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I. المشاركة في مؤتمر جمعية رؤساء بلديات فرنسا 

 مقدمة

 1907تأسست عام . رئٌس بلدٌة وتجّمع بلدٌات 36000رؤساء بلدٌات فرنسا شبكًة تضم تشّكل جمعٌة 

تكمن رسالتها الرئٌسة فً البروز كمحاوٍر أساسً للسلطات العامة أٌنما . وُتعتبر جمعٌة ذات منفعة عامة

متابعة المستجدات أما رسالتها الثانٌة، فهً . ٌكون مستقبل البلدٌات والتجمعات البلدٌة وتطّورها على المحك

 .القانونٌة والتنظٌمٌة وتحلٌلها بغٌة تقدٌم نصائح فردٌة لرؤساء البلدٌات والتجمعات البلدٌة

مشاركاً، فضالً عن معرض  12000وتنظم جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسا مؤتمراً سنوٌاً ٌجمع أكثر من 

متر مرّبع وتقّدم فٌه  55000ٌمتد المعرض على مساحة . مخّصص لرؤساء البلدٌات وللسلطات المحلٌة

 .جهة حلوالً ومنتجات لصانعً القرار فً السلطات المحلٌة 800نحو 

تشرٌن  2و 1ومن جهٍة ثانٌة، وعقب المؤتمر الثانً للتعاون الالمركزي اللبنانً الفرنسً الذي انعقد فً 

اذ نجٌب مٌقاتً، فً السراي الكبٌر فً بٌروت برعاٌة دولة رئٌس مجلس الوزراء األست 2012الثانً 

بشؤون التنمٌة، ومعالً  ، وهو وزٌر فرنسً ُمفّوض(Pascal CANFIN)السٌد باسكال كانفان بحضور و

وزٌر الداخلٌة والبلدٌات العمٌد مروان شربل، والعدٌد من السفراء والنّواب من البلدٌن، أراد مكتب منظمة 

نً للبلدٌات اللبنانٌة توطٌد العالقة مع جمعٌة رؤساء المكتب التق/ المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان

، رئٌسة لجنة العالقات الخارجٌة فً (Nicole FEIDT)بلدٌات فرنسا عبر مشاركة السٌدة نٌكول فٌِدت 
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من خبرة ودراٌة جمعٌة رؤساء  المنظمةالجمعٌة، وذلك لكً تستفٌد السلطات المحلٌة اللبنانٌة المنتسبة إلى 

 .بلدٌات فرنسا

المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة، / لذلك، نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنانو

بالتنسٌق مع جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسا، مشاركة وفٍد من رؤساء البلدٌات اللبنانٌة فً الموتمر السنوي 

 .فً بارٌس 2013ن الثانً تشرٌ 21و 20و 19للجمعٌة وفً المعرض المخّصص لرؤساء البلدٌات، فً 

راجع الئحة المشاركٌن فً )بلدي وعضو مجلس بلدي  درئٌس بلدٌة واتحا 26ولقد تألّف الوفد اللبنانً من 

 .2013، وحّل ضٌف شرف على دورة المؤتمر لعام (األول لحقالم

 أهداف المشاركة في المؤتمر

 :إن أهداف المشاركة فً هذا المؤتمر هً التالٌة

المنتخبٌن اللبنانٌٌن األعضاء فً لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة وفً مكتب منظمة المدن تعرٌف  -

المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة على أنشطة جمعٌة رؤساء / والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان

 .المحلٌٌنبلدٌات فرنسا وعلى أهمٌة دور لجنة جامعة للمدن على الصعٌد الوطنً بالنسبة للمنتخِبٌن 

إرساء أسس التعاون ما بٌن جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسا ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة  -

المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة، خاصة فً ما ٌتعلق بالبرنامج الوطنً لدعم / المتحدة فً لبنان

السراي )اللبنانً الفرنسً البلدٌات اللبنانٌة الذي أُطلِق خالل المؤتمر الثانً للتعاون الالمركزي 

 (.2012الكبٌر، 

تعزٌز التعاون ما بٌن المنتخِبٌن المحلٌٌن اللبنانٌٌن والفرنسٌٌن لمناقشة إمكانٌة إقامة شراكات ما بٌن  -

 .مدنهم وبلدٌاتهم

زٌارة المعرض المخّصص لرؤساء البلدٌات والسلطات المحلٌة الذي ٌنعقد على هامش المؤتمر  -

  .مات بشأن مقّدمً الخدمات وما ٌقترحونه من خدمات وتجهٌزات على البلدٌاتواإلّطالع على معلو

تنظٌم لقاءات مع المنتخبٌن المحلٌٌن الفرنسٌٌن ومع شبكات السلطات المحلٌة ومع ممثلٌن عن  -

الوزارات على هامش المؤتمر من أجل تقدٌم البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة، ومناقشة 

نٌة المنبثقة عنه والمتعلقة بتعزٌز التراث، التدرٌب، الصرف الصحً، وبٌروت المشارٌع الوط

 .الكبرى، وأٌضاً من أجل إقامة وتعزٌز الشراكات ما بٌن المنتخبٌن المحلٌٌن الفرنسٌٌن واللبنانٌٌن
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 مسار المؤتمر

 المشاركة في ورش العمل وفي النقاشات -أ 

: فً قلب الحدث رؤساء البلدٌات: "البلدٌة الفرنسٌة تحت عنوانانعقد مؤتمر رؤساء البلدٌات والتجمعات 

 .2014، وهو آخر مؤتمر ٌنعقد قبل اإلنتخابات البلدٌة فً عام "حماٌة، بناء، تجّمع

البلدٌات فً فرنسا وعددها، والالمركزٌة، تطّرقت ورش العمل والنقاشات إلى مواضٌع متعّددة كدور 

الدولة ودورها فً المناطق، وتنظٌم بٌن البلدٌات والتجمعات البلدٌة، ومكانة  والتطّور فً العالقة الثنائٌة ما

الخدمات العامة إزاء تطور الخدمات الرقمٌة، والمسائل المالٌة المرتبطة بالتراجع المستمر لألموال المقّدمة 

وتجدر . ٌٌن الٌوممن الدولة، فضالً عن العدٌد من المواضٌع األخرى التً تشغل المنتخبٌن المحلٌٌن الفرنس

 .كافة ورش العمل والنقاشات قد ُنّظمت بحضور ومشاركة الوزراء الفرنسٌٌن المعنٌٌناإلشارة إلى أن 

تشرٌن الثانً بحضور أوركسترا الحرس  21كما تم اإلحتفال بالذكرى المئوٌة للحرب العالمٌة األولى فً 

 .الجمهوري وجوقة الجٌش الفرنسً

كما ُوّجهت إلٌهم دعوة للمشاركة . فً ورش العمل والنقاشات التً تهمهمولقد شارك المنتخبون اللبنانٌٌون 

ومن ثم . لجمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسالرؤساء البلدٌات التابعة فقط المخّصصة عادًة فً الجمعٌة العامة 

 Bertandالسٌد برتران دٌالنوٌهُعقدت الجلسة اإلفتتاحٌة الرسمٌة للمؤتمر بحضور رئٌس بلدٌة بارٌس 

DELANOE ،السٌد جاك بٌلٌسار  جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسارئٌس وJacques PELISSARD ورئٌس ،

   . Jean-Marc AYRAULTالوزراء الفرنسً السٌد جان مارك إٌرولت 

 المعرض المخّصص لرؤساء البلديات والسلطات المحليةالمشاركة في  -ب 

. أٌام 3سنوٌاً على هامش المؤتمر على مدى  لرؤساء البلدٌات والسلطات المحلٌةالمعرض المخّصص ٌنعقد 

 .وٌسمح هذا المعرض بالتعّرف على الجهات العارضة وإقامة عالقات جدٌدة

 :وُنّظم معرض هذا العام حول أبرز مجاالت عمل البلدٌات وهً

 ًالطرقات/ األشغال العامة/ البناء/ التنظٌم المدن 

 صادٌةالتنمٌة اإلقت 

 الطاقة/ البٌئة 

 األمن/ الوقاٌة 

 الثقافة/ السٌاحة/ الترفٌه/ الرٌاضة 

 الخدمات/ المالٌة/ المؤسسات 

 الشؤون اإلجتماعٌة/ الصحة/ الطفولة 

 اإلتصاالت/ المعلوماتٌة 

 اإلتصاالت/ الصحافة/ الطباعة والنشر 
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ئر، ورافقه فً الزٌارة دلٌل زا 50000ولقد قام الوفد اللبنانً بزٌارة المعرض الذي استقبل أكثر من 

 .لتً تهمهالمواضٌع اأبرز إلرشاده إلى 

 اإلجتماعات التي ُعقدت على هامش المؤتمر -ج 

التعاون الالمركزي حول  تحقٌق أحد أهداف المشاركة فً المؤتمر والمتمّثل بتطوٌر وتعزٌز حرصاً على

 :البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة، ُعقدّت سلسلة من اللقاءات على هامش المؤتمر

ما بٌن السٌد بشٌر عضٌمً ممثل منظمة المدن  2013تشرٌن الثانً  19صباحاً فً ُعقد أّول اجتماع 

رٌنغولد ٌات اللبنانٌة، والسٌدة آن ماري والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان ومدٌر المكتب التقنً للبلد

(Anne-Marie REINGOLD )ٌةمن قسم النشاط الدولً للسلطات المحل (DAECT ) فً وزارة الخارجٌة

الفرنسٌة، وذلك إلطالع السٌدة رٌنغولد على تشكٌلة الوفد اللبنانً وعلى البرنامج المفّصل للزٌارة ولدعوتها 

 .المزمع إجراؤهاللمشاركة فً مختلف اإلجتماعات 

ح بإجراء انً فً فترة ما بعد الظهر، ما سمتشرٌن الث 20كما ُوضع مكتٌب بتّصرف الوفد اللبنانً فً 

، ٌنطورةبمشاركة السادة نبٌل فّواز، رئٌس بلدٌة تبنٌن، ولبٌب عقٌقً، رئٌس بلدٌة عة باجتماعات متعاق

ل منظمة المدن والحكومات المحلٌة وبشٌر عضٌمً ممثورشٌد أشقر، عضو المجلس البلدي لبٌروت، 

 :المنظمةالمتحدة فً لبنان ومدٌر المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة، وسامً منقارة، مستشار 

لشؤون الدولٌة مجموعة العمل المكلّفة با، رئٌسة (Nicole FEIDT)اجتماع مع السٌدة نٌكول فٌدت  -

البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة التقّدم المحرز فً  لعرض فً الجمعٌة والتعاون الالمركزي

لبلدٌات اللبنانٌة فً مجال ا فً إطار برنامٍج لدعم اواقتراح شراكة مع جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنس

 .تدرٌب الجهات الفاعلة المحلٌة

ٌة ، من جمع(Nathalie DOTRES) سوقد سبق هذا اإلجتماع اجتماٌع مع السٌدة ناتالً دوتر

Mairie 2000 وتمحور اللقاء أٌضاً حول تدرٌب المنتخبٌن والموظفٌن المحلٌٌن ،. 

منظمة جمعٌة رؤساء بلدٌات فرنسا بالتعاون مع مكتب بالتأكد من اهتمام  وسمح هذان اإلجتماعان

فً مجال تدرٌب  المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة/ حكومات المحلٌة المتحدة فً لبنانالمدن وال

المنتخبٌن المحلٌٌن وبالمشاركة فً عملٌة التفكٌر التً أطلقها المكتب مع الجهات الفاعلة المحلٌة 

 .اللبنانٌة

نائب رئٌس مجلس مقاطعة األود الفرنسٌة والسٌدة ( Hervé BARO)هرفٌه بارو اجتماع مع السٌد  -

هٌئة دائمة لمشارٌع التعاون  ، بغٌة مناقشة إطالق(Valérie DUMONTET)فالٌري دومونتٌه 

بناًء على طلٍب من مجلس  2014 ثانًكانون ال 28الالمركزي التً ُتعنى بالتراث والسٌاحة فً 

 .  إهدن -المقاطعة وبلدٌة زغرتا 

هذا اللقاء بمناقشة إمكانٌة تنظٌم زٌارة تقنٌة لنحو عشر منتخبٌن محلٌٌن لبنانٌٌن إلى كما سمح 

 .مقبل حول التنمٌة الرٌفٌة وتطوٌر الشراكات مع جمعٌة المقاطعات الفرنسٌةمقاطقة األود العام ال

وتم اإلتفاق على عقد اجتماع حول الهٌئة الدائمة لمشارٌع التعاون الالمركزي التً ُتعنى بالتراث 
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، وعلى تنظٌم زٌارات تقنٌة هادفة مخّصصة للمنتخبٌن 2014والسٌاحة فً نهاٌة شهر كانون الثانً 

   .ٌن فً البلدٌات اللبنانٌةوالموظف

، ومٌشٌل Plougoumelen ، رئٌس بلدٌة(Olivier COULON)السادة أولٌفٌه كولون  اجتماع مع -

البلدٌات ، بغٌة إقامة شراكات مع Thorigné d'Anjou، رئٌس بلدٌة (Michel VILLEDEY)فٌلدٌه 

وأعرب كالهما عن اإلستعداد إلقامة شراكات مع البلدٌات اللبنانٌة على شكل لقاءات . اللبنانٌة

/ حكومات المحلٌة المتحدة فً لبنانمنظمة المدن والوسٌعاود مكتب ... وزٌارات تبادل ومشارٌع

آذار  اإلتصال بهما بعد انتهاء اإلنتخابات البلدٌة فً فرنسا فً شهر المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

2014. 

، نائب فً البرلمان ورئٌس بلدٌة (Jean-Marie TETART)جان ماري تٌتار اجتماع مع السٌد  -

Houdan  ًونائب رئٌس مجلس مقاطعة اإلٌفلٌن، والسٌدة شارلوت كالٌنوفسك(Charlotte 

KALINOWSKI ) نقابة تجّمع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌسمن (SIAAP) والسٌدتٌن ،

وفالٌري دو روزا فرنسا  -منظمة المدن المتحدة من ( Virginie ROUQUETTE)فٌرجٌنً روكٌت 

(Valérie DE ROSA )التقّدم المحرز فً البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات  من بلدٌة لٌون، لعرض

ٌفلٌن ونتج عن اإلجتماع إمكانٌة مشاركة مجلس مقاطعة اإل. المنبثقة عنهالوطنٌة اللبنانٌة والمشارٌع 

لتحدٌد أن الزٌارات التقنٌة الملحوظة فً البرنامج الوطنً للتدرٌب، وتقّرر تعدٌل وثٌقة المشروع 

الفرنسً فً المشروع ستتماشى مع الزٌارة التقنٌة التً سُتنّفذ إلختتام المشروع المشترك اللبنانً 

ٌّد ك .2014فرنسا، والتً سُتجرى مطلع شهر شباط  -التابع لمنظمة المدن المتحدة   لّ ولقد أ

 .المشاركٌن مختلف المشارٌع المقترحة والصٌغة المحّدثة للبرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة

 :، فُعقد اجتماعان مهمان2013 تشرٌن الثانً 21أما فً 

نبٌل فّواز،  ،ٌنطورةعقٌقً، رئٌس بلدٌة عاجتماع فً جمعٌة مناطق فرنسا بحضور السادة لبٌب  -

بشٌر عضٌمً ممثل منظمة المدن  رشٌد أشقر، عضو المجلس البلدي لبٌروت، ٌة تبنٌن،رئٌس بلد

وسامً منقارة،  ،والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان ومدٌر المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

رمى هذا اإلجتماع إلى تقدٌم ما ٌلً إلى لجنة العالقات الدولٌة والتعاون  .المنظمةمستشار 

واقع الالمركزٌة (: Jean-Paul BACHY)الالمركزي ممثلًة برئٌسها السٌد جان بول باشً 

والتعاون الدولً فً لبنان، مكانة السلطات المحلٌة فً البلد، اإلشكالٌات المطروحة والنجاحات 

تحدٌد الحالٌة، فضالً عن تحدٌد احتٌاجات السلطات المحلٌة اللبنانٌة بغٌة المحرزة، والمشارٌع 

إمكانٌات التعاون ما بٌن السلطات المحلٌة اللبنانٌة والفرنسٌة وإقامة عالقات تبادل وتشارك 

 .الممارسات الحسنة

، وزٌرة اإلصالح فً الدولة (Marylise LEBRANCHU)السٌدة ماري لٌز لوبرانشو إجتماع مع  -

ومع ممثلٌن عن مكتبها لتقدٌم البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة  والخدمة المدنٌة والالمركزٌة

ٌُدرج فً اتفاٍق ثنائً مع وزارة  الداخلٌة والبلدٌات لكً ٌمكن للوزارة الفرنسٌة أن الذي ٌنبغً أن 
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ق بتدرٌب منتخبً وموّظفً تكون شرٌكًة فً البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة بشقّه المتعلّ 

 .السلطات المحلٌة

سمح هذا اإلجتماع بتبادل وجهات النظر ما بٌن الوفد اللبنانً ومعالً الوزٌرة التً أفادت بأنها 

ستلتقً بمختلف الجهات الفاعلة على الصعٌد و 2014كانون الثانً  فً أواخر شهرستزور لبنان 

للتدرٌب توقٌع اتفاقٌات تعاون ما بٌن الوزارتٌن  كما ٌمكن فً إطار البرنامج الوطنً. الوطنً

وخالل اللقاء، تحّدث السٌد نهاد نوفل، رئٌس بلدٌة زوق مكاٌل ورئٌس اتحاد . الفرنسٌة واللبنانٌة

بلدٌات كسروان الفتوح، باسم الوفد اللبنانً وشرح للوزٌرة عن دور لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة 

 .لبلدٌات اللبنانٌةوعن البرنامج الوطنً لدعم ا

وأعرب بعض أعضاء مكتب الوزٌرة عن اهتمامهم بمشروع إنشاء تجّمع لبلدٌات بٌروت الكبرى 

كانون األول  11وستوّجه لهم دعوة للمشاركة فً ورشة العمل المخّصصة لتقدٌم هذا المشروع فً 

والخدمة المدنٌة  اإلصالح فً الدولةوٌجب أن تتم دراسة إمكانٌة إشراك وزارة . فً بٌروت 2013

 .فً فرنسا فً هذا المشروع مع مكتب الوزٌرة والالمركزٌة

 .الثانًوقائمة الوفد اللبنانً المشارك مُرفقان فً الملحق  اإلجتماعوالجدٌر بالذكر أن جدول أعمال 

بدعوة  وفً ختام هذا الٌوم، قام السٌد غدي الخوري، القائم بأعمال السفارة اللبنانٌة فً بارٌس بالتكلٌف،

الوفد اللبنانً وشركائه الفرنسٌٌن إلى حفل استقبال لمناسبة عٌد اإلستقالل، وذلك بحضور معالً وزٌر 

 . الداخلٌة والبلدٌات العمٌد مروان شربل

II. التقنية لمنطقة  الزيارة Champagne-Ardenne 

، توّجه (Jean-Paul BACHY)بعد انتهاء المؤتمر، وبدعوٍة من رئٌس مجلس المنطقة السٌد جان بول باشً 

للمشاركة فً  2013تشرٌن الثانً  22ٌوم الجمعة فً  Champagne-Ardenneمنطقة الوفد اللبنانً إلى 

 :ولقد تم ما ٌلً. اجتماعات ترمً إلى تقدٌم المنطقة وعرض أبرز ما تقّدمه من خدمات

 Claude)بشكٍل عام من قبل السٌد كلود بولٌه  Champagne-Ardenneمنطقة تقدٌم لمحة عن  -

POULET) مجلس المنطقة وكٌفٌة عمله، المٌزانٌة، : ، مدٌر قسم الشؤون األوروبٌة والدولٌة

 ...الصالحٌات، والوكاالت المناطقٌة

من قبل نائب المدٌر العام السٌد دٌدٌه  Champagne-Ardenneمنطقة تقدٌم لجنة السٌاحة فً  -

 .، وذلك بوصف اللجنة أداًة إلنماء المنطقة(Didier KRIEG)كرٌغ 

من قبل المدٌر العام السٌد  Champagne-Ardenneمنطقة تقدٌم وكالة التنمٌة اإلقتصادٌة فً  -

الوكالة وكٌفٌه تموٌلها، وسبل اإلستشراف فً فرنسا ( : Philippe BRUNET)فٌلٌب برونٌه 

 .والخارج من أجل جذب المستثمرٌن إلى المنطقة

من قبل المدٌرة العامة السٌدة ٌوالند آرتس قدٌم جمعٌة رؤساء بلدٌات مقاطعة المارن الفرنسٌة ت -

(Yolande ARTS)  :ًإلى جانب المنتخبٌن، ومهامها أي إعطاء النصائح  الجمعٌة ودورها الٌوم
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التبادالت المهنٌة، للبلدٌات، ونشر المعلومات الهادفة، وتنظٌم التدرٌبات العملٌة، وتفعٌل القانونٌة 

 .وتوحٌد الصوت عند التحّدث مع السلطات العامة

 .واخُتتم هذا الٌوم بغداٍء رسمً أقٌم على شرف الوفد اللبنانً بحضور رئٌس المنطقة السٌد باشً ومنتخبٌها

الّسد وعضو لجنة رؤساء البلدٌات  -البوشرٌة  -ولقد تحدث السٌد أنطوان جبارة، رئٌس بلدٌة الجدٌدة 

للبنانٌة باسم الوفد وشكر السٌد باشً على اإلهتمام وحسن اإلستقبال وشّدد أٌضاً على العالقات التارٌخٌة ما ا

  .بٌن لبنان وفرنسا
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 األولالملحق 

 قائمة بأعضاء الوفد اللبناني

 # اإلسم الصفة المؤسسة البلد

 1 السٌد سجٌع عطٌه رئٌس إتحاد بلدٌات الجومة عكار لبنان

 2 السٌد محمد سعدٌه رئٌس إتحاد بلدٌات الضنٌة لبنان

 3 السٌد كرٌم سركٌس رئٌس إتحاد بلدٌات المتن األعلى لبنان

 4 السٌد نبٌل فواز رئٌس اتحاد بلدٌات القلعة لبنان

 5 السٌدة هٌلدا ابً فاضل مرافقة السد-البوشرٌة-بلدٌة الجدٌدة لبنان

 6 السٌد طانٌوس جباره رئٌس السد-البوشرٌة-الجدٌدةبلدٌة  لبنان

 7 السٌد نزٌه ٌزبك عضو مجلس بلدي السد-البوشرٌة-بلدٌة الجدٌدة لبنان

 8 السٌد غابلاير سالمة عضو مجلس بلدي السد-البوشرٌة-بلدٌة الجدٌدة لبنان

 9 السٌد جان االسمر رئٌس الحازمٌة بلدٌة لبنان

 10 السٌد روجه صفٌر عضو مجلس بلدي بلدٌة الحازمٌة لبنان

 11 السٌدة لور صفٌر مرافقة بلدٌة الحازمٌة لبنان

 لبنان
ضهر  -مار روكز -بلدٌة الدكوانة

 12 السٌد انطوان شختوره رئٌس الحصن

 لبنان
ضهر  -مار روكز -بلدٌة الدكوانة

 13 السٌد جورج صادر رئٌس نائب  الحصن

 14 السٌد أحمد جاروش رئٌس بلدٌة السلطان ٌعقوب لبنان

 15 السٌد زٌاد لطٌف مهندس استشاري النقاش -بلدٌة انطلٌاس  لبنان

 16 السٌد قره بت اراكلٌان عضو مجلس بلدي برج حمود بلدٌة لبنان

 17 السٌد رونً صباغة عضو مجلس بلدي برج حمود بلدٌة لبنان

 18 السٌد رشٌد أشقر عضو مجلس بلدي بلدٌة بٌروت لبنان

 19 السٌد رٌمون أبو جودة كاتب بلدٌة دٌر الحرف لبنان

 20 السٌد اسكندر معوض عضو مجلس بلدي إهدن-بلدٌة زغرتا لبنان

 21 السٌد توفٌق معوض رئٌس إهدن-بلدٌة زغرتا لبنان

 22 السٌد مٌشال عزٌز عضو مجلس بلدي بلدٌة زوق مكاٌل لبنان

 23 السٌد نهاد نوفل رئٌس بلدٌة زوق مكاٌل لبنان

 24 السٌد نبٌل كحاله رئٌس بلدٌة سن الفٌل لبنان

 25 السٌد بٌار البجانً رئٌس بلدٌة عارٌا لبنان

 26 السٌد لبٌب عقٌقً رئٌس بلدٌة عٌنطورة كسروان لبنان

 لبنان
 -عٌن الرمانة  -بلدٌة فرن الشباك 

 27 السٌد رٌمون سمعان رئٌس تحوٌطة النهر
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 28 السٌد مٌشال األسمر رئٌس بلدٌة قرطاضة لبنان

 لبنان

نظمة المدن والحكومات المحلٌة م
المكتب / (لبنان، األردن)المتحدة 

 29 االنسة مٌسا التنٌر مكلفة باألعمال اللوجستٌة التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 لبنان

منظمة المدن والحكومات المحلٌة 
المكتب / (لبنان، األردن)المتحدة 

 30 الدكتور بشٌر عضٌمً ممثل التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 لبنان

منظمة المدن والحكومات المحلٌة 
المكتب / (لبنان، األردن)المتحدة 

 31 العمٌد سامً منقارة مستشار التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 لبنان

منظمة المدن والحكومات المحلٌة 
المكتب (/لبنان، األردن)المتحدة 

 32 السٌدة شارلوت كالٌنوفسكً مساعدة تقنٌة التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 

 الثانيالملحق 

 تشرين الثاني في وزارة اإلصالح في الدولة والالمركزية والخدمة المدنية 12جدول أعمال إجتماع 

سرٌعة عن لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة وعن شبكة المدن المنتسبة إلى منظمة المدن  لمحة -2

 والحكومات المحلٌة المتحدة

 الحركة المنّظمة الوحٌدة للسلطات المحلٌة فً لبنان؛ 

 البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة بناًء على طلٍب من وزٌر الداخلٌة والبلدٌات  اللجنة اقترحت

ٌون، ولكن ٌصعب تطبٌق التً ٌطالب بها المنتخبون المحل وبانتظار تحقٌق الالمركزٌة فً لبنان

 البرنامج فً الوقت الحالً نظراً للوضع السٌاسً واألمنً فً البالد؛

  البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة حلوالً ملموسة وعملٌة لتعزٌز القدرات المؤّسسٌة ٌقّدم

 للبلدٌات اللبنانٌة فً ظل المركزٌة الطاغٌة الٌوم فً لبنان؛

  ًأطلِقت أو )ٌتضمن البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة مشارٌع مهمة على الصعٌد الوطن

ما بٌن السلطات المحلٌة ومؤسسات الدولة، وتعّزز قدرات البلدٌات ُتعّزز الحوار ( سوف ُتطلق

، والتدرٌب، وعملٌة التحول إلى مدٌنة كبرى، (كالصرف الصحً)لجهة إدارة الخدمات األساسٌة 

 والنهوض بالتراث؛

  ٌحظى البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة بدعم التعاون الالمركزي مع السلطات المحلٌة

 .الفرنسٌة وبدعم وزارة الخارجٌة الفرنسٌة
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 :ٌطلب المنتخبون اللبنانٌٌون من السٌدة لوبرانشو ما ٌلً  -1

 وهً الوحٌدة التً تمثل الٌوم البلدٌات اللبنانٌة،  اإلعراب عن دعمها للجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة

ٌوقّع ما بٌن ذي سإلتفاق الثنائً الوذلك من خالل إدراج البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة فً ا

 فً بٌروت؛ 2014كانون الثانً  28وزارتها ووزارة الداخلٌة والبلدٌات، مبدئٌاً فً 

  من خالل المدٌرٌة العامة  وزارة اإلصالح فً الدولة والالمركزٌة والخدمة المدنٌةشراكة مع

فً مشروع دعم البلدٌات اللبنانٌة فً مجال تدرٌب الجهات ( DGAFP)لإلدارة والخدمة المدنٌة 

وٌمكن إطالق هذا (. وخاصًة مواكبة موظفً الدولة المكلّفٌن بالعمل مع البلدٌات)الفاعلة المحلٌة 

، 2014كانون الثانً  28المشروع خالل ورشة عمل للبحث وتبادل األفكار من المزمع عقدها فً 

ٌُدعى إلٌها ممثلون عن المد   .  ٌرٌة العامة لإلدارة والخدمة المدنٌةوس

ٌقترح المنتخبون اللبنانٌٌون على السٌدة لوبرانشو أن ٌتم تنظٌم الفعالٌات التالٌة أثناء زٌارتها  -3

 :2014كانون الثانً  28لبٌروت فً 

  الوزيرةبحضور: 

  التً ٌتضمّنها بحضور  ةوالمشارٌع الوطنٌتقدٌم البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة

منتخبٌن محلٌٌن لبنانٌٌن، وممثلٌن عن بعض السلطات المحلٌة الفرنسٌة الشرٌكة، وممثلٌن 

المؤسسات التقنٌة والمالٌة الدولٌة، لكً ٌتم التأكٌد على اإللتزام  نعن مؤسسات الدولة وع

 .بهذه المشارٌع

  والبلدٌات، على أن تشمل البرنامج الوطنً التوقٌع على اإلتفاقٌة الثنائٌة مع وزارة الداخلٌة

 .لدعم البلدٌات اللبنانٌة

  ًحفل تسلّم وتسلٌم ما بٌن لجنة رؤساء البلدٌات القدٌمة واللجنة الُمشّكلة حدٌثا. 

 قبل أو بعد الجلسة التي سُتعقد بحضور الوزيرة 

 ال تدرٌب حول مشروٍع لدعم البلدٌات اللبنانٌة فً مج ورشة عمل للبحث وتبادل األفكار

ٌُدعى إلى هذه الورشة ممثلون عن المدٌرٌة العامة لإلدارة  الجهات الفاعلة المحلٌة، وس

 .والخدمة المدنٌة

  اجتماع لهٌئٍة دائمة تهدف إلى تبادل الممارسات الحسنة المعمول بها فً مشارٌع التعاون

   .الالمركزي الجاري تنفٌذها حول التراث والسٌاحة

 .فً فرنسا وزارة اإلصالح فً الدولة والالمركزٌة والخدمة المدنٌةتضطلع بها تقدٌم األنشطة التً  -4

 

 

 
 
 
 



11 
 

 لثالملحق الثا

 صور مختلفة

 
             

 

 

 

 اجتماع عمل

 الزايرة التقنية ملنطقة
Champagne-Ardenne 

 للمعرضالزايرة التقنية 

 

 جلسات المؤتمر جلسات المؤتمر

 


