
  

 

 الشركاء

 يتابع هذا المشروع:

 Sarah ARBEZاآلنسة 

 مشاريعفة بمكل  

جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني 

  للبلديات اللبنانية
villes.org-@btsarah.arbez 

 

 جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية، 

  لبنان –شارع توفيق سالم، بناية صقر، بيروت 

 صفحتنا على الفيسبوك 
 

 

 

 

فين بالتنمو ال بد من بناء قدرات البلديات اللبنانية  ياق: الس
ّ

ية المحلية تدريب المكل

ساء أسس اللبنانية وإلر البلديات للتصدي للتحديات القائمة التي تواجهها اليوم 

 تّم تدريب حوالي عشرين منتخب لذا،العمل البلدي المستدام والتنمية المحلية. 
ً

ا

 بالتنمية المحلية 
ً

فا
ّ

-6102في خالل ثالث سنوات ) حول هذا المفهومومكل

إطار "مشروع تعزيز قدرات البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية  في( و 6102

والتدريب حول التنمية المحلية". عّبر المشاركون في التدريب عن حاجتهم لترجمة 

مكتسباتهم إلى أعماٍل ملموسٍة على أرض الواقع وألن تتم مواكبتهم في هذه 

ن لغياب التشاور ما بي حلولتقديم الالعملية. وبصورٍة موازيٍة، يحاول المشروع 

 الجهات البلدية والمجتمع المدني. 

لدية تحادات البدعم مشاري    ع التنمية المحلية في البلديات واال  الهدف األساسي: 

فين بالتنمية المحلية من خالل المشاركة في اللبنانية وتعزيز مكت
ّ

قديم تسبات المكل

 التنموية.  مشاري    علالعروض ل

فين بالتنمية المحلية من خز هذا يعزّ  خطة العمل: 
ّ

ل الالمشروع مكتسبات المكل

في التطور اإلقتصادي  والتي يجب أن تساهم دعم المشاري    ع التي يديرونها 

 واإلجتماعي والثقافي للبلديات اللبنانية. ويحاول 
ً

م الحلول هذا المشروع تقديأيضا

إنشاء  تاليلغياب التشاور ما بين الجهات البلدية والمجتمع البلدي. يتّم بال

مستدامة للمشاركة المواطنية ضمن البلديات اللبنانية للعمل بشكٍل  مساحات

 إجر  تنمويةٍ مشترٍك مع البلدية على إعداد مشاري    ع 
ً

اء وتنفيذها. ومن المرتقب أيضا

نية الشريكة في هذا المشروع لتسهيل تبادل لقاٍء مع السلطات المحلية الكتاال 

  الخبرات وتعزيز صلة التعاون. 

مشروع تقديم الدعم التقني 
بلدية واتحاد بلدية في  01ل

 (6102-6102لبنان )

 

 النتائج المرجوة: 

  للمشاركة إنشاء مساحة مستدامة

مكّون و المواطنية في كّل بلديٍة مستفيدٍة 

 فعاليات المجتمع المدني المدّربة من

حول مفهوم التنمية المحلية ومناهج 

 العمل مع السلطات المحلية. 

  ذهوتنفيمشروع التنمية المستدامة إعداد 

في كلٍّ من البلديات المشاركة وبالتشاور 

 مع المجتمع المدني. 

  مدن مع ال تبادل الممارسات الفضلىتعزيز

 نية. الكتاال 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

