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اإلطار القانوني والتشريعي الذي يرعى عمل البلديات في لبنان  على 7711قانون البلديات الصادر في عام  ينص

كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق "تشمل االختصاصات كل الخدمات العامة و. ويحدد نطاق صالحياتها

ضمن النطاق المحلي كافة صالحيات الحكومة المركزية حسب القانون تمارس البلدية وب(. 71المادة " )البلدي

 .تثناء تلك المتعلّقة بالدفاع واألمن القومي والسياسة الخارجيةباس

ة وزارة كبيٍر لسلط من القيود وتخضع إلى حد   كثيرالعلى أرض الواقع  ولكن تواجه البلديات واإلتحادات البلدية

عددهم فالبلدية  حاداتالموظفون في البلديات واالتأما . موظفي البلدياتتدريب م عملية الداخلية والبلديات التي ال تنظّ 

إلى ال الالزمة لالنتق وبالتالي يصعب عليهم اكتساب المهارات تدريبيةٍ  دوراتٍ  أي يستفيدون من جّداً وهم ال قليل  

 .تحديات التنمية والتنظيم المدني في المدن المستدامةل تصديوللإدارة حديثة 

ديد التدريب في هذا جالحاجة لت أظهرتلمقاربة الهندسة المدنية و ةً جديد أهميةً  أولت ثالث ظواهر بنيوية حدثت

 :هيو. المجال

 بحسب احصاءات البنك الدولي %58التوسع الحضري المتزايد في لبنان حيث تخطّى عدد سكان المدن ال. 

 وعي بشأنها تشر الينالتي وية ومنفي كافة السياسات الت اً مدرج اً موجبحالياً  التي أصبحت المدينة المستدامة

 . أكثر لدى المواطنين وصانعي القرار اللبنانيينأكثر ف

 تين ابالرغم من أن ه في المدن اللبنانية على أكمل وجه الحوكمة عدم تطورالالمركزية و عدم تحقق

 .العمليتين ضروريتان

، فإن البلديات واالتحادات البلدية لمواجهة هذه اإلشكالياتو وحرصاً على فهم هذه التطورات وتعريفها وإدارتها

نقل، ارات، والالعق)اللبنانية والدولة اللبنانية والجهات المحّركة اإلقتصادية العاملة في مجال التخطيط المدني 

مجال التحديداً الهندسة المدنية تشّكل و. إلى عناصر مدّربة بحاجٍة بشكٍل متزايدٍ  ...(والخدمات الحضرية األخرى، 

 .هذه المسائل ج فيهالذي تعال

ة المكتب التقني للبلديات اللبنانية مشروع التدريب حول الهندس/ ذ جمعية المدن المتحدة في لبنانتنفّ في هذا الصدد، 

، بالشراكة مع منطقة إيل دو فرانس، ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، 8175المدنية لمدينة مستدامة في لبنان 

لفرنسي صادية في لبنان، والمعهد الوطني اوالمعهد العالي للعلوم التطبيقية واإلقتولجنة رؤساء البلديات اللبنانية، 

فنيّاً ومهندساً  88سمح هذا المشروع بتدريب . للفنون والمهن، وبدعٍم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

دريب وسمح أيضاً بتسليم أول شهادٍة لت. في البلدياتيوّدون العمل مستقبالً لديات أو مدنياً ومعمارياً يعملون لدى الب

 .شهادة الكفاءة في الهندسة المدنية لمدينة مستدامة في لبنانالمهندسين البلديين في لبنان وهي 

ي ف هاومهاراتبعرض معارف منطقة إيل دو فرانس ثالث مؤتمرات وزيارة تقنية سمحت كمل هذا التدريب بواست  

 فنيين اللبنانيين والخبراء المهنيين في منطقة إيل دوإلنشاء شبكٍة مهنيٍة لل سساألمجال الهندسة المدنية، وبإرساء 

في مجاالت التنظيم المدني والمياه والصرف الصحي وجمع النفايات  –و كياناٍت أخرى في هذه المنطقة أ – فرانس

 . فادة منهاستواإل

لهذا  يالمكتب التقني للبلديات اللبنانية المؤتمر الختام/ نظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان  ،في هذا اإلطار

منطقة إيل دو مع  في بيروت بالشراكة Smallvilleفي فندق  8177يوليو /تموز 76المشروع في يوم الثالثاء 

يقية والمعهد العالي للعلوم التطبفرانس، ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية، 

صادية في لبنان، والمعهد الوطني الفرنسي للفنون والمهن، ومعهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، وبدعٍم واإلقت

 السياق
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حسن  فاتن أبوشخصاً في هذا الحدث ومن بينهم السيدة  81وشارك . ة الفرنسيةمن وزارة أوروبا والشؤون الخارجي

باسل  رئيسة معهد، والسيدة لمياء المبيض تفي وزارة الداخلية والبلديا المحليةلإلدارات والمجالس  المديرة العامة

النتائج الكمية  اوعرضوالمؤسسات الوطنية،  ن عنفليحان المالي واإلقتصادي، ومنتخبين لبنانيين ومهندسين وممثلي

 بنانيةٍ ل مناقشة مناهج تأسيس شبكةٍ  وجرت. عبر تبادل الخبرات ما بين المستفيدينوقييموها والنوعية للمشروع 

الهندسة المدنية لمدينة مستدامة لمتابعة هذا التدريب من خالل التبادالت والمنتديات التي  برنامج من خّريجي مشّكلةٍ 

 .انتهاء مشروع التدريب بعد البلدياتالتي اعتمدتها " الممارسات الفضلى" ي الضوء علىتلق

 

 

 

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات بدأت مداخالت الجلسة اإلفتتاحية بكلمٍة ألقاها 

ة في تعزيز قدرات البلديات في مجال الالمركزيالمحوري الذي ذّكر بدور المكتب  بشير عضيمي كتوردالاللبنانية 

 :وشدد على أهمية الشركاء وعملهم الضروري لحسن سير المشروع، وهم .وبدور لجنة رؤساء البلديات اللبنانية

ة، ومعهد ورشة التبادليالفي وشاركوا وساهموا في الزيارة التقنية إلى فرنسا منطقة إيل دو فرانس وخبرائها الذين 

باسل فليحان المالي واإلقتصادي، وسفارة فرنسا بحضور السيدة إليزابيت غاي، والسيد جيروم بويسو استاذ جامعي 

ح هذا المشروع وأشار إلى أّكد عضيمي نجاو. المشروع الذي بادر بهذاللفنون والمهن  مشارك من المعهد الوطني

ضالً ف. جّداً بالعمل البلدي دة مهتمة  وا من الشباب وهذا خير دليٍل أن األجيال الجديمن المشاركين كان اً كبيرأن عدداً 

عضيمي أن مستقبل السيد ح وضّ و. مهندسات 1حيث شاركت فيها  تمثيل المرأة أيضاً  شّجعتهذه المبادرة عن أن 

البلديات  الفضلى ما بينآلتين من مختلف البلديات وفي تبادل الممارسات لمهندسين االمشروع يكمن في تشبيك ا

 . اللبنانية والفرنسية

المدير المساعد للمعهد من ثم تحدث 

العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية في 

لى راً إمشي شوقي دياب كتورداللبنان 

إلى  ستجابةأن المعهد في لبنان ينوي اإل

 حاجات البلد عبر اقتراح تدريباتٍ 

ات الماضية وذكر التدريب. مكيّفة

الذي ن فّذ مع  المتعددة على غرار ذاك

المعهد األوروبي للتعاون والتنمية 

(IECD ) بصيص "في إطار برنامج

 فرنسيةوبتمويٍل من الوكالة ال" أمل

راً ال غنى صبح اليوم عنوأص عاماً  888يتسلّح المعهد بخبرٍة عميقٍة بناها منذ لحظة تأسيسه منذ (. AFD)للتنمية 

دياب عن امتنانه لكل  كتوردالوعبّر . يشارك طول باعه مع معاهد أخرى خصوصاً أنهعنه في مجال التدريب 

نان وختم قائالً إن المعهد في لب. الجهود التي بذلها المهندسون خالل التدريبالشركاء الذي سبق وذكرهم وأثنى على 

تنفيذه  يةً منطقيةً لما قد تمتكميليعمل حالياً على إطالق شهادة الماجستير في التخطيط الحضري ما قد يشكل خطوةً 

  .اليوم حتى

 

 المداخالت
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ريمون سمعان يد السرئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي في منطقة جبل لبنان ورئيس بلدية فرن الشباك تناول 

ة للتوّسع الرؤية االستراتجي يعرقل تنفيذ ، ما قدمن نقص الموارد البشرية في منطقتهالكالم قائالً إنه يعاني يومياً 

تخطيط بعض دراسة إعادة هذا المشروع وأوفد ثالثة مهندسين تمكنوا من دي شّجع االتحاد البللذا . الحضري

واقتراح مشروٍع  في المنطقةاألراضي 

جديٍد لمعالجة األراضي المحيطة بطريق 

 الياس الهراوي السريع في فرن الشباك

ي في أن نصف هذه األراض نظراً إلى

. حالةٍ سيئةٍ وهي مهملة  ومقسومة  ومدّمرة

 اإلشكالية واضحة  كاملإن ف ،وبالنسبة إليه

كيف يمكن إعادة تنظيم هذه : الوضوح

األراضي التي يمنع القانون استثمارها 

وبالتالي إعادة إنعاش إقتصاد المنطقة 

 وتجميل هذا الممر المحوري؟

 

السيدة  بيروت بدأت ملحق التعاون لدى سفارة فرنسا في

مداخلتها بتهنئة المهندسين وموظفي المعهد غاي  إليزابيت

وشرحت أن هذا . العالي على حّس المهنية المميز الذي أبدوه

ال يتجّزأ من العالقات الفرنسية اللبنانية العريقة  المشروع جزء  

حول  7778التي تعود إلى زمٍن أقدم من تاريخ صدور قانون 

 74وقالت إن هذه العالقات سمحت بإبرام . التعاون الالمركزي

. وعلى كل األصعدة في كافة المناطقاتفاقية تعاون المركزي 

لهذه الشراكات في خالل المتنّوع والقيّم وسيتبلور الطابع 

ي في اللقاءات حول التعاون الالمركزي اللبناني الفرنس

وتحظى هذه . تمبر التاليسب/أيلول 81و 77كاركاسون في 

 8175 قوي  من صندوق الدعم المادي لعامالشراكات بدعٍم 

لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية الذي يدعم أيضاً 

أضافت غاي أنه، ولضمان نجاح . جدد حاليّاً خمسة مشاريع

نقطة تواصل أخرى في البلديات  تواجد هذه المشاريع، ال بّد من

المكتب التقني للبلديات اللبنانية نقطة ويجّسد . غير المنتخبين

من العمل ضتنظيم ومن المهم أيضاً . بين كل الجهات مستمّراً وتواصالً يوميّاً  فالمكتب يؤّمنهذه  جاهدةالتواصل ال

نها أل هذه الخبرة الداخلية أساسية. مشروع التدريب حول الهندسة المدنية رّكز عليهفرٍق تقنيٍة وخبيرٍة وهذا ما 

ا وفقاً الخبرة الفرنسية التي اكتسبته ولتكييفمنطقتها بأفضل طريقٍة  إلدارةللسلطات المحلية الفرصة تعطي 

 . تدريبهم انتهاء على أن يواكب المنتخبون خبراءهم بعد. الخاصة الحتياجاتها

 



 
 

مياء لالسيدة مديرة معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي اغتنمت 

ي فأّوالً وقبل كل شيٍء الفرصة لتؤكد أن التنمية تبدأ  المبيض

. وأنه من الضروري أن يكون موظفو البلديات مدّربين المدينة

ساهم المعهد في حسن سير المشروع  ،إنطالقاً من هذه القناعة

لشهادة ا وأّكدت السيدة المبيض أنها ليست. وتولّى وحدة تعليمية فيه

أضافت  .ندسين بل المسيرة للوصول إليهاهي األهم بالنسبة إلى المه

على السلطات المحلية السعي إلى تطبيق أهداف التنمية أنه يجب 

بحلول مستحيالً األهداف في حال أمسى تطبيق هذه امة والمستد

ينبغي العمل بشكٍل أشّد على صعيد التخطيط المدني س، 8141العام 

ذا لتحقيق هألولى ويمثّل هذا المشروع بالتالي الخطوة ا. المستدام

أت السيدة المبيض المشاركين وخصوصاً هنّ بعد ذلك، . الهدف

المهندسات منهم على اتخاذ هذه الخطوة، وعبّرت عن شرف المعهد 

ما ك بمشاركته في هكذا مشروع من خالل تولّيه الوحدة التعليمية

وعن نيّته للمشاركة في مشاريع تعاوٍن أخرى قائلةً إن هذه الشراكة 

مكتب ركن  أساسيٌّ فال. ن لتبصر النور لو ال الدور الذي لعبه المكتب التقني للبلديات اللبنانية بشكٍل متواصللم تك

 .مساندتها بالرغم من كل التحدياتلاللبنانية والبلديات لمساعدة  ويتسلّح بإرادٍة حقيقيةٍ من أركان المشروع 

 

في وزارة اختتمت المديرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية 

ن ع وتحّدثت الجلسة فاتن أبو حسنيات السيدة دالداخلية والبل

التي يكّرسها  لبلديات واالتحادات البلديةل الصفة المستقلّة

بسبب قلّة الموارد  ومقيّدة   لية محدودة  إال أن هذه االستقال. القانون

عن تنظيم أراضيها  وألن البلديات مسؤولة  . والبشرية المالية

نفسها في بعض األحيان مضطرةً على اإلستعانة تجد هي ف

أصبح إذاً من الضروري بناء قدرات . بمكاتب خبراء خاصة

بزمام  بالخبرة الكافية ألخذ يحظواالموظفين البلديين لكي 

جاء مشروع إنشاء مركز تدريب . ةاألعمال البلدية عند الحاج

هذا  يستجيبو. فين البلديين ليحقق هذه الغايةالمنتخبين والموظ

المشروع إلى رغبة وزارة الداخلية والبلديات ولجنة رؤساء 

البلديات اللبنانية بتعزيز المؤسسة البلدية من خالل تدريب 

المركز مؤسسة  فريدة  من و. المنتخبين والموظفين البلديين

نوعها مسؤولة  عن تدريب المعنيين وتنسيق عروض التدريب 

تنظيمها ومتابعتها وعن تقديم القائمة على المستوى الوطني و

مكافحة الفساد "الرامية إلى  CEDREاستجابٍة شاملٍة وموّحدٍة ومستدامٍة تماشياً مع الركيزة الثالثة من ركائز مؤتمر 

رامج من تلقاء ذاتها ب أن تقترحات بستسمح هذه التدريبات للبلدي". وتحديث القطاع الخاص وإدارة األموال العامة

وتأمين الخدمات وبناء البنى التحتية مع رؤيٍة طويلة  مدني لمواكبة التطور الحضري تنظيمط وخط استراتجيةً 

  . األمد

 



 
 

 

 

لي عضيمي الجلسة التالية المخصصة لشهادة الكفاءة ودعى ممث كتوردتام الجلسة اإلفتتاحية، افتتح البعد اخت

 .المعهد العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية في لبنان إلى تناول الكلمة

تيريز أبو -اريمتناولت رئيسة قسم الهندسة البترولية في المعهد الوطني العالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية السيدة 

من  جملةً يقّدم المعهد . الشهادة هي ثمرة تدريٍب جامعي   فهذه. الكلمة وهنأت كّل الذين حازوا على الشهادة جودة

ي هدف المعهد فيكمن . متنّوعة مع مواد  تسمح بالحصول على شهادات مختلفة الدرجات والمستوياتالالتدريبات 

المشاركة في تدريٍب مسبٍق للحصول على ائتمانات االستجابة إلى احتياجات السوق اللبناني وليس من الضروري 

(ECTS .)  ن المهم يبقى مصول على معادلة جامعية في فرنسا، ورصيداً جامعيّاً ما يسمح بالحثالثين عادل الشهادة  ت

 . تطوير هذه الشهادة للحصول على المزيد من األرصدة والوصول بالتالي إلى درجة الماجستير

شرح رئيس قسم الهندسة المدنية 

في المعهد الوطني العالي للعلوم 

الدكتور التطبيقية واإلقتصادية 

دور المعهد قائالً إنه  رواد عساف

د الوحيد الذي يتمتع المعه

بالصالحية لتقديم شهادٍة باللغة 

موجب اتفاقية مع الفرنسية ب

تتراوح . المعهد الفرنسي

مستويات هذه الشهادات من 

إلى  8+مستوى الباكالوريا 

وهي  8+مستوى البكالوريا 

معتمدة ويمكن للجميع أن يلتحق 

بالبرامج المتوفّرة مهما كان 

التقدم من شهادة كفاءة في الهندسة المدنية إلى شهادٍة متخصصة من مستوى الماجستير قيد الدراسة مع السيد . عمره

أصعب من شروط الحصول على شهادة كفاءة  تبقى ب أخذ العلم أن شروط المشاركة واالعتمادولكن يج. بويسو

االشتراط يكفل الجودة ويسمح أّوالً وقبل كل شيٍء بتطوير المهارات ف. وهذا خير دليٍل عن جودة التدريب العالية

تخطيط الحضري لتقديم تدريٍب يستجيب للمن رؤيٍة ال بّد إذاً من رؤيٍة طويلة األمد كما و. المطلوبة في سوق العمل

لرغم الذي أضفى المتعة على التدريب وهذا باباق وختم عساف منّوهاً بسلوك المشاركين السّ . إلى إشكاليات المستقبل

 كرر عساف مّرةً جديدةً تهانيه لكل الذين. مون الوحدات التعليميةالمشاركين الذي عقّد اختيار مض من التباين بين

 .خذ بعين االعتبار خالل الدورات التدريبية المستقبليةة الكفاءة مؤّكداً أن كل المالحظات ستأ  نالوا شهاد
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بشير  كتوردتب التقني للبلديات اللبنانية الرئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكالنقاش أدار 

 .عضيمي

 

د الوطني الجامعي المشارك من المعه افتتح النقاش األستاذ

وشكر  سوجيروم بويواإلقتصادية السيد  العالي للعلوم التطبيقية

وشدد على أهمية . كل الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع

 وسمح التدريب. المقاربة المحلية والشاملة لتخطيط األراضي

. نهاينة في ما بيابمزج مجتمعات مختلفة ومتببعرض المهارات و

قييم الت المشاريع النهائية التي أوضحت أن ظهر هذا التنوع في

غالباً ما يكون مهمالً في مشاريع لكن هو بمرحلٍة أساسية و

التالي أصبح ب. انات على األرض فهي قليلة  جّداً أما البي. التخطيط

إنتاج المعلومات الكافية قبل القيام بمشروٍع ما من الضروري 

ل، وبالفع. ع وحاجات المنطقة وسكانهاالمشرو ذاك لكي يتماشى

 .العاليكانت المشاريع المقترحة ذات المستوى التصوري 

ها عن أهميت ما يّدلالتنفيذ  ودخل البعض من هذه المشاريع حيز

ريتها حتى ولو يتطلّب إنجازها سنوات متعددة فالعمل وضرو

ختم بويسو معبّراً عن امتنناه ورضاه . البلدي مسعاه طويل  

  . ني ال بل الشخصي عن هذا المشروعالمه

 

، ما هي ثغرات العمل البلدي موّضحاً أنها تكمن في الالمباالة إيلي حكيمشرح مهندس  مدنيٌّ في بلدية جونية السيد 

ي بر في أنظمة البيانات الجغرافية التام، يجب مثالً االستثمار بشكٍل أكواحتراماً للخير الع. تجاه المصلحة العامة

تعقّد األعباء  .بإنتاج المعلومات عوضاً عن تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي ال تصب في مصلحة األكثريةتسمح 

من المجدي إذاً تسهيل بعض اإلجراءات لتيسير تنفيذ المشاريع الجديدة وخصوصاً . اإلدارية عمل موظّفي البلديات

لّق وفي ما يتع. إدماج المواطنين بشكٍل أكبرتلك التي تهدف إلى مكافحة التوسع الحضري غير الشرعي وإلى 

حكيم الشركاء قبل أن يؤكدّ أن التدريب حول إدارة األموال العامة وأنظمة المعلومات الجغرافية السيد بالتدريب، شكر 

ة ربما يكون من المجدي تخفيف التركيز على تنميلوبالمقابل، . تبقى بغاية األهمية ويجب إيالءها المزيد من الوقت

يع ويجوز أيضاً في التدريبات المستقبلية التطرق إلى مواض. المدن األجنبية ألن ذلك ال ينطبق على السياق اللبناني

أخرى مثل المحافظة على الفضاء الطبيعي أو على التراث المبني، ألنها فعالً مواضيع جديدة تصّب مباشرةً في 

التنظيم ونظراً إلى اختالف جداول أعمال المشاركين، فمن  أما على صعيد. صميم مستقبل التخطيط المدني في لبنان

 . تعطى هذه الدروس بعد الظهراألفضل أن 

 

دسة معمارية في بلدية ذوق مكايل التي وهي مهن مارسيل مسعدتجربة المهندسين الطريق للسيدة  حول حديثالمهّد 

دراسةٍ عن منطقةٍ حضريةٍ مساحتها إعداد أنها عملت مع السيد حكيم وآخرين على  عبّرت عن رأيها الخاص شارحةً 

وكان من . وحدة سكنية لالستجابة إلى الحاجة السكانية 611هكتار شمال بلدية جبيل وهدفها إنشاء حوالي  81

 استعراض الخبرة المكتسبة
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ف هكذا شارك الموظ .يم األرض بشكٍل صحيحٍ لعامل موظّفاً من بلدية جبيل لتقيالضروري أن يتضمن الفريق ا

لكن وبالرغم من سهولة الحوار بين أعضاء هذا الفريق الصغير إاّل أن مواصفات و. خبرته مع باقي أعضاء الفريق

 مسعد أن التجربة كانتالسيدة وّضحت . إضافية ومهاراتٍ  انت متشابهة جداً ولم تسمح ببناء قدراتٍ كالمهندسين 

  .نطاق الفريق العامل ما كان من الممكن توسيعإذا  أكثر أهميتها بعد بشكٍل عام إيجابية للغاية ولربما تزيد

 

واألراضي في  حان دور رئيسة قسم هندسة المناظر الطبيعية

المدنيين وعضو في نقابة المهندسين  الجامعة اللبنانية

الدكتور نينا في بيروت وجمعية مخططي المدن والمعماريين 

تحيات رئيس نقابة المهندسين بدأت بنقل . ألخذ الكلمة زيدان

قبل عرض السيد جاد تابت  المدنيين والمعماريين في بيروت

شرحت . طيط الحضري في بيروت بشكٍل موجزتاريخ التخ

 بشكلٍ  التخطيط الحضري في لبنان تناول موضوعأيضاً أهمية 

وتكلّمت عن تأسيس نقابة المهندسين المدنيين  جّدي

وبالرغم من وجود مهنيين  لألسف،. 7778والمعماريين سنة 

لذا، يجب . في لبنان إال أن التمدن يستمر من دون أي تخطيطٍ 

على غرار  استثمار الخبرة الموجودة لتطوير نماذج مستدامةٍ 

أما في ما يتعلّق بالمشروع . Smart Cityنموذج المدينة الذكية 

المتنوعة بحد ذاته، نّوهت الدكتور زيدان بجودة المشاريع 

طّرق إلى مشاكل حالية فتسمح بالتالي إيجاد حلول تت والتي

الدكتور زيدان أيضاً في لجنة التحكيم والحظت أنه ال  شاركت. ت نفسه المبادئ االجتماعيةمستدامة تراعي بالوق

ى كل وتوجهت إل. ةكولوجية وهذا ينعكس في المشاريع المنفذيم إلى الشؤون البيئية اإليولى الكثير من االهتما

خلق صلة وصل بين المشّرع وعالم التي تأسست مؤّخراً بهدف ( UPA)جمعية مخططي المدن المشاركين ذاكرةً 

من شبكٍة عالميٍة  الذي يشّكل جزءً لبنان في  (ADU)جمعية التطور المدني فرع بشكٍل عام يهدف و. التخطيط المدني

 .المجتمع المدني بشأن التخطيط المدني لدىإلى نشر المعلومات والوعي 

 

 



 
 

السيد غسان طيون إهدن /تناول عضو مجلس بلدية زغرتا

 الكالم وشرح كيف أن العديد من البلديات تجد نفسها مضطرةً 

على أن تخوض المرحلة اإلنتقالية من الحالة الريفية إلى 

لذا فمن . التمدن من دون أي مواكبة بسبب الالمركزية

يكون لها موظفين مدّربين على التنظيم  الضروري أن

ا إهدن في هذ/بلدية زغرتا منشارك ثالثة موظفين  .المكاني

ن وهنا يكم. التدريب الذي سمح لهم بتنمية مهارات التخطيط

يهية جاإلبتكار لصالح لبنان أي أن تتم ترجمة الخطوط التو

التوجيهية لتخطيط المناطق  األساسية التي رسمتها الخطة

وأنهى . إلى خطط تنظيم مكاني ملموسة( STDAL)اللبنانية 

 العمل فيالسيد طيون مداخلته مشدداً على مدى تطور سبل 

يتم التركيز اآلن على . إهدن منذ نهاية المشروع/لدية زغرتاب

افةً إض. منطقٍة أوسعالحوض والسعي إلى تقديم حلوٍل فعالٍة ل

 جمع أصحابس كيان  إلدارة مشروع الحوض وتأس  إلى ذلك، 

 .فةالرؤى المختلو الكفاءات

 

 

 

األستاذ الجامعي المشارك من المعهد الوطني العالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية السيد جيروم بويسو أدار 

محتمل اعتمادها لتأسيس شبكة من الموظفين المدربين ال   التي من الفرصة للتكلم عن النماذج أتاح  الذيهذا النقاش 

ورة المكتب التقني للبلديات اللبنانية لكي تفّسر بص/ حدة في لبنانتوأعطى الكلمة لفريق جمعية المدن الم. وإدارتها

 . أوضح هذه السبل

لسيدة االمكتب التقني للبلديات اللبنانية / في جمعية المدن المتحدة والتنسيق التطوير أعمال عن مسؤولةشرحت 

أن المكتب يدير أصالً وبطبيعة الحال شبكة مكّونة من البلديات واالتحادات البلدية التي ينضم إليها  هدى عضيمي

م التعرف الحاجات التي ت يبقى الهدف األساسي اليوم إنشاء شبكة تستجيب إلى. أكثرية المهندسين في هذا المشروع

 اآلفاق المستقبلية لشبكة الموظفين المدّربين واختتام المؤتمر
 

 

 

 

Juin  



 
 

كان هذا الموضوع مكّرساً خالل  .ها خالل تنفيذ هذا المشروع وخالل اجتماعات لجنة رؤساء البلديات اللبنانيةيإل

( 8187-8177)حلقة عمل تشاورية لمشروع تعزيز وتنمية شبكة تواصل بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان 

 . الختامي بتوضيحاٍت إضافية رومن المفترض أن تأتي المناقشات خالل هذا المؤتممن شهر نيسان الماضي  41في 

 

 التنير يدة ميساالسالمكتب التقني للبلديات اللبنانية / تكلّمت مسؤولة المشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان

انية البلديات واالتحادات البلدية اللبنعن دور لجنة رؤساء البلديات اللبنانية موّضحةً أنها شبكة  مكونة  من منتخبي 

وهي بالفعل همزة وصل بينها وبين الجهات المانحة . المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية

ن وأبصر مشروع تعزيز وتنمية شبكة تواصل بي. لتطوير مشاريع تعاوٍن المركزي  وبالتالي إنعاش الحركة البلدية

كما وسيسمح  .عد سلسلة من المشاريع المختلفة التي نفذتالنور ب( 8187-8177)يين في لبنان والفنيين البلد المنتخبين

هذا المشروع باستكمال الديناميكيات الموجودة بين البلديات اللبنانية وتبادل الخبرات مع الشركاء الفرنسيين على 

لبنانية صفحة  إضافةً إلى ذلك، للمكتب التقني للبلديات ال. سواءمستوى المنتخبين المحليين والتقنيين البلديين على حد 

 .على الفيسبوك محينة يوميّاً ونشرة إخبارية متوفرة لتغطية الشبكة بأفضل طريقة ممكنة

 

اغتنمت المكلفة بمشاريع في 

 /جمعية المدن المتحدة في لبنان

 المكتب التقني للبديات اللبنانية

 Anissa PECHEUXالسيدة 

ر أن هذا المشروع الفرصة لتذكّ 

ثمرة التعاون القائم بين  هو

 وهي فرنسية ثالث مقاطعات

 .ماريتيم واإلفلين األود والسان

ين ج للسنتين األوليضع البرنامو  

ع البرنامج للمشروع وسيوض

للسنة الثالثة وفقاً للمالحظات 

خالل تبادالت  بها دلىسيالتي 

ركيز الت، ناهيك عن هدر الوقت والطاقة التجارب لالستفادة من النتائج ولعدم فاألهم هو تشارك. المؤتمر الختامي

سيركز برنامج السنة األولى على المالية المحلية من ناحية وضع ميزانية البلدية وأيضاً . على مبادئ مكتسبة أصالً 

كما  .ذا المشروعفي أطر هدرجت مسألة منهجية التشاور مسألة التشاور المحلي أولية لذا أ  وأضحت . حشد التمويل

لومات شّجع إدراج سبل إنتاج المع األمر الذيض البلديات، البيانات والمعلومات في لبنان يقوّ  سبق وقيل فإن نقص

وهذا يعني التأكد من أن المعلومات الموجودة متوفرة لدى األشخاص الذين يحتاجون . وجمعها في أطر المشروع

ولبناء مشروٍع ناجٍح في  نوية من حيث األهمية ولكن من المهم اإلدراك أنهاثلربما تبدو بعض المحاور . إليها

منطقة العمل البلدي والتداعيات المحتملة على ال االتي يستجيب إليه لكل االحتياجات ال بّد من رؤيٍة شاملةٍ البلديات، ف

 . على المدى الطويل

 

 قة بسبل تأسيس الشبكة وإدارتهاالمتعلّ جواب مناقشة بعض النقاط /سؤال األخيرة سمحت الجلسة

 

راد بل إلى فقط إلى األف ال تتوجه هذه الشبكة. المهندسون مستعّدون لتنشيط هذه الشبكة انطالقاً من تجربتهم الخاصة

لبنانية الذي ليظّن البعض أنه من األفضل أن يديرها المكتب التقني للبلديات او .البلديات واالتحادات البلدية أيضاً 

ة ليس أن علماً أن دور هذه الشبك. تأثير الشبكة أقوى يصبحوبالتالي  نة  مع الشركاء الفرنسيينربطه عالقات  متيت



 
 

ضها قائمة بين البلديات لكي تستفيد من بعتبادل المعلومات حول المشاريع الل أن تكون منصةً  المشاريع بل تصمم

لسانحة هذه المنصة أيضاً اتقّدم . اقترحه السيد غسان طيون، وهذا ما إلى بعضها البعض م النصائحكي تقدالبعض ول

 شرحت الدكتور زيدان أن جمعية مخططي. لبناء العالقات مع البلديات األجنبية وخصوصاً مع الشركاء الفرنسيين

 .فلربما يمكن لهذه الجمعية أن تكون عضو في الشبكة. تضّم حالياً مخططين مدنيين محترفين ومهنيينالمدن التي 

غير  مناهج الحوكمة باتتوبالرغم من أن الكثير من األشخاص يشجعون تأسيس الشبكة ومستعّدون لتغذيتها إال أن 

لتحديد القواعد المرجع هذا النموذج هو يكون ويمكن االستعانة بنموذج جمعيٍة قائمة أصالً ل. ماً بعدواضحة تما

 .واألسس اإلدارية الالزمة إلعداد الشبكة

 


