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نياللبنا -الفرنسي  المؤتمر الثالث للتعاون الالمركزي  

جزء من دعم الحكم المحلي: اللبناني –تطوير التعاون الالمركزي الفرنسي   

0291أيلول  02والجمعة  91الخميس   

 

المؤتمر تقرير    
 

:من تنظيم  
ودمجلس مقاطعة األ   

 في فرنسا  المدن المتحدة
 / المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي لبنان المدن المتحدةجمعية 

 

 باالشتراك مع:
 لجنة رؤساء البلديات اللبنانية

 السفارة الفرنسية في لبنان
 السفارة اللبنانية في فرنسا

 الشؤون الخارجية الفرنسيةو أوروبا وزارة
 ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية
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 نانية،اللب للبلديات نيالتق المكتب/  لبنان في المتحدة المدنجمعية و فرنسا في المتحدة المدنو ود،نّظم كّل من مقاطعة األ         

 الداخلية وزارةو الخارجية الفرنسية، والشؤون أوروبا ووزارة لبنان، في الفرنسية والسفارة اللبنانية، البلديات رؤساء لجنة مع بالشراكة

 الالمركزي المؤتمر الثالث للتعاون 0291 أيلول 02 الجمعة و 91 الخميس يومي فرنسا في والسفارة اللبنانية ،اللبنانية والبلديات

  .(فرنسا - في كاركاسون)ود مقّر مقاطعة األ فياللبناني  – الفرنسي

 لبلدياتا تدريب ركزم إلنشاء لبناني -بروتوكول إتفاقية فرنسي  بتوقيع اللبناني - الفرنسي الالمركزي للتعاون تميز المؤتمر الثالث

دى لي الوزير لمعا الفرنسي انظيرهو ،الحسن ريا السيدة اللبنانية والبلديات الداخلية معالي وزيرة بحضور ،(CEFOM) اللبنانية

سعادة و ،نوسيباستيان لوكور السيدفرنسا ق والعالقات مع السلطات المحلية، المكلف بشؤون السلطات المحلية في وزارة تناسق المناط

 مندوبةال فيرةالس وسعادة ،عازار أبو ونياص السيدةقنصل لبنان العام في مرسيليا سعادة و ،عدوان رامي السيد لبنان في فرنسا سفير

 .مورو كريستينالسيدة  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لدى مفوضية العمل الخارجي للسلطات المحليةفي 

 لإلدارات لمديرة العامةاسعادة أيضا  فيه  وشاركت ،بلديا  لبنانيا   منتخبا  وموظفا   20 بينهم من ،شخصا   962 حوالى الحدث هذا حضر

 .حسن أبو فاتن السيدة ،والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية

 األهداف

 لتعاونا تقييمل فرصة   الحدث هذا شّكل اللبناني، -المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي الفرنسي  عقد على سنوات سبعمرور  بعد

 .جديدة مستقبلية آفاق روتصوّ  ،عنه المنبثقة الرئيسية التوجهات دراسةلو ،الالمركزي

"المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات  منذ اللبنانية الحكومة أطلقتها التي الوطنية اإلصالحات مع وتماشيا   ،عام بشكل  و

 عمداللبناني من أجل توفير ال - الفرنسي الالمركزي التعاون ال بّد من التفكير في تطوير كان ،0292 عام (سيدر) "ومع الشركات

  .ةالمحلي ةكموالح تعزيزل

 األهداف من المؤتمر: كانت الغرض، لهذا

 المؤتمر األخيرانعقاد   منذ اللبناني - الالمركزي الفرنسي التعاون تقييم. 

 ة سابقا  المنفّذ التعاون تجارب انطالقا  من اللبناني -الفرنسي  بالتعاون الالمركزي خاصةمواضيع  في التفكير تعزيز. 

 مركزيالال التعاون نشاطات إطار في ولبنان فرنسا في السلطات المحلية لشبكات المضافة القيمة على الضوء تسليط. 

 اللبناني – الفرنسي الالمركزي للتعاون الجديدة الطريق خارطة تحديد. 

 واللبنانية الفرنسية السلطات المحلية بين العالقات وتعزيز الروابط تيسير. 

 

 مداخالت بروتوكولية ومؤسساتية

ق لي الوزير لدى وزارة تناسمعاو ،الحسن ريا السيدة لبنان في والبلديات الداخلية وزيرة معالي بحضور الحدث هذا تميز

 .سيباستيان لوكورنو السيدفرنسا ق والعالقات مع السلطات المحلية، المكلف بشؤون السلطات المحلية في المناط

 قرون منذ دينالبل تربط التي القوية الصداقة بعالقة الحسن ريا السيدة اللبنانية والبلديات الداخلية معالي وزيرة ذّكرت كلمتها،في 

مسألة ب تعلقي ما في سيما ال اإلصالحية، جهودهال اللبنانية الحكومةعلى مواصلة  وأّكدت ،لبنان إلى فرنسا تقدمه الذي المستمر الدعمبو

 السلطات المحلية بين الخبرات تبادل أهمية على مؤّكدة   الالمركزي التعاون لتنمية الوزارة دعم إلى الحسن تأشارو. الالمركزية

 جميع الذي يحظى به من قبل دعمالو اللبنانية بلدياتال تدريب مركزتأسيس  مشروع عرضت الحسن وأخيرا ،. واللبنانية الفرنسية

 .واللبنانيين الفرنسيين الشركاء

 تطوير لةمواص إلى الحاجةبو اللبناني - الفرنسي الالمركزي التعاون بأهمية سيباستيان لوكورنو معالي الوزير السيد ذّكرمن جهته، 

يستفيد  أن يمكن التي الخبرات تبادلعملية و فرنسا في الالمركزية بها تمر تزال ال التي الطويلة العملية شرحقام بو الشراكتين، هاتين
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 لوكورنو دأكّ  وأخيرا ،. والثقافة الشباب يعلى صعيدال سيما  ،التبادل بين الشراكات تعزيز أهمية على سلّط الضوء كما. لبنان منها

  الالمركزي. التعاون شراكات إطار في الشفافية أهمية على خاص بشكل  

 

ة في المركز مدير قسم العالقات الدولي بين (هايمين إلىالصورة  يسار من) لبناني - بروتوكول إتفاقية فرنسي بتوقيع ت الجلسةاختُتم

رجي مفوضية العمل الخامندوبة في ال وسعادة السفيرة ،أندرياس كورب السيد الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية

 قلي الوزير لدى وزارة تناسق المناطمعاو ،مورو كريستينالسيدة  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لدى للسلطات المحلية

الداخلية  زيرةومعالي و ،سيباستيان لوكورنو السيدفرنسا والعالقات مع السلطات المحلية، المكلف بشؤون السلطات المحلية في 

 .بعينو يليإ السيد اللبنانية البلديات رؤساء لجنة رئيس وممثل مكايل وقز بلدية رئيسو ،الحسن ريا السيدة والبلديات اللبنانية

 للبنانيةا البلديات تعزيز الجهود الرامية إلى تنسيقبهدف  األطراف الموقّعة بين مشتركة طريق خارطة ويعّد هذا البروتوكول بمثابة

 اللبنانية. لبلدياتا تدريب مركزمشروع تأسيس  دعمل ،خاص بشكل   ،، كما أنها تمّهد الطريقوتطويرها

 

 جلسات عامة

 .عامة جلسات عدة اللبناني - الفرنسي المؤتمر الثالث للتعاون الالمركزي تخلل اليومين، هذين خاللفي 

المتمحورة حول الجلسة العامة األولى  سمحت

 استعراضب اللبناني - الفرنسي الالمركزي لتعاونتقييم ا

ذا وفي ه منذ الثمانينيات. مجالهذا الالتقّدم المحرز في 

جمعية  ، رئيسالسيد بشير عضيميعرض اإلطار، 

 لدياتللب يالمدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقن

اللبنانية األرقام الحالية للتعاون الالمركزي والتوصيات 

 ميةبشكل خاص على أه مشّددا   ،األخذ بهاالتي يمكن 

 م المتبادلهافت، وضمان التعزيز قدرات البلديات اللبنانية

ة ي، وتنمعلى الصعيدين الوطني والمحلي لعملبشأن ا

ن أجل م ال سيما ،الموارد البشرية في البلديات اللبنانية

 .لتعاونا مشاريعضمان متابعة 

 دةالسي بين مناقشة  ثالثية األطراف هذه المداخلة تلت

 ،غولدآن ماري ميفيل راين السيدةو ،المدن المتحدة في فرنساود ورئيسة مجموعة لبنان في رئيس مقاطعة األ نائب ،فاليري دومونتي

 ،عضيمي شيرب السيدو ،مكلفة بالمشاريع في مفوضية العمل الخارجي للسلطات المحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيةال

 على التشديدبو ،المطروحة األرقام تحليلسمح النقاش ب .اللبنانية للبلديات يالتقن المكتب ومدير لبنان في المتحدة المدن جمعية رئيس
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 سيما ال ،الفرنسية الخارجية والشؤون أوروبا وزارة دعم على تأكيدإعادة الو ،اللبناني - الفرنسي الالمركزي للتعاون األهمية الكبرى

 .اللبناني - الفرنسي الالمركزي التعاون دعم صندوق خالل من

 التي يمكن أن تدعمو سلطات المحليةالشبكات  المتوفرة لدى والمالي الدعم التقنيدوات أعرضت الجلسة العامة الثانية            

ي لبنان المدن المتحدة فجمعية ، رئيس عضيميالسيد بشير  كل من ترأس الجلسةو ،اللبناني – الفرنسي الالمركزيشراكات التعاون 

رئيس ورئيس هيئة التعاون الدولي والتنمية التابعة لمقاطعة اإليفلين ، جان ماري تيتار والسيداللبنانية،  للبلدياتني التقومدير المكتب 

، قادر مخلوف السيد: ، وهم على التواليمشبكاته األدوات المتوفرة لدى المتحدثون عرضفي خالل الجلسة،  .Houdan هودان بلدية

 France Urbaine – Métropoles, Agglos et  شبكة المدن الكبرى مستشار قسم العالقات األوروبية والدولية في

Grandes Villes أمين عام الشبكة األورومتوسطية ، بيرنارد ماسابو السيدوEuromed ،مستشارة الجمعية  ،جولي غييوم السيدة

، Grands Sites de France المواقع الكبرى في فرنسا رئيس شبكة لويس فيالري السيدالفرنكوفونية، والدولية لرؤساء البلديات 

-Bourgogne-Francheفي منطقة  Cités de Caractère المدن الصغيرة المميزة رئيس جمعية، ميشال ألبين والسيد

Comtéرئيس بلدية ، أالن فوجيل سينجر ، والسيدPézenas المواقع والمدن المميزة في فرنسا جمعية ونائب رئيس  Sites et 

Cités Remarquables برنامج التضامن من أجل المياه مسؤول عن األعمال فيال، فينسان دوسو والسيد، في فرنسا Ps Eau. 

. 

نائب رئيس مقاطعة األود ورئيسة مجموعة لبنان في المدن  ،فاليري دومونتي السيدة كل من الثالثة العامة الجلسة دارأ 

لجمعية المدن  المديرة العامة ،جينفييف سيفران السيدة أجاب كل منقد و .غلبون بلدية رئيس ،جبرايل إيلي السيدوالمتحدة في فرنسا، 

عضو  ،طيون غسان السيدو، ستراسبورغ رئيس المدن المتحدة في فرنسا ورئيس بلدية روالن رايس المتحدة في فرنسا وممثلة السيد

السيدة و ،ايتانيأوكس لمنطقة اإلقليمي المستشار ،غي إيسكوبلي والسيد ،مجلس بلدية زغرتا/إهدن وعضو لجنة رؤساء البلديات اللبنانية

ها مديرا التي طرح سئلةاأل على ،المديرة العامة لإلدارات والمجالس اإلقليمية في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ،حسن أبو فاتن

 هذا مستقبلوبين الطرفين،  المتبادلة شراكات التعاون حولو لتعاون،في ا والفرنسية اللبنانية السلطات المحلية مصلحة الجلسة حول

    .التعاون

 تسلطاالاستجابة  كيفيةعرض  منهاتناولت الجلسة العامة الرابعة دور السلطات المحلية في إدارة األزمات. كان الهدف           

أزمات الهجرة، وإلى معرفة إلى أي مدى يمكن للتعاون ، واألزمات اإلنسانية، ونواع األزمات مثل الكوارث الطبيعيةألمختلف المحلية 

يف يفجينالسيدة الجلسة التي أدارتها  وتخللتمن األزمات.  هذا النوعلمواجهة  سلطات المحليةفي تعزيز ال يساهمالالمركزي أن 

مات ، ممثل مركز األزدوفرانسالسيد لوران م قدّ ف جهات فاعلة متعددة،من  مداخالت، لمدن المتحدة في فرنسال ةالعام ة، المديرناسيفر

ية الطوارئ واألزمات اإلنسان حاالتلالستجابة لسلطات المحلية ال صندوق  ، الفرنسيةوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في  والمساندة

 ،مكلفة بالمشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانيةال، ربازا السيدة سارةتحدثت و .ارجالخفي 

سياق الوقاية وإدارة األزمات في لبنان وخطة العمل التي  ة  حشار، نائب رئيس اتحاد بلديات صور، السيد حسن حمود بالنيابة عن

 وق مكايل وعضو لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، مشروع التخطيطز، رئيس بلدية بعينو إيليالسيد م قدّ وينفذها اتحاد بلديات صور. 

ترك مع مشالعمل الفرصة لل أتاح مشروع وهوبلديته؛  منه الذي تستفيدالمحلي للوقاية واالستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث واألزمات 

ية ونائب رئيس اللجنة الوطن ودمقاطعة األ، رئيس أندري فيوال السيد وشارك. منها كيفية الوقايةالمجتمع المدني لتحديد المخاطر و

رة المدي، نائب فيرونيك دو جيفرويالسيدة  عرضتو ،على أراضيهاإدارة األزمات  د فيمقاطعة األو للتعاون الالمركزي، تجربة

 .وتعزيز جهوزيتها في مجال إدارة األزمات والكوارثمشروع بناء قدرات الفعاليات المحلية في طرابلس ، URD العامة لمجموعة
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ي مساهمة التعاون الالمركزالذي عرض ، لمدن المتحدة في فرنسال، نائب المدير العام نيكوال ويت السيد اختتمت هذه الجلسة بكلمة

 بهذا الخصوص.  لمدن المتحدة في فرنساا التي اتخذتها اتإلجراءا، وأزمات الهجرة إطارفي 

 

 تبالمك ومدير المتحدة في لبنان المدن جمعية رئيس ،عضيمي بشير السيد أدارها التي األخيرة العامة الجلسة تمحورت

هذا السياق، في و .اللبناني - الفرنسي الالمركزي التعاون تطوير التي من شأنها المساعدة على دواتاأل حول ،اللبنانية التقني للبلديات

 والبلديات الداخلية وزارة فيامة بالتكليف لإلدارات والمجالس المحلية المديرة الع ،حسن أبو فاتن السيدة عرض وبشكل مفّصل كل من

 Provence Côte  جنوب منطقة في األورومتوسطية اللجنة ورئيسة Nice عضو مجلس بلدية ،أنييس رامبال السيدةو اللبنانية،

d’Azur، مشروع ،الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية الوطني المركز في الدولية العالقاتقسم  مدير ،أندرياس كورب والسيد 

 شركاءمام أ المتاحة التمويل وسائل مختلف أيضا  إلى الجلسة وقد تّم التطّرق في خالل هذه. اللبنانية بلدياتال تدريب مركزتأسيس 

 زارةو في للسلطات المحلية الخارجي لعملا مندوبة ،كريستين مورو السفيرة سعادة في هذا الصدد، عّرفتف .الالمركزي التعاون

المكلف  ،إيميليان آمبال السيد وشرح ،اللبناني - الفرنسي الالمركزي لتعاونا دعم صندوقب ،الفرنسية الخارجية والشؤون أوروبا

 .الفرنسيةلية برنامج تسهيل تمويل السلطات المح عملكيفية  ،بالمشاريع المعنية بالعالقات الدولية للمناطق في الوكالة الفرنسية للتنمية

 التقنية األدوات ،Rhône Méditerranée Corseمسؤول عن التعاون الدولي في وكالة المياه ال ،ريمي تورون السيد عرضو

 مداخلةالجلسة باختتمت هذه . والصرف الصحي المياه مجال في الالمركزي التعاون ومشاريع الشراكات تدعم التي المختلفة والمالية

ة الجالية اللبنانيحشد  كيفيةشرح  الذي ،وممثل الجالية اللبنانية Fontemour Internationalمدير أعمال  ،جان ريمي مراد السيد

 مركزي. الال تعاونال مشاريع إطارفي 

 

 ورش عمل وزيارات

 

 اللبناني - الفرنسي الالمركزي التعاون مشاريع على الضوءسمحت جميعها بتسليط  اليومين هذين خاللفي  عمل ورش أربع تنظيم تم

 .مختلفة اضيعمو حول المتمحورة

 

 ورشة العمل األولى: البرامج المشتركة لتعزيز القدرات المحلية 
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التي ترأسها كل  األولىورشة العمل  سمحت       

رئيس ومدير عام هيئة  ،جان ماري تيتارالسيد  من

التعاون الدولي والتنمية التابعة لمقاطعة اإليفلين 

، سمعان والسيد ريمون ،Houdanورئيس بلدية 

، رئيس بلدية فرن تن الجنوبيرئيس اتحاد بلديات الم

والتي  ،ةلجنة رؤساء البلديات اللبناني الشباك وعضو

العالقات قسم ، مدير أندرياس كوربالسيد  أدارها

لتدريب موظفي  الفرنسي ية في المركز الوطنيالدول

مختلف برامج التدريب  بتقديم، السلطات المحلية

نية التي تم تنفيذها اللبنا للسلطات المحليةالوطنية 

ناني. اللب –لتعاون الالمركزي الفرنسي ا دعم بفضل

السيد خوان وفي معرض هذه الورشة، قّدم كل من 

، فتوحالرئيس اتحاد بلديات كسروان  حبيشأنطونيو 

رئيس بلدية جونيه وعضو لجنة رؤساء البلديات 

، Houdanرئيس ومدير عام هيئة التعاون الدولي والتنمية التابعة لمقاطعة اإليفلين ورئيس بلدية ، تيتارالسيد جان ماري و ،اللبنانية

السيدة عفاف وقد شرح كل من . 0209-0291 اللبنانية والفنيين في البلديات المنتخبينشبكة التواصل بين عزيز وتنمية مشروع ت

ورئيسة اللجنة  Niceعضو مجلس بلدية ، رامبال نييسلسيدة أوا السد، –البوشرية  –عضو مجلس بلدية الجديدة ، عطية

مكلّف بالمشاريع في قسم "المجتمع ال، جان فرانسوا أونا السيدو ،Provence Alpes Côte d’Azurاألورومتوسطية لمنطقة جنوب 

. 0202 -0291 لبنان فيجهاز الشرطة البلدية تنظيم هيكلية ومشروع دعم ، Niceواألمن والحياة في األحياء السكنية" في بلدية 

، اريونملسيدة صوفي وا ،وق مكايل وعضو لجنة رؤساء البلديات اللبنانيةزبلدية  رئيس، عينوب يليالسيد إكل من  علمأ، وأخيرا  

دعم البلديات في مجال ل SOCLE لمشروع القريب اإلطالق نعالحضور ، مسؤولة عن التعاون األوروبي والدولي في منطقة اللوارال

 .0209-0291البيئة 

 

 دماج االقتصادي واالجتماعي للشبابنالا :الثانية ورشة العمل 

 

يس اتحاد رئ ،السيد لويس فيالريو ،ياراعبلدية  رئيس، البجاني ارالسيد بي التي ترأّسها كل من الثانيةورشة العمل  أتاحت        

مشاريع في قسم العالقات الدولية والمدينة المستدامة في االتحاد المكلفة بال، زالسيدة ماريان مالي إدارةب، Vallée de l’Héraultبلديات 

 تصاديقاال مكينالت موضوعب المتعلقةتلف مشاريع التعاون الالمركزي مخالفرصة لعرض ، الوطني لوكاالت التخطيط الحضري

مكلف بمشاريع الشرق األوسط وصندوق دعم األقليات في منطقة إيل دو ال، إيلي لويس تورني السيد وقد سلّطللشباب.  واالجتماعي

البعد االقتصادي لمشاريع الضوء على ، فرانس

 اي تنفذهتال ةاالقتصادي مشاريعالال سيما التعاون و

وقد تحّدث   منطقة إيل دو فرانس مع بلدية بيروت.

رئيس بلدية  ،جان ميشال ريغو لسيدا كل من

Druyes-les-Belles-Fontaines  ونائب رئيس

 منطقةفي  Cités de Caractèreجمعية 

Bourgogne-Franche-Comté لويس  والسيد

 Vallée deرئيس اتحاد بلديات  ،فيالري

l’Hérault،  التراث  ثمينتعملية تأثير عن مدى

أهمية خطط كذلك على قابلية توظيف الشباب، و

فوائدها االقتصادية التنمية االستراتيجية و

السيدة حنان كشفت والمنطقة.  علىواالجتماعية 

، المكلفة بالتنمية المحلية في بلدية الحازمية، برهال

م بها بلدية الحازمية التي تقو نشاطاتعن مختلف ال

الفرصة التي يمثلها التعاون مشيرة  إلى ع الشباب م

وقد . تستهدف الشبابالالمركزي لتطوير مشاريع 

، السيد فرنسيس أودوو، ومندوبة العالقات الدولية Aix-en-Provenceعضو بلدية مدينة ، رينال-السيدة كريمة زركانيقّدم كل من 
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 ،وعضو لجنة رؤساء البلديات اللبنانية بعلبك بلدية، رئيس لوقفؤاد بالسيد و Aix-en-Provenceنائب المدير العام في بلدية 

لة عن قسم مسؤوال، يالسيدة فلور فير   تناولت، أخيرا  الشباب. و عند تطرفالمكافحة لمشروعهم حول الرياضة كأداة للتنمية المحلية و

  الشباب في المجتمع.إلشراك ، أهمية أماكن القراءة العامة كوسيلة سين ماريتيمال التعاون الدولي في مقاطعة

 

  ل في مجالالبيئة وا: الثالثةورشة العمل  الطاقة لتحو 

 

 ال  ممث ،رئيس بلدية برج رّحال ونائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، السيد حسن حمود الثالثة كل منترأس ورشة العمل         

رئيس ، يرفي باروإسيد ل، وافي جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانبةمكلفة بالمشاريع ال، زاربابالسيدة سارة 

مسؤولة عن ال، السيدة صوفي ماريون الورشة وأدارت، Corbières Fenouillèdesفي مدينة  PNRالمنتزه الطبيعي اإلقليمي 

ي لتحول فالمنفذة حول موضوع البيئة وا العديدة اإلجراءاتتناولت هذه الورشة وقد  .التعاون األوروبي والدولي في منطقة اللوار

ة إدارة مشكل ،ياعاررئيس بلدية  ،ر البجانياالسيد بيشرح وفي سياق الورشة، . لتعاون الالمركزيالطاقة في إطار شراكات ا مجال

ا، من جهتهشوليه.  بلديةبفضل دعم  تّم إنجازها التي مياه الصرف الصحي معالجةمحطة  عارضا  في لبنان  مياه الصرف الصحي

الخبرات بين الجهات الفاعلة و التجارب  وتبادلالمعلومات  ، منصة  LEWAP ،Ps-Eauممثلة منصة  ،ارحالسيدة ياسمين الققدمت 

لطات الس، دور حاصبانيال، رئيس اتحاد بلديات سامي الصفدي السيدشرح و ،لبنان في في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

نيكوال  لسيدا وعرضإدارة النفايات. ب خاّصة تطوير مشاريعل بالمستوى المطلوب االتحادتمتّع  مشيرا  إلىفي إدارة النفايات  المحلية

من النفايات وإعادة تدويرها في  سابق عن القسم المعني بالحدّ المسؤول الللهندسة و SAGEمدير المشاريع في شركة ، بيريال بوتوني

 .إدارة النفايات مجال فيلشركاء التعاون الالمركزي  دعمتوفير المن شأنها  التيدوات األ، الفرنسية Est Ensembleإتحاد بلديات 

في  PNRرئيس المنتزه الطبيعي اإلقليمي ، بارو إيرفيلسيد وا ،زة منجبلدي رئيس، السيد جورج يوسف اختتمت هذه الورشة بمداخلة

سبق وتّم أمثلة ملموسة  عرض من خالل في الحفاظ على البيئة السلطات المحليةدور  حول ،Corbières Fenouillèdesمدينة 

  مناطق كل منهما. في تنفيذها

 

  يحضروالتخطيط ال ألراضيتخطيط ا :الرابعةورشة العمل 

 

 Saint-Maxرئيس بلدية ، لفينياالسيد إريك بنسلدية جعيتا و، رئيس بالسيد وليد بارود الرابعة كل من ترأس ورشة العمل          

ل الجغرافية والمواضيعية رئيسة قسم المسائ، السيدة كونستانس كوكوي النقاش وأدارت Grand Nancyونائب رئيس اتحاد بلديات 

موضوع  ذة حولاللبناني المنفّ  - سيتقديم مشاريع التعاون الالمركزي الفرنارتكزت هذه الورشة حول  .المدن المتحدة في فرنسافي 

ليات في األق مكلف بمشاريع الشرق األوسط وصندوق دعمال، السيد إيلي لويس تورنيفقّدم والتخطيط الحضري.  األراضي تخطيط

ساء ورئيس بلدية فرن الشباك وعضو لجنة رؤ يات ساحل المتن الجنوبيرئيس اتحاد بلد، سمعان لسيد ريمون، وامنطقة إيل دو فرانس

رئيسة قسم  ،السيدة ناتالي كوزناقش كل من و. "لبنان مستدامة فيلمدينة  مدنيةالهندسة ال حولالتدريب "روع مش البلديات اللبنانية،

و لجنة رؤساء وعض هدنإعضو مجلس بلدية زغرتا/، السيد غسان طيون، وي والدولي في اتحاد بلديات دنكركالتعاون األوروب

 كل من ، شرحا  أخير ."في منطقة شمال لبنانلحوض نهر أبو علي قليمية إأسيس وكالة تخطيط حضري وتنمية ت" مشروع ،البلديات اللبنانية

مشاريع في المنظمة غير المكلفة بال، دوالسيدة ماتيلد بلونو  Chambéryمدير قسم العالقات الدولية في بلدية ، ويكاي سامويلالسيد 

 بتطوير السياحة البيئية. والمتعلقفي اتحاد بلديات بشري  مشروع التعاون الذي تم تنفيذه، Tetraktysالحكومية 

 

 ميدانية زيارات

 لعديد من المواقع.ا زيارةلفرصة  للمشاركين  اللبناني - الفرنسي الالمركزي لتعاونلالثالث  مؤتمرال شّكل             

اّطلع حيث  لفرز النفايات COVALDEM 11 مركز زيارة  ،حول موضوع إدارة النفايات وتثمينهاالمتمحورة أتاحت الزيارة األولى 

 مشاركونال . لقد تمكنعملية الفرزاألشخاص المسؤولين عن ب واالتقللمنشآت و يدانيةمقاموا بزيارة ، وفرزالالمشاركون على نظام 

وفي  .قوم بتثمين النفايات التي ما زالت صالحة لالستخدام عبر إعادة بيعهايوهو متجر  ،Ressourcerie ما يسّمى بـ   من زيارة ا  أيض

لنفايات األطفال حول فرز ا لتوعية المعّدة على البرمجيات التي تحتوي الترفيهيةوالتعليمية  مساحةالعلى المشاركون  اّطلع، الجولةنهاية 

  وإعادة تدويرها.
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رئيس بلدية المدينة  باستقبالهم حيث كان  Lastours إلى بلدية المشاركينالذي وصل ب نهج بالد الكاثارحول فكانت  الزيارة الثانية أّما 

 صاصمناجم الحديد والر سبب بهتالذي ت التلوث حول للتوعية المستمرة امعركتهعن وال سيما  المدينة،تاريخ  عن قّدم لهم نبذةالذي 

لتراث افي عملية إعادة تأهيل  لالنخراط نالمحليي نفي وجه المنتخبي وهي مشكلة لم تقف، البلدية المتواجدة على مقربة منو القديمة

  Lastours. نتيجة اإلجراءات المتخذة للحفاظ على قلعة ،مرتفعة على مسافة   منفي هذا السياق، وركون لمشااشاهد وقد  .تثمينهو

 .بالد الكاثار أراضي نطاقعلى  تطبيق تعليمي ممتعووضع  تطوير ، تمّ تجديدها التي تمّ تسليط الضوء على اآلثار ومن أجل 

 

  توقيع اتفاقيات

 

في خالل  ايانو اتإعالن ةبحيث تّم توقيع أربع بعض الشراكات إلبرام مناسبة  رفيعة المستوى  صياتلشخ الكبير حضورالشّكل هذا 

 حفل العشاء الرسمي على الشكل التالي:

 جمعية المدن المتحدة في  بين 0209-0291 البلديين في لبنان الفنيينو تنمية شبكة التواصل بين المنتخبينمشروع تعزيز و

 ؛ماريتيم مقاطعات اإليفلين واألود والسيناللبنانية و بلدياتني للتقالمكتب ال / لبنان

 ومنطقة جنوب  ،ألورومتوسطيةاشبكة ال، وبين بلدية الجديدة ومدينة نيس اللبنانية الشرطة البلدية ظيممشروع دعم هيكلة وتن

Provence Alpes Côte d’Azur اتحادات  بالشراكة مع ،اللبنانية للبلديات تقنيالمكتب اللبنان / في المدن المتحدة جمعية و

 ؛جزين وصور وبلدية جبيل/ بيبلوس بلديات

  بلدياتاتحاد Vallée de l’Hérault  وبلديةBelesta ز.جوبلدية من 

 مدينة بلدية Bize-Minervois  .وبلدية غلبون 

 

 :على بحضور الوزراء في فترة ما بعد الظهر تّم التوقيعوقد 

  الوطني الفرنسي  في المركزالعالقات الدولية  قسم مديربين  اللبنانية لبلدياتا تدريب مركزمشروع تأسيس بروتوكول اتفاقية

مفوضية العمل الخارجي للسلطات في  مندوبة العمل الخارجيو ،س كورباالسيد أندري لتدريب موظفي السلطات المحلية

 قلي الوزير لدى وزارة تناسق المناطمعاو، السيدة كريستين مورو في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية المحلية

 ،ة ريا الحسنالسيدومعالي وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ، لسيد سيباستيان ليكورنوا والعالقات مع السلطات المحلية

 يلي بعينو.السيد إ وق مكايل وممثل رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانيةزرئيس بلدية و

 

 

 


