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I. سٌاق الٌوم التشاوري 

 والحكومات المدن منظمة مكتبو شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة انعقد الٌوم التشاوري المنظم من قبل

حول تعزٌز التراث والتنمٌة المحلٌة فً لبنان  نانٌةاللب للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المحلٌة

 .بٌبلوس -فً جبٌل  2014كانون الثانً  28فً 

 :1ولقد جمع

 المدن اللبنانٌة المنتسبة للشبكة؛ 

 شركاء التعاون الالمركزي اللبنانٌٌن والفرنسٌٌن؛ 

 جهات فرنسٌة ناشطة فً مجال التراث؛ 

 المعهد الفرنسً فً لبنان؛ 

 اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المحلٌة والحكومات نالمد منظمة مكتب. 

 :ولقد رمى هذا الٌوم التشاوري إلى تقدٌم ومناقشة ما ٌلً

الُمقترح من قبل رئٌس  «التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان» مشروع .1

المكتب / دن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنانومكتب منظمة الم شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة

 التقنً للبلدٌات اللبنانٌة فً إطار البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة؛

 دور الهٌئة الدائمة لمشارٌع التعاون الالمركزي التً ُتعنى بتعزٌز التراث وآلٌات تأسٌسها؛ .2

ما هو دور المسؤولٌن : ه والنهوض بهالتراث وحماٌت"تبادل األفكار حول ل المخّصص مؤتمرال .3

 ، الُمقترح من قبل المعهد الفرنسً فً لبنان،"لبلدٌات؟لالمحلٌٌن وما هو الدعم الواجب تقدٌمه 

منظمة المدن مكتب ، وفً بٌروت الٌونسكومكتب  ،المعهد الفرنسً فً الشرق األدنى

 .اللبنانٌةالمكتب التقنً للبلدٌات  /والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان

 
                                                           

 .راجع الئحة المشاركٌن فً المالحق  1
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II . التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان»إقرار مشروع» 

، رئٌس شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة، الدكتور حمد حسنأراد 

. إعطاء توجهات استراتٌجٌة جدٌدة للشبكةرئٌس بلدٌة بعلبك، 

 المتحدة المحلٌة والحكومات المدن منظمةوعلٌه، قام مكتب 

بإعداد مشروع  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً

 .«التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان»

ولقد اّتفق أعضاء الشبكة على هذه التوجهات اإلستراتٌجٌة 

ووافقوا على الخطوط العرٌضة للمشروع الُمقترح من قبل 

/ لبنان فً المتحدة المحلٌة والحكومات المدن منظمةمكتب 

   .اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب

 التوجهات اإلستراتٌجٌة لشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة (1

 :نقاط أساسٌة ٌنبغً الوقوف عندها للتفكٌر فً تطّور الشبكة 4اقترح الدكتور حمد حسن 

 قافة والسٌاحةالتقّرب من وزارتً الث -أ 

. لدٌات من قبل مؤسسات الدولة عند تنفٌذ مشارٌع فً النطاق البلديال تتم فً الوقت الحالً استشارة الب

تبلور الدولة مقاربات تشاركٌة ُتشرك البلدٌات فً وضع المشارٌع واتخاذ وٌرغب أعضاء الشبكة فً أن 

 .القرار

ومن شأن هذا التقارب أن ٌسمح للشبكة بأن تصبح جزءاً فاعالً من عملٌة تعزٌز التراث فً لبنان، وأن 

وٌجب . شارك فً تحدٌد اإلستراتٌجٌات الوطنٌة وتعّزز اّتساق نشاطات الشبكة مع هذه اإلستراتٌجٌاتت

ٌّزٍّ   .للحوار مع الوزراء وكبار موّظفً الوزارات المعنٌةأن ٌتم هذا التقارب من خالل إٌجاد ح

 .وٌمكن فً هذا اإلطار التفكٌر أٌضاً فً مسألة رعاٌة الوزارات للشبكة

 الفرنسٌة وبخاصة األوروبٌة الشبكات نالتقّرب م -ب 

، (Louis VILLARET)أتاحت مشاركة السٌد لوٌس فٌالرٌه 

ورئٌس تجّمع بلدٌات وادي  شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىرئٌس 

الهٌرو، فرصة النظر فً إمكانٌة التقّرب من شبكات المدن 

 .األجنبٌة

رٌخٌة اأن ٌسمح ألعضاء شبكة المدن الت ومن شأن هذا التقارب

األثرٌة باإلفادة من تجارب ودعم الجهات الفاعلة األجنبٌة التً 

مع السلطات على المستوى  اون ناجحةتع العمأسبق وأطلقت 

الوطنً، والتً نجحت فً ترسٌخ شبكتها على الصعد المحلٌة 

 .والوطنٌة والدولٌة

 

كتور حمد حسن، رئٌس بلدٌة بعلبك، ورئٌس الد

، وعضو لجنة رؤساء شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة

 البلدٌات اللبنانٌة

 بٌبلوس  -جبٌل ، رئٌس بلدٌة سٌد زٌاد حّواطال
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 واإلنفتاح على مدن لبنانٌة أخرىتطوٌر الشبكة  -ج 

لها  لبنانٌة أخرى مدنٍ دن التارٌخٌة األثرٌة على ضرورة انفتاح الشبكة على أعضاء شبكة المأجمع 

ومن شأن هذا اإلنفتاح أن ٌعّزز أهمٌة الشبكة لدى الجهات الفاعلة على المستوى . تراث تارٌخً وأثري

 .الوطنً

 .عنجر إلى الشبكة -كما شّكل اللقاء فرصًة إلنضمام بلدٌة حوش موسى 

الشبكة بتلبٌة تطلعات بعض أعضائها الراغبٌن فً أن تتمكن الشبكة من تشجٌع  إلى ذلك، سٌسمح تطوٌر

 .السٌاحة الداخلٌة

 الشبكة على الصعٌد الوطنً عبر تنفٌذ أنشطة شاملةترسٌخ  -د 

من شأن التقّرب من المؤّسسات الوطنٌة واإلنفتاح على بلدٌات 

شبكة المدن جدٌدة والتقّرب من الشبكات األجنبٌة ترسٌخ 

 .على الصعٌد الوطنً رٌخٌة األثرٌةالتا

إن اإلعداد ألنشطٍة شاملة تقوم على نشر المعلومات، والحوار 

مع الدولة والشركاء األجانب، وتعزٌز قدرات البلدٌات فً مجال 

التراث سٌسمح بتعزٌز حضور الشبكة وشرعٌتها على ب النهوض

 . الصعٌد الوطنً

، التراث الطبٌعً التراث الثقافً» مشروعوبالتالً، ٌستجٌب 

/ الُمقترح من قبل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان «والتنمٌة المحلٌة فً لبنان

لتطلّعات أعضاء الشبكة وٌستعٌد ما حّددوه من توجهات استراتٌجٌة  المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 .والبعٌد، تماماً كما ٌرغب أعضاء الشبكة وتقنٌة، كما ٌسمح بالعمل على المدى القرٌب والمتوسط

 «التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان»مشروع  (2

 التذكٌر بالهدف العام وباألهداف المحّددة -أ 

 :الهدف العام

تعزٌز قدرات البلدٌات اللبنانٌة وتعزٌز الحوار ما بٌن الدولة والبلدٌات فً مجال حماٌة المساهمة فً 

 .راث الثقافً والطبٌعً اللبنانً والنهوض به وإدارته على نحٍو مستدامالت

 :األهداف المحّددة

  تعمٌم منهجٌة عمل الشبكة على بلدٌات لبنانٌة أخرى لتعزٌز إدراك المنتَخبٌن المحلٌٌن اللبنانٌٌن

دٌات ، وللسماح بانفتاح الشبكة على بلإلشكالٌة حماٌة التراث الطبٌعً والثقافً والنهوض به

 ؛جدٌدة

 مقارنة وتشارك أنشطة الشبكة مع أنشطٍة أخرى معنٌة بالتراث وقٌد التنفٌذ؛ 

سٌد محمد السعودي، رئٌس بلدٌة صٌدا، ال

 وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة 
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  تمكٌن أعضاء الشبكة أو البلدٌات اللبنانٌة المهتمة بهذا الموضوع من اإلفادة من اآلراء

إعداد خطط للتنمٌة المحلٌة، إعتماد مٌثاق )والتجارب بشأن األنشطة التً ُنّفذت بنجاح فً لبنان 

 ...(.منطقة مستدامة مع إدماج جوانب متعلقة بالتراث واقتراح أدوات إلدارته والنهوض بهل

 إقرار األنشطة الواجب تنفٌذها -ب 

 :أقّر أعضاء الشبكة األنشطة التالٌة الواجب تنفٌذها

إجراء دراسة توثٌقٌة عن القطاع تسمح بتحدٌد اإلحتٌاجات المتعلقة بدعم البلدٌات وإتحادات  .أ 

اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً اللبنانً، )للبنانٌة ومستوى الحوار القائم مع الدولة البلدٌات ا

كٌفٌة ، المشارٌع قٌد التنفٌذ، قانوناً وممارسةً  توزٌع الصالحٌات ما بٌن الدولة والبلدٌات

 ؛...(إدارة المشارٌع

 تنظٌم ندوات ومؤتمرات للتوعٌة ونشر المعلومات؛ .ب 

زٌارات لشركاء التعاون الالمركزي، ولشبكات )ولبنان تنظٌم زٌارات تقنٌة فً فرنسا  .ج 

 ؛...(على غرار شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىالجهات الفاعلة المحلٌة 

تقدٌم الدعم )تنفٌذ مشارٌع رٌادٌة عبر الشراكات القائمة أو من خالل إقامة شراكات جدٌدة  .د 

ٌع مسارات متكاملة ما بٌن فً تحدٌد استراتٌجٌات محلٌة أو خطط استراتٌجٌة، وبلورة مشار

، وإصدار مجالت أو منشورات ترّوج للمدن األعضاء فً الشبكة، وإنشاء عّدة بلدٌات

زٌارات لشباب مدن الشبكة داخل هذه ، وتنظٌم Facebookصفحة للشبكة على موقع 

ماٌة حالمدن، وإطالق مبادرات بالتعاون مع المنظمات غٌر الحكومٌة والمجتمع المدنً، و

 ؛...(رات المحٌطة بالمواقع األثرٌةالعقا

 إنشاء هٌئة لتبادل الخبرات ما بٌن مشارٌع التعاون الالمركزي المعنٌة بالتراث والسٌاحة؛ .ه 

إنشاء لجنة توجٌهٌة تضم الجهات الفاعلة األساسٌة المعنٌة بهذا القطاع، وذلك لمتابعة تنفٌذ  .و 

، باإلضافة إلى ممثلٌن عن بكةوستتألف هذه اللجنة من المدن األعضاء فً الش. المشروع

وزارة الثقافة، وزارة السٌاحة، وزارة األشغال العامة والنقل، وزارة البٌئة، : الدولة أي

  .ومجلس اإلنماء واإلعمار

III .هٌئة دائمة لمشارٌع التعاون الالمركزي التً ُتعنى بتعزٌز التراثطالق إ 

التً أقّرها  «الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنانالتراث الثقافً، التراث » ٌتمثل أحد أهداف مشروع

بتأسٌس هٌئٍة للتبادل والتالقً من شأنها جمع مختلف الجهات الفاعلة فً التعاون أعضاء الشبكة 

الالمركزي بغٌة مناقشة التحدٌات المطروحة فً مجال التراث، وتشاطر الممارسات الفضلى، وضمان 

 .ات وجمعهااّتساق مختلف األنشطة، وتشارك الخبر

الفرنسٌة، فً ( Aude)إهدن ومجلس مقاطعة األود  –ومن جهٍة ثانٌة، ٌرغب كلٌّ من بلدٌة زغرتا 

السٌاحة "إطار الشراكة التً تجمعهما، بإٌجاد ترابٍط ما بٌن مختلف المبادرات المنّفذة فً لبنان فً مجال 

وتقترح مقاطعة األود تشكٌل . مٌة، من أجل تشارك الممارسات الفضلى وإطالق شبكٍة دٌنا"المستدامة

 .لجنة متابعة تضم السلطات المحلٌة الفرنسٌة واللبنانٌة التً تجمعها مشارٌع تعاون حول هذا الموضوع
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ًْ السٌاحة والتنمٌة المحلٌة، شّكل هذا اللقاء  وعلى اعتبار أن مسألة النهوض بالتراث تشمل ُحكماً مسألت

بلدٌة  اقتراحشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة، من جهة، و بٌن اقتراح ما فرصًة للتفكٌر فً كٌفٌة التنسٌق

 . إهدن ومجلس مقاطعة األود، من جهٍة ثانٌة –زغرتا 

 الهٌئة الدائمة التً ُتعنى بالسٌاحة المستدامة والتنمٌةتقدٌم  (1

إهدن وعضو  - قّدم السٌد توفٌق معّوض، رئٌس بلدٌة زغرتا

هٌئة التبادل الُمزمع إطالقها فً ، لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة

إطار الشراكة ما بٌن مجلس مقاطعة األود الفرنسٌة وبلدٌة 

إهدن التً تهدف إلى بناء وجهة سٌاحٌة مستدامة فً  -زغرتا 

 .إهدن -زغرتا 

 :إن أهداف هذه الهٌئة هً التالٌة

 جمع وتشارك التجارب بما ٌخدم السٌاحة المستدامة؛ ▫

رٌع الجاري تنفٌذها لتشارك التنسٌق ما بٌن المشا ▫

 الوسائل والسبل؛

 المساهمة فً التفكٌر فً المشارٌع وفً إعدادها؛ ▫

 .تعزٌز الالمركزٌة ودور البلدٌات فً التنمٌة ▫

 .من كافة الشركاء اللبنانٌٌن والفرنسٌٌن الذٌن ٌعملون على تشجٌع السٌاحة فً لبنانستتألف الهٌئة 

 :أما كٌفٌة عملها فستكون كاآلتً

 قد لقاء سنوي على شكل ورشة عمل تمتد لٌوٍم واحد وتجمع المنتخبٌن والخبراء؛ع ▫

 ؛(dropbox)لقاءات عبر الهاتف، مساحة مشتركة على اإلنترنت : عن بعد ةمشترك أعمالالقٌام ب ▫

 تشارك المستندات الصادرة عن كل عضو؛ ▫

إلعداد ( أماكن أخرى أو فً)المشاركة فً لقاءات تشاورٌة قد ُتنّظم فً لبنان أو فً فرنسا  ▫

 .سٌاسات وطنٌة أو لتنسٌق اإلستراتٌجٌات السٌاحٌة

 التنسٌق ما بٌن الهٌئتٌن (2

الهٌئة ف. شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةاألساسٌة فً مدى انفتاح الهٌئة المقترحة من قبل كمن المسألة ت

كل جهة ناشطة فً هذا . وطنًهً هٌئة على الصعٌد ال الدائمة التً ُتعنى بالسٌاحة المستدامة والتنمٌة

وفً هذا السٌاق، وفً حال كانت الهٌئة الدائمة المعنٌة . المجال سُتشرك وسُتدعى للمشاركة فً النقاشات

وشركائهم، سٌكون مجال عملها  شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةبتعزٌز التراث مخّصصة فقط ألعضاء 

وبالتالً، . إهدن ومجلس مقاطعة األود الفرنسٌة -زغرتا محدوداً مقارنًة بالهٌئة المقترحة من قبل بلدٌة 

ٌُصعب   .التنسٌق ما بٌن المبادرتٌنس

 ولقد شّدد أعضاء الشبكة على ضرورة إفساح المجال ألي جهة فاعلة معنٌة بهذا المجال لإلنضمام إلى

 .ادرتٌنومن هذا المنطلق، ٌمكن التنسٌق ما بٌن المب. الهٌئة الدائمة المعنٌة بتعزٌز التراث

إهدن  -تا السٌد توفٌق معّوض، رئٌس بلدٌة زغر

 وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة
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إن الهٌئة الدائمة المعنٌة بتعزٌز التراث ستشمل مجاالً أوسع من حٌث الموضوع مقارنًة بالسٌاحة 

 .المستدامة، وٌمكنها إذاً أن تشمل هذه المسألة ضمن مواضٌع البحث والنقاش

إٌجاد قاسم مشترك ما بٌن الهٌئتٌن بغٌة التنسٌق ما بٌن كما أجمع أعضاء الشبكة على ضرورة 

نٌسان المقبل،  11فً  للهٌئة الدائمة المعنٌة بتعزٌز التراث وسٌشّكل انعقاد اإلجتماع األول. بادرتٌنالم

، فرصًة لتجسٌد عملٌة تبادل األفكار حول التراث وحماٌته والنهوض بهالمؤتمر المخّصص لعقب 

 .ما بٌن الهٌئتٌن التنسٌق والتشارك

IV .حول التراث وحماٌته والنهوض بهتبادل األفكار المؤتمر المخّصص لقرار إ 

لدمج مبادرتٌن، إحداهما نابعة من ٌأتً هذا المؤتمر نتٌجًة 

مكتب منظمة المدن ، واألخرى من فً لبنان السفارة الفرنسٌة

المكتب التقنً للبلدٌات / والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان

  .اللبنانٌة

 بالتعاون مع ، نّظمت السفارة الفرنسٌة2012فً شهر حزٌران 

والٌونسكو مؤتمراً ( IFPO)المعهد الفرنسً فً الشرق األدنى 

ٌّن خالل . إقلٌمٌاً حول حماٌة التراث فً ظل األزمات وتب

المؤتمر أن حماٌة المواقع بشكٍل أفضل تعتمد على إقامة 

وانطالقاً من هذا . واستدامة رابٍط ما بٌن التراث والسّكان

لفرنسٌة عقد مؤتمٍر ثاٍن فً لبنان اإلستنتاج، أرادت السفارة ا

على  ٌقوموذلك حول تعزٌز الرابط ما بٌن التراث والسّكان، 

 .جهٍة فاعلة أساسٌة أال وهً البلدٌات

مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً  وبناًء على طلٍب من رؤساء البلدٌات اللبنانٌة، أطلق

تً تفضً تلقائٌاً إلى تنظٌم مؤتمٍر بدوره عدداً من المبادرات ال نٌةالمكتب التقنً للبلدٌات اللبنا/ لبنان

الهٌئة الدائمة لمشارٌع التعاون الالمركزي، البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات )وطنً حول التراث 

 ...(. شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةاللبنانٌة، تفعٌل 

ة المدن مكتب منظمأرادت السفارة الفرنسٌة ووفً هذا اإلطار، 

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة/ والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان

 :ٌشمل ثالثة محاور تهم البلدٌات تنظٌم مؤتمر حول تعزٌز التراث

 التراث كتحٍد لتحقٌق التنمٌة المحلٌة؛ 

 طبٌعة الجهات الفاعلة المعنٌة بالتراث فً لبنان ومهامها؛ 

 دوات الواجب تطوٌرها داخل األنشطة الواجب تنفٌذها واأل

  .البلدٌات من أجل تعزٌز التراث

، إذ إنه ٌجب التحّدث ولقد رّحب أعضاء الشبكة بفكرة هذا المؤتمر

من جهة عن حماٌة التراث والتمٌٌز ما بٌن تعزٌز التراث وحماٌته 

وإدارته، كما أنه من المفٌد من جهٍة أخرى النظر فً التشرٌعات 

تٌودٌه، ملحق لشؤون التعاون ِجٌل السٌد 

 والعمل الثقافً فً السفارة الفرنسٌة فً لبنان

السٌدة بشرى عٌتانً، عضو المجلس 

 البلدي لبٌروت
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 . دوماً وال تلّم السلطات المحلٌة بها أحٌاناً مطّبقة  الموجودة ألنها لٌست

 :عدٍد من الرسائل حولوٌرغب أعضاء الشبكة فً اإلفادة من هذا المؤتمر إلٌصال 

 التحدٌات اإلقتصادٌة المتعلقة بتعزٌز التراث؛ 

 ضرورة إشراك البلدٌات فً المشارٌع المعنٌة بتعزٌز التراث والمنّفذة ضمن النطاق البلدي؛ 

 السّكان المحلٌٌنتعزٌز التراث بالفائدة على  أن ٌعودورة ضر. 

ٌُخّصص قسٌم إلى ذلك ، أعربت السٌدة بشرى عٌتانً، عضو المجلس البلدي لبٌروت، عن رغبتها فً أن 

 .من المؤتمر لمدٌنة بٌروت واقترح الدكتور حمد حسن عقد المؤتمر فً مدٌنة بعلبك

تعاون الالمركزي التً مر واإلجتماع األول للهٌئة الدائمة لمشارٌع الأما التارٌخ المختار لتنظٌم هذا المؤت

 .2014نٌسان  11و 10ُتعنى بتعزٌز التراث فهو 

V. نقاشات أخرى 

شبكة عنجر رسمٌاً إلى  -تصوٌت المدن األعضاء باإلجماع على انضمام بلدٌة حوش موسى  (1

 المدن التارٌخٌة األثرٌة

ر هو من المواقع المصّنفة على إن الموقع األثري فً مدٌنة عنج

ٌُعّد تطوٌر السٌاحة من أولوٌات . الئحة الٌونسكو للتراث العالمً و

البلدٌة التً ترغب فً توجٌه نشاطها نحو السٌاحة المستدامة 

وٌعٌق الوضع األمنً الحالً تحقٌق  .وتعزٌز اإلقتصاد المحلً

ال هذه األهداف، ومع ذلك، تواصل البلدٌة نشاطاتها فً المج

وخٌر دلٌٍل على ذلك نجاح مهرجان قلعة عنجر فً شهر . الثقافً

 . أٌلول الفائت

ونظراً لدٌنامٌتها فً هذا المجال بالرغم من الظروف الصعبة، تعلّق البلدٌة آماالً كبٌرة على انضمامها 

مع نظرائها اللبنانٌٌن، إقامة شراكات مع سلطات محلٌة  تتبادل الخبرا: لشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة

التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة » مشروعأجنبٌة، واإلنخراط فً المشارٌع الوطنٌة على غرار 

 .«المحلٌة فً لبنان

 شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةإقامة شراكة ما بٌن شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرى و (2

تنفٌذ مشارٌع كبرى إلعادة تأهٌل وإدارة مواقع التراث الوطنً الفرنسً المصّنفة  1976 منذ العامٌتم 

ُتدار هذه المشارٌع  .فً إطار سٌاسٍة وطنٌة أطلقتها الدولة الفرنسٌةذلك و واألعرق واألكثر جذباً للسٌاح،

محلٌة والجهات ، وهً عملٌات تشاركٌة تشمل الدولة والسلطات ال"عملٌات المواقع الكبرى"فً إطار 

   . الفاعلة فً المواقع المعنٌة

مثالً إعادة تأهٌل األماكن : على شكل تدخالٍت عملٌة للتحسٌن" عملٌات المواقع الكبرى"ُتترجم 

وترتكز إلى أسٍس راسخة ٌنبغً أن ... شائها،نالمتضّررة، تحسٌن التجهٌزات الخاصة باإلستقبال أو إ

 .هذه العملٌات ٌن فً مثلٌوافق علٌها كافة الشركاء المنخرط

كربت بانبوكٌان، رئٌس بلدٌة حوش السٌد 

 عنجر -موسى 
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 :وهذه األسس هً

  ٌّة"إن احترام  كل مكان هو أساس أي عملٌة تنّفذ فً أي موقٍع كبٌر؛" روح

 للمواقع الكبرى وظٌفة هامة مفادها اإلستقبال والتثقٌف؛ 

 ٌقترن الترّدد السٌاحً إلى المواقع الكبرى بالمحافظة على هذه المواقع، أي أّنه  أن ال بّد من

 رة الترّدد السٌاحً وضبطه؛ٌجب إدا

  ال بّد من إشراك السكان المحلٌٌن فً المشارٌع المنّفذة فً المواقع الكبرى وفً نشاطاتها

 الٌومٌة؛

 ال بّد من أن تستفٌد المنطقة ككل من المردود اإلقتصادي للمشروع. 

ٌّز هً تصنٌف  َمْعلَم "ولقد أطلقت الدولة الفرنسٌة عالمًة للتم

عتراف بحسن إدارة األماكن المحمٌة بما لإل" فرنسً كبٌر

ٌّة المكان ومبادئ التنمٌة المستدامة  . ٌحترم روح

تدٌر السلطات المحلٌة التً  شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىتضم 

عدد المواقع . مواقع فرنسٌة كبرى أو المنخرطة فً هذه العملٌة

 بلدٌة فرنسٌة، 323، وتشمل 40الكبرى المنتسبة للشبكة هو 

نسمة وتستقبل أكثر  907311منطقة، وتعّد  15مقاطعة و 33و

معطٌات المعهد الوطنً )ملٌون زائر سنوٌاً  32من 

، ومعطٌات 2009لإلحصاءات والدراسات اإلقتصادٌة لعام 

 (.شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرى

بكة مصدر لتشارك والش. تقوم الشبكة على ركٌزتٌن أساسٌتن هما حماٌة المواقع والتنمٌة اإلقتصادٌة

 .الخبرات والسٌاسات، ما ٌسمح بكسر عزلة بعض المواقع

التوقٌع على اتفاقٌة شراكة ما بٌن ( Louis VILLARET)اقترح رئٌس الشبكة السٌد لوٌس فٌالرٌه 

الشراكة أن تواكب الجهات ومن شأن هذه . الشبكة وشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة برعاٌة الٌونسكو

، ذلك أن هذا التصنٌف "للمواقع اللبنانٌة الكبرى"بغٌة إعداد سٌاسة ( المحلٌة والوطنٌة)انٌة الفاعلة اللبن

 .هو أداة للتنمٌة المستدامة وللتنمٌة السٌاحٌة

 :محاور تعاون هً التالٌة 3وٌمكن أن تتمحور هذه الشراكة حول 

ة مع الٌونسكو لمن كل سنتٌن دورات تدرٌبٌ شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىتنّظم  :التدرٌب .1

ٌتولّون إدارة المواقع السٌاحٌة الكبرى أو المواقع المحمٌة، وٌمكن اقتراح دورات مشابهة 

  .ألعضاء شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة

على تبادل التجارب مع  أعضائها ثّ أن تح شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىٌمكن ل :تبادل التجارب .2

ثرٌة حول تعزٌز التراث وإدارته وحماٌته وأٌضاً حول أدوات أعضاء شبكة المدن التارٌخٌة األ

 .التنمٌة السٌاحٌة

كافة المواقع الفرنسٌة  شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىتواكب  :المواكبة عبر تقدٌم الخبرة .3

الراغبة فً الحصول على التصنٌف وتقّدم لها المشورة، ومن هذا المنطلق، من الممكن أن تتم 

 .لدٌات اللبنانٌةمواكبة بعض الب

لمواقع الفرنسٌة شبكة الوٌس فٌالرٌه، رئٌس السٌد 

 ، ورئٌس تجمع بلدٌات وادي الهٌروالكبرى
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إلى ذلك، ومن خالل هذه الشراكة، ٌمكن للمدن اللبنانٌة األعضاء فً شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة أن 

كما ٌرغب أعضاء الشبكة . تتواصل مع سلطات محلٌة فرنسٌة وأن تقٌم شراكات تعاون المركزي جدٌدة

مثالً )عملهم مع السلطات الوطنٌة اللبنانٌة  بأدوات فً إطار شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرىفً أن تمّدهم 

ومنهجٌة العمل ما بٌن الشبكة الفرنسٌة والوزارات المعنٌة من األمور " التصنٌف"قد تكون فكرة إطالق 

 (. المثٌرة لإلهتمام بالنسبة للبلدٌات اللبنانٌة

 نقاش حول الوضع المالً للبلدٌات اللبنانٌة فً مجال التراث (3

التطرق إلى مسألة الوضع المالً  ت الشبكةشاء رؤساء بلدٌا

إذ ٌنبغً أن تصبح هذه النقطة من . للبلدٌات خالل هذا اللقاء

األولوٌات فً الحوار مع الدولة اللبنانٌة ألن نقص الموارد 

فً البلدٌات وتأّخر الدولة فً دفع مستحقات البلدٌات ٌعٌقان 

ات أّنها وذّكرت بعض البلدٌ. أي عمل لصالح التنمٌة المحلٌة

تواجه أصالً صعوبة فً دفع رواتب موّظفٌها، فً حٌن ٌأتً 

 .تنفٌذ األنشطة اإلنمائٌة مع األسف فً المرتبة الثانٌة

ذّكر الدكتور حمد حسن بأن اإلطار المعنً بالنقاشات ما بٌن 

تراتٌجٌات تجاه الدولة فً البلدٌات وبتحدٌد التحركات واإلس

. لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة لق بالمسائل المالٌة هوما ٌتع

ٌُطلب . هذه المسائلمعنٌة بكما أن اإلجتماع األخٌر للجنة قد أقّر إنشاء لجنة خاصة  ولكن، من المهم أن 

، ألن من الدولة من خالل شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة تخصٌص أموال إضافٌة للمدن التارٌخٌة األثرٌة

وفً الواقع، ٌجب علٌها أن . ٌز التراث فً ظل هذا الوضع المالًهذه البلدٌات تواجه صعوبًة فً تعز

ال تمتلك الموارد المالٌة  هاتقوم مقام الدولة لجهة حماٌة المواقع التارٌخٌة واألثرٌة والنهوض بها، ولكن

 .الكفٌلة بذلك

فعلى . لتراثوٌطالب أعضاء الشبكة أٌضاً بالمزٌد من الشفافٌة بشأن إدارة األموال المخّصصة لتعزٌز ا

: على الشكل التالً( فً جبٌل وبعلبك مثالً )سبٌل المثال، تقّسم عائدات زٌارة المواقع التارٌخٌة األثرٌة 

ولكن ال تعرف البلدٌات ما إذا كانت . فً المئة تبقى فً وزارة الثقافة 50فً المئة ُتدفع للبلدٌات، و 50

أو إن كانت هذه األموال ُتستخدم من جدٌد للحفاظ على المواقع 

تدخل فً المٌزانٌة اإلجمالٌة للوزارة لُترصد فً ما بعد لمشارٌع 

 .أو أنشطة فً مواقع أخرى خارج هذه البلدٌات

كما تم التطرق أٌضاً إلى عائدات الخلٌوي التً لم ُتدفع بعد إلى 

ودعا أعضاء الشبكة إلى تحّركاٍت جرٌئة لحّث الدولة . البلدٌات

 .لى البلدٌاتعلى دفع هذه العائدات إ

إلى ذلك، تضّررت بعض البلدٌات إلى حدٍّ كبٌر من جّراء تبعات 

فعلى سبٌل المثال، انخفضت عائدات بلدٌة بعلبك . األزمة السورٌة

لم تدفع أي  ولكن الدولة. فً األشهر الفائتة فً المئة 90بنسبة 

تعوٌض للبلدٌة لكً تتمكن من الحفاظ على حدٍّ أدنى من الحماٌة 

 . انة فً هذه المواقع ومحٌطهاوالصٌ

وق مكاٌل، رئٌس ، رئٌس بلدٌة زنهاد نوفلالسٌد 

لجنة الفتوح، ونائب رئٌس  -اتحاد بلدٌات كسروان 

 رؤساء البلدٌات اللبنانٌة

صور، وعضو ، رئٌس بلدٌة حسن دبوقالسٌد 

 لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة
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قانون إزاء هذه اإلستنتاجات، ٌطالب أعضاء الشبكة بأن ٌطّبق 

الرسوم البلدٌة تطبٌقاً كامالً وبأاّل ٌتم احتساب واردات البلدٌات 

بناًء على عدد السكان فحسب، بل أٌضاً بناًء على المهام المناطة 

ًء على أسٍس بالبلدٌات، ما ٌسمح برفع واردات البلدٌات بنا

ألجل هذه الغاٌة، ٌقترح أعضاء الشبكة أن ُتقّسم و. مدروسة

األدوار بوضوح ما بٌن الدولة والبلدٌات، وأن ُترصد للبلدٌات 

موارد مالٌة تتناسب ومسؤولٌاتها، وأن ُتدفع فعالً هذه الموارد 

ولن ٌتحقّق تقاسم األدوار هذا ما بٌن الدولة والبلدٌات فقط . لها

ع إلى أسٍس قانونٌة وتنظٌمٌة، ألنه ومع الوقت وتراجُ  باإلستناد

ت دور الدولة فً بعض القطاعات وخاصًة التراث، اضطرّ 

وفً هذا اإلطار، ال بّد من . البلدٌات إلى اإلضطالع بمهاٍم جدٌدة

 .تعدٌل التشرٌعات المعمول بها

تموٌل إدارة التراث باإلعتماد  رؤساء البلدٌات بأنه من الصعب أن ُتبنى استراتٌجٌة وفً الختام، ذّكر

العائدات السٌاحٌة فً مدٍن أخرى فً ال تتناسب إطالقاً مع  ابشكٍل أساسً على واردات السٌاحة، ألنه

فٌبلغ إجمالً عّدد الزّوار أّما فً صور . ٌومٌاً كمعدٍل متوّسط زائرٍ  2000ففً جرش مثالً . المنطقة

 .زائٍر سنوٌاً  5000

الجهات الرسمٌة التً ٌجب هً ت، أجمعت البلدٌات على ضرورة تحدٌد من وعلى ضوء هذه النقاشا

 .ومفّصل للعمل والتفاوض دقٌقتقدٌم طلبات محّددة واقتراح جدول زمنً  ةمحاورتها بغٌ

VI .التوصٌات وخارطة الطرٌق       

 شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةتوصٌات أعضاء  (1

 :نقاط أولوٌة 5ٌة على اّتفق أعضاء شبكة المدن التارٌخٌة األثر

إٌجاد قاسٍم مشترك ما بٌن الهٌئة الدائمة المعنٌة بالسٌاحة المستدامة والهٌئة الدائمة المعنٌة  -1

بتعزٌز التراث، وخلق روابط ما بٌن المشروع الوطنً لشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة 

 رنسٌة؛إهدن ومجلس مقاطعة األود الف -والمشروع المشترك ما بٌن بلدٌة زغرتا 

 تطوٌر شراكات مع جهات فاعلة فرنسٌة؛ -2

 مساحة للحوار مع الدولة عبر تحدٌد احتٌاجات البلدٌات بشأن كل وزارة؛إٌجاد  -3

فً األنشطة كالمشاركة مثالً  -اللقاءات وفً األنشطة التبادلٌة التشاركٌة فً لبنان المشاركة فً  -4

 ومجلس مقاطعة األود الفرنسٌة؛إهدن  -المنّفذة فً إطار الشراكة ما بٌن بلدٌة زغرتا 

 «التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان»المضً بالمشروع الوطنً  -5

 .وتقدٌمه بغٌة إٌجاد التموٌل الالزم لتنفٌذه

 

ممثل منظمة المدن ، ًبشٌر عضٌم كتورالد

مدٌر و فً لبنان، والحكومات المحلٌة المتحدة

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة
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 خارطة الطرٌق لألشهر المقبلة (2

من نقاشات،  على ضوء توصٌات أعضاء شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة وما تخلّل الٌوم التشاوري

ٌُصار إلى تنفٌذ األنشطة التالٌة فً األشهر المقبلة  :س

 إقامة شراكة ما بٌن شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرى وشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة؛ -1

التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً »إنهاء اإلعداد التقنً والمالً لمشروع  -2

 التقنٌٌن والمالٌٌن لتنفٌذ المشروع؛والبحث عن الشركاء  «لبنان

ما هو دور :  تبادل األفكار حول التراث وحماٌته والنهوض بهل المؤتمر المخّصص"تنظٌم  -3

الُمقترح من قبل المعهد الفرنسً " ؟لبلدٌاتلالمسؤولٌن المحلٌٌن وما هو الدعم الواجب تقدٌمه 

منظمة المدن  كو فً بٌروت ومكتبفً لبنان والمعهد الفرنسً فً الشرق األدنى ومكتب الٌونس

 ؛المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة /فً لبنان والحكومات المحلٌة المتحدة

ٌر اإلستراتٌجً بالواردات المالٌة للبلدٌات وبخاصة من كمواكبة أعضاء الشبكة خالل عملٌة التف -4

 .المتعلقة بالتراثمنظور تموٌل األنشطة 
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VII .مالحقال       

ئحة ال   مشاركينل

 :جمع الٌوم التشاوري حول تعزٌز التراث والتنمٌة المحلٌة

 2المدن اللبنانٌة األعضاء فً شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة 

o وعضو لجنة شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة، رئٌس بلدٌة بعلبك، ورئٌس الدكتور حمد حسن ،

 رؤساء البلدٌات اللبنانٌة

o بٌبلوس  -بٌل ، رئٌس بلدٌة جالسٌد زٌاد حّواط 

o ،الفتوح، ونائب رئٌس  -رئٌس بلدٌة زوق مكاٌل، رئٌس اتحاد بلدٌات كسروان  السٌد نهاد نوفل

 لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة

o رئٌس بلدٌة صور، وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌةالسٌد حسن دبوق ، 

o ت اللبنانٌة ، رئٌس بلدٌة صٌدا، وعضو لجنة رؤساء البلدٌاالسٌد محمد السعودي 

o ،عضو المجلس البلدي فً صٌدا السٌد محمد البابا 

o عنجر -، رئٌس بلدٌة حوش موسى السٌد كربت بانبوكٌان 

o ًعضو المجلس البلدي لبٌروتالسٌدة بشرى عٌتان ، 

  فرنسٌوناللبنانٌون والالمركزي التعاون الشركاء 

o السٌد لوٌس فٌالرٌه (Louis VILLARET)رنسٌة الكبرى، ورئٌس ، رئٌس شبكة المواقع الف

 تجمع بلدٌات وادي الهٌرو

o السٌد ساموٌل جولمز (Samuel JAULMES) تجمع بلدٌات  فً" آفاق المنطقة"، رئٌس دائرة

 وادي الهٌرو

o إهدن وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة -، رئٌس بلدٌة زغرتا السٌد توفٌق معّوض 

o إهدن -بلدٌة زغرتا لٌة، ، مكلّفة بالتنمٌة المحالسٌدة جوزٌان القندلفت 

o السٌدة إلسا فاشٌز (Elsa VACHEZ) عن مشروع التشبٌك المناطقً ، مسؤولة(T-Net ) ًف

 كوت دازور -آلب  -مدٌرٌة العالقات الدولٌة والمتوسطٌة فً منطقة بروفانس 

 المعهد الفرنسً فً لبنان 

o السٌد جٌل تٌودٌه (Gilles THUAUDET)الثقافً فً السفارة  ، ملحق لشؤون التعاون والعمل

 الفرنسٌة فً لبنان

o السٌدة جٌرالدٌن برٌان (Géraldine BRIAND) ، ًمكلّفة بشؤون التعاون غٌر الحكومً ف

  السفارة الفرنسٌة

 

                                                           
 السٌد نادر غزال، رئٌس بلدٌة طرابلس وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة :المتغٌبون بعذر  2
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 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة/ مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة 

o  مدٌر و فً لبنان، ات المحلٌة المتحدةممثل منظمة المدن والحكوم، بشٌر عضٌمًالدكتور

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

o ،ًمسؤولة أعمال التطوٌر والتنسٌق السٌدة هدى عضٌم 

o  ًالسٌدة شارلوت كالٌنوفسك(Charlotte KALINOWSKI) نقابة تجّمع البلدٌات ، ممثلة

 التقنٌة فً ومساِعدة للشؤون فً الشرق األوسط( SIAAP) للصرف الصحً لمنطقة بارٌس

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة/ مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة

o السٌد جولٌان دٌنواٌٌه (Julien DESNOYERS)استشاري ، 

o ترجمة فورٌة ومساعدة فً اإلشراف على المشارٌعاآلنسة لٌن زهرالدٌن ، 

o ،مساِعد  السٌد سامر أبو شقرا  
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 لتشاوري برهامج اليوم ا

 استقبال المشاركٌن     0:30 – 0:00

 مقدمة     0:45 – 0:30

  بٌبلوس –، رئٌس بلدٌة جبٌل السٌد زٌاد حّواط: كلمة ترحٌب 

  منظمة المدن والحكومات ، ممثل السٌد بشٌر عضٌمً: تقدٌم فعالٌات الٌوم التشاوري

 نٌةالمكتب التقنً للبلدٌات اللبناومدٌر  المحلٌة المتحدة فً لبنان

 نحو مشروٍع وطنً حول النهوض بالتراث والتنمٌة المحلٌة    11:15 – 0:45

  شبكة المدن التارٌخٌة األثرٌةانضمام بلدٌة عنجر رسمٌاً إلى 

 عنجر – حوش موسى، رئٌس بلدٌة بانبوكٌان كربتالسٌد 

  روع للسنوات القادمة وتقدٌم مش المدن التارٌخٌة األثرٌةالتوجهات اإلستراتٌجٌة لشبكة

 «التراث الثقافً، التراث الطبٌعً والتنمٌة المحلٌة فً لبنان»

شبكة ، رئٌس بلدٌة بعلبك، عضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة ورئٌس الدكتور حمد حسن

 المدن التارٌخٌة األثرٌة

 الفرنسٌة الكبرى وإمكانٌة مساهمة الشبكة فً المشروع الوطنً واقعتقدٌم شبكة الم 

، رئٌس شبكة المواقع الفرنسٌة الكبرى، (Louis VILLARET) الرٌهالسٌد لوٌس فٌ

 ورئٌس تجمع بلدٌات وادي الهٌرو 

 مناقشة المشروع واستمزاج اآلراء 

 بٌروت بلدٌة 

  بٌبلوس  –بلدٌة جبٌل 

 بلدٌة صٌدا 

 بلدٌة صور 

  بلدٌة طرابلس 

 بلدٌة زوق مكاٌل 

 بلدٌة عنجر 

ئٌس بلدٌة طرابلس، وعضو لجنة رؤساء البلدٌات ر السٌد نادر غزال،: ٌدٌر الجلسة وٌختتمها

 اللبنانٌة

 استراحة    11:30 – 11:15
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 التراثب النهوضالتعاون الالمركزي التً ُتعنى بنحو هٌئٍة دائمة لمشارٌع     12:45 – 11:30

  تقدٌم هٌئة التبادل المزمع إنشاؤها فً إطار الشراكة ما بٌن مجلس مقاطعة األود

إهدن، واقتراح إدراج هذه الهٌئة ضمن المشروع الوطنً  –زغرتا  الفرنسٌة وبلدٌة

 لتعزٌز التراث

 إهدن وعضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة –رئٌس بلدٌة زغرتا السٌد توفٌق معّوض، 

 المواضٌع التً ستتطّرق إلٌها، وأهدافها، وكٌفٌة : نقاش ما بٌن المشاركٌن حول الهٌئة

 ...وأعضائهاإدارتها، وآلٌات تحّركها، 

، وعضو لجنة رؤساء البلدٌات صوررئٌس بلدٌة  ،حسن دبوقالسٌد : ٌدٌر الجلسة وٌختتمها

 اللبنانٌة

 تقدٌم المؤتمر المخّصص لتبادل األفكار حول التراث وحماٌته والنهوض به   13:15 – 12:45

  هو  ما: التراث وحماٌته والنهوض به »تقدٌم المؤتمر المخّصص لتبادل األفكار حول

 «لبلدٌات؟لدور المسؤولٌن المحلٌٌن وما هو الدعم الواجب تقدٌمه 

فً  لشؤون التعاون والعمل الثقافًملحق ، (Gilles THUAUDET)السٌد جٌل تٌودٌه 

 السفارة الفرنسٌة

 النتائج المرجوة واإلقتراحات: نقاش ما بٌن المشاركٌن حول المؤتمر 

، وعضو لجنة رؤساء صٌدارئٌس بلدٌة  ،ديمحمد السعوالسٌد : ٌدٌر الجلسة وٌختتمها

 البلدٌات اللبنانٌة

 المحّصلة والخطوات المستقبلٌة: اختتام فعالٌات الٌوم التشاوري    13:30 – 13:15

 بٌبلوس –، رئٌس بلدٌة جبٌل السٌد زٌاد حّواط 

  شبكة ، رئٌس بلدٌة بعلبك، عضو لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة ورئٌس حمد حسنالدكتور

 المدن التارٌخٌة األثرٌة

 مأدبة غداء    14:45 – 13:30

 

 


