراستها بعنوان سوق الطيب بالتعاون وبالشراكة مع 

على أن   لبنانيةخاللها انتقاء خمسة مناطقوالتي تم من  مختارةفي قرى   لبنانية تقليديةإنشاء بيوتإلى 
  بفن معينأوبحرفة كل واحدة منها تتمتع قة تيمناً بالقرية التي يكون فيها والتي يسمى البيت في كل منط

  . المينا، وآسيا، وتربل، وبصوص وجزين: وهي
  

 ومن المقرر أن تقوم هذه البيوت بتقديم األطعمة، واألعمال الفنية والحرفية التقليدية، وبإبراز
ويهدف . لضيافة التي تتميز بها المجتمعات المحليةخصائص الهندسة المعمارية، والزراعة المستدامة، وا

 في المجتمعات الريفية، إعادة إحياء التقاليد المنسية، واستحداث فرص العملالمشروع المقترح إلى 
وإتاحة مجموعة واسعة من الخدمات، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية بشكل ناشط من أجل بلوغ 

 . هذه األهداف

  
امرأة في بيئته واستحداث نقطة التقاء أو كل أساسي إلى إبقاء المنتج رجالً ويهدف المشروع بش

في مراكز اإلنتاج الريفية للمزارعين، والمنتجين، والحرفيين والمستهلكين من أجل المساهمة في 
 .استمرارية التقاليد المحلية

  
، وفي المحافظة على ومن المتوقع أن يساهم المشروع في التنمية االقتصادية واالجتماعية

التراث المعماري التقليدي والتقاليد والعادات المنسية، وفي إعادة إحياء الفنون والحرف، والترويج 
  : التي تتعدد وتتنوع" بيت لبنان"وفي ما يلي أهداف مشروع . للمطبخ اللبناني

المعرفة، : الترويج للحرف اليدوية المحلية من خالل مساندة الحرفيين على أكثر من صعيد 
 .والدراية والمهارات الشخصية

 .حشد الموارد المحلية من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة 

الفنون والحرف، الزراعة : تطوير إستراتيجية تدخل شاملة قائمة على القطاعات المكملة 
 .والسياحة بهدف االرتقاء بفرص العمل ضمن المجتمع المحلي

صورة جذابة عن الثقافة والتراث المحليين من أجل إلعطاء  تنفيذ المشروع المساهمة في 
 .الحصول على التزام الشباب تجاه المحافظة على التراث الثقافي

 ومن المتوقع استحداث مزيد ، شخصاً من كل قرية بشكل مباشر من تنمية بيت لبنان١٥استفادة  
  .مجاورة إلى مقصد سياحي محليمن فرص العمل مع تحول القرية المعنية والقرى ال

  
شارك في الحفل ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية ومنظمات األمم المتحدة العاملـة فـي                و

لبنان، والسفارات، وهيئات المجتمع المدني، وعدد من الشركاء المحليين كالبلديات والناشطين في كـل              
يو لبنان، جمعية ذاكرة وتنمية، اركانسـييل،       حرف: قرية من القرى المختارة، والشركاء االجتماعيين مثل      

منظمة األرز للبيئة، مؤسسة التراث الوطنية وكلية الهندسة المعمارية في الجامعة األمريكية في بيروت،              
  .  باإلضافة إلى واضعي الدراسة منظمة العمل الدولية وسوق الطيب

  
    
     


