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المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد  مشروع
   بلدي في لبنان

 تقرير الندوة الختامية

 في بلدية سن الفيل – 0202شباط  5ء األربعا
 

 السياق

رة إلى مد الضرو ، ما يبرز في ظل األزمة الراهنة، تبقى المؤسسة البلدية آخر صرح منيع من شأنه االستجابة لحاجات السكان
على استمرارية التنمية االقتصادية واالجتماعية وإرساء ركائز العمل البلدي المستدام  ا  لمؤسسة بالدعم الفني والمالي حرصاتلك 

   في خدمة التنمية المحلية.

جمعية المدن المتحدة  ذتهنف  الذي  المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان"بفضل "مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية 
ن  مقاطعة برشلونة،و  مايوركا للتضامن والتعاون  في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية بالشراكة مع صندوق  التنمية  مكل فوتمك 

من تطبيق  ،المحلية في البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية الذين تدربوا على مدى ثالث سنوات على شؤون التنمية المحلية
هذا المشروع على إقامة منبر مستدام للمواطنة في  عدلمشاريع. كما سال المشاركة في استدراجالمعارف المكتسبة من خالل 

    المؤسسة البلدية اللبنانية، فضال  عن تقديمه الدعم الالزم لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

 د مع المجتمعيب مستفيدة من المشروع يدا   بلدية واتحاد بلدي عشر ةأربعفي التنمية المحلية  مكل فوفعلى مدى سنة كاملة، عمل 
، قررت جمعية المدن ذات صلة ا  مشروع 41بعد االنتهاء من تنفيذ و  تنفيذ مشاريع للتنمية المحلية.و المدني لتحديد وتصميم 

مقاطعة برشلونة،  مجلسو  مايوركا للتضامن والتعاون  بالشراكة مع صندوق المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية، 
 في بلدية سن الفيل. 0202شباط  5عقد ندوة ختامية للمشروع يوم األربعاء الواقع فيه 

تمي زت الندوة  . وقدالمستفيدة ةألربعة عشر من المجتمع المدني من البلديات اوموظفا  بلديا  وعضوا   منتخبا   97 شارك في هذه الندوة
، ورئيسة قسم التعاون من أجل التنمية Antony MONTSENYالسيد  مدير قسم العالقات الدولية في مقاطعة برشلونةبحضور 

 بعثة فيوالبلديات  ةالمحلي المسؤول عن الحوكمةو ، Margarida BARCELO FONTANALSفي مقاطعة برشلونة السيدة 
 .Gianandrea VILLAالسيد  االتحاد األوروبي في لبنان
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 أهداف الندوة
 :إلى هذه الندوة هدفت
ة كتالونيا من منطق والشركاء عرض نتائج المشروع على البلديات واالتحادات البلدية وفعاليات المجتمع المدني والمدن -

  اإلسبانية.
  تقييم أثر المشروع ونتائجه واستقاء التوصيات. -
 اطعة برشلونة.بين المحليين في مقبين المحليين في لبنان والمنتخ  المنتخ  التشجيع على توثيق الشراكات بين كل من  -

 

 الكلمات االفتتاحية

ي ، بالمشاركين فعضو مجلس بلدية سن الفيل، السيدة فكتوريا الخوري زوينبت رح  
اتحاد لخمسة عشر بلدية و المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لمشروع  الندوة الختامية
رة   ،بلدي في لبنان ان التي نواحدة من أوائل البلديات في لب كانتبلدية سن الفيل أن  ب مذك 

جمعية المدن المتحدة في بدعم من  0225منذ عام  أنشأت مكتب تنمية محلية
 التنميةم هو لم يكن مف في زمن   ،مقاطعة برشلونةو لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 زترك   انتك البلديات اللبنانية التي اهتمام لم يكن محط  لبنان و فعليا  في  تبلورا  المحلية م
. تاالتحتية وتحسين الطرق الخدمات العامة األساسية مثل إنشاء البنىعملها على تقديم 

جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات ذته بفضل المشروع الذي نف  و 
مقاطعة برشلونة، أدركت بلدية سن الفيل مدى أهمية التنمية المحلية واستطاعت و اللبنانية 

   :اتحاد البلديات أنبحيث يجب على البلدية/أن تنظ م استراتيجيتها ستناد إلى هذا المفهوم، باالبالتالي 
 أو ال  احتياجات المواطنين  تلب ي .4
  لنحو أفضيسمح لها باستخدام الموارد المحلية على ما  ،لتنفيذ أعمالها نطاق البلديإلى تشخيص لل تستند .0
 مة المحليةالمواطنين في صنع القرارات العامة المحلية وفي تنفيذ سياساتها العا ُتشِرك .3

انها جميع  كإلشرا التي اعتمدتها ديدةجالعمل المنهجية لعملها و  بلديةالتنظيم طريقة كتوريا الخوري زوين أوضحت السيدة ف سك 
اريع في كثير من المشللبلدية، فضال  عن تطوير البلدية لل ستراتيجية المحليةالا متطوعا   52 مؤل ف منعمل ريق ف صم مبحيث 

افية في قث، فنف ذت على سبيل المثال أنشطة المواطنين في نفوسنمية الشعور باالنتماء المحلي تهذه االستراتيجية بهدف  إطار
جمعية لالشكر ب زوينج هت السيدة في ختام كلمتها، تو و . ألماكنابامتالكهم لهذه  ينالمواطن لتعزيز الشعور لدىاألماكن العامة 

ج التنمية نموذشر نفي اليوم  أثمرالذي و  منذ سنوات عديدةعلى عملها  لمكتب التقني للبلديات اللبنانيةالمدن المتحدة في لبنان/ا
   تحسين العمل البلدي وتعزيزه. إلى ما أد ى ،المحلية في البلديات واالتحادات البلدية في لبنان

 السيدة فكتوريا الخوري زوين
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السيد بشير عضيمي، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني  عر ف
 يالمتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية التجمعية المدن  عنللبلديات اللبنانية 

يصال إهدف إلى تو  ،على بناء قدرات البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية تصب  عملها
مركزية الال نظام على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيزصوت رؤساء البلديات اللبنانية 

التنمية  في مجالبرشلونة  مقاطعة تاريخ التعاون مع السيد عضيمي استعرضكما . في لبنان
إلى افتقار البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية  مشيرا   0222الذي يعود إلى عام  المحلية

ا من التي تجنيه البلدية توزيع الدولة للضرائبارد البشرية والمالية نتيجة عدم إلى المو 
 لتحم لتجد نفسها من دون موارد كافية التي  بلديات واالتحادات البلديةالمواطنين لل

لية مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحوبفضل  .من الالمركزية في حالة   ،وبطبيعة الحال ،مسؤولياتها تجاه مواطنيها
جل إيجاد حلول من أ البلدياتمنبر المواطنة الخاص بالمواطنين والبلدية واتحاد  ُأنشئ ،لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان

وفي سياق األزمة الحالية، أثبت المشروع أن  التعاون بين البلدية واالتحادات البلدية والمواطنين قد سمح بتنفيذ . للمشاكل المحلية
مشاريع نفيذ عن تكلمته باإلعالن وختم السيد عضيمي  .بشكل رئيسي على الموارد المحلية عتمادعبر اال مشاريع تنمية محلية

 . الشباب على وجه الخصوص جديدة في البلديات واالتحادات البلدية حول موضوع البيئة تستهدف حاليا  

 Antony MONTSENYالسيد  مدير قسم العالقات الدولية في مقاطعة برشلونة عر ف
 نيفلالدعم اب المقاطعةتزويد بلديات يهدف إلى كيان محلي  بصفتها مقاطعة برشلونةعن 

ز التعاون عزيت في سبيل النيةامع جميع البلديات الكت شبكة على شكل والمالي بحيث يعمل
ذة في نف  المأم ا المشاريع الدولي. يين المحلي و مستو العلى  بلديات واالتحادات البلديةبين ال

نذ عام مجمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية لبنان بالشراكة مع 
 ةفي مجال التنمية المحلي البلديات واالتحادات البلديةإلى تعزيز قدرات  ال تهدف، ف0222
بلديات واالتحادات البلدية التعاون بين ال تطوير شراكات تشجيعإلى  ا  أيض بل فحسب

 آمال   كلمته MONTSENYالسيد  وختماللبنانية. حادات البلدية بلديات واالتالو  الكتاالنية
 برشلونة في لبنان. قاطعةمواصلة أعمال مب

 

 مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان عرض

 لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانيةجمعية المدن المتحدة في في  المكّلفة بالمشاريع، Sarah ARBEZعرضت اآلنسة 
رة  ن ملبنامشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في  نفيذ مشاريع نب ته إلى جاأن   ذك 

بوا الذين ت ةالتنمية المحلي مكلفيالسماح لللمشروع ، كان الهدف الرئيسي التنمية المحلية  مفهوم علىات ثالث سنو  على مدىدر 
ات دور الميع مراحل ج المكلفون بالتنمية المحلية تابع ذلك،. لخالل الدورات التدريبية المعارف المكتسبةالتنمية المحلية بتطبيق 

 السيد بشير عضيمي

 Antony MONTSENYالسيد 
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 .الجهات المانحة الدولية بها أوصت وخضعوا للشروط ذاتها التيمشروع لل التدريبية
دة  علىمراحل، لا تلك جميعب ARBEZاآلنسة ذك رت و  تم   هذا المشروع أنه بفضل مؤك 

منبر مستدام  إنشاءمن خالل  البلديات واالتحادات البلديةتطوير نهج عمل جديد داخل 
ية الذين تابعوا بدورهم المكلفين بالتنم هاالتي ُدر ب أعضاؤ البلدية للمواطنة في المؤسسة 

 المحلية طيلة مدة المشروع.
 مشاريع اسُتعرضت فيه لمشروعا عن وثائقي عرض لفيلم ARBEZة كلمة اآلنس تال

ن بالتنمية المكلفيمنتخبين و قابالت مع التخل لته مو  ،ذةالمنف   التنمية المحلية األربعة عشر
ك د أمن المشاريع المنفذة. و  جهات المستفيدة مباشرةوالالمجتمع المدني  وفعاليات المحلية

لمدني وأعضاء المجتمع ا بلدية واتحاد البلدياتهمية التعاون بين العلى أ الفيلم الوثائقي 
 .ذةالمنف   اريعالنتائج الملموسة للمشالضوء على  وسل ط

 

 نالتنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنا مشروع المساعدة الفنية لمكاتبالدروس المستقاة من  

ر تكيفية  السد،-البوشرية-عضو مجلس بلدية الجديدة ،عبدو شختورةالسيد شرح  طو 
يب في إطار برنامج التدر  موظفيهوتدريب العمل البلدي منذ إنشاء مكتب التنمية المحلية 

 جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية للمكلفين الذي نف ذته
 هامجلسأعضاء و  السد-البوشرية-بلدية الجديدة اكتسبت ،0242منذ عام فلية. بالتنمية المح

صميم تفي  نيهمية مشاركة المواطنأ  أدركتلمفهوم التنمية المحلية و معرفة  أفضل  البلدي
وحلقات  ندوات بتنظيمالبلدية  هذا السياق، بدأت وفيوتنفيذها.  السياسات العامة المحلية

االعتماد على و  عملها تنسيقتسعى إلى وهي  ،على جميع المستويات تشاوريةعمل 
رض عو محلية. تنمية  ذ مشاريعالمتطوعين الشباب لتنفيعلى و  نطاقها ضمنالجمعيات 

 ذجات االجتماعية والعائلية المنف  مشروع دراسة االحتيا بشكل موجز بعدئذ   شختورةالسيد 
في ي المعتمد والنهج التعاونالمساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان في إطار مشروع 

دا  هذا اإلطار  بلدية.الالتنمية المحلية في ب هذا المشروع في تعزيز قدرات المكلف على مساهمة، مؤك 

 

ث سنوات ، لمدة ثالبلدية جعيتا السيدة ميرنا صعيبيالمكلفة بالتنمية المحلية في ابعت ت
مته جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية حول التدريب الذي نظ  

ل بالنسبة إليها فرصة  لتعزيز مهاراتها المهنية وقدر  تها امفهوم التنمية المحلية والذي شك 
ثت وفي معرض كلمتها،تها. على تطوير مشاريع تنمية محلية في بلدي دة صعيبي السي تحد 

شد الموارد دورة المشاريع، وحب والمتعلقةخالل التدريب  اكتسبتهاتي المفاهيم المختلفة العن 
المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية مشروع كيف سمح لها  مبي نة   المحلية، والتواصل،

 يزانيةم باكتساب خبرة جديدة في ما يتعلق بإعداد لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان
دت والمتابعة اإلدارية والمالية لمشروع تنمية   ،وصياغة المشاريع مشروع ما،  محلية. وشد 

 Sarah ARBEZاآلنسة 

 السيد عبدو شختورة

 السيدة ميرنا صعيبي
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مها الفرصة على السيدة صعيبي بشكل خاص العمل و  لديةنطاق الب ضمنالجهات الفاعلة  معالتواصل في  هذا المشروع التي قد 
المستدام  المنبرإلى في المقام األول إلى مشاركة المواطنين و يرجع نجاح المشروع المنجز  مشيرة  إلى أن   على شكل شبكة، معها

 بلدية جعيتا.  تم إنشاؤه فيللمواطنة الذي 

 

زينب بريتال السيدة  االجتماعية في مركز التنمية االجتماعية في مساعدةالشاركت 
ي مداخلتها فوتطر قت  .بلدية بريتالالمجتمع المدني ل فعالياتعضو في كتجربتها  اسماعيل

ره  المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر مشروع إلى النهج الجديد الذي طو 
 عملية في المجتمع المدنيمع  البلديةتعاون  والذي يقوم علىبلدية واتحاد بلدي في لبنان 

في عاون التهذا النوع من  غيابفي ظل  اوتنفيذه اوتصميمهمحلية التنمية الع ير اتحديد مش
شاريع م يرتطو  من شأنها التيالمحلية األقرب للمواطن المؤسسة  هي البلدية أن   علما   ،لبنان

تفصيل سماعيل بالا وعرضت السيدة والمجتمع المدني. هذا األخيرمحلية بالتعاون مع 
تي تم ال المجتمع المدني فعالياتطوير التعاون بين البلدية و تفي المراحل المختلفة للمشروع 

، يةمية المحلالتنب مكلفينالمدني، بحضور المجتمع  أعضاء در بت  ، مرحلة أولىفي فا. تشكيله
ة عد بعد ، وُنظ مت في ماالبلدية فيمفهوم التنمية المحلية ودور المجتمع المدني  على

أجل تحديد أولويات  التنمية المحلية منالمكلف بالمجتمع المدني و  أعضاءاجتماعات بين 
بشكل  دنيأعضاء المجتمع الم شاركوقد  .األنشطة المختلفة التي سيتم تنفيذها صياغةالمشروع و و  المحلي على المستوى  العمل
والمجتمع  اإليجابي لهذا المشروع على المواطنين تأثيرعلى الالضوء سماعيل االسيدة طت سل  و في تنفيذ المشروع وتقييمه.  كامل

 عتمد نجاح مشروعيإذ . نيالطرف العمل المشترك بينمستوى الوعي بأهمية مع البلدية ورفع  أعاد فتح قنوات التواصل ألنه المدني
 السيدة اسماعيل تشكر وفي الختام، . هإلى تنفيذ مشروعال صميمت ه على مشاركة المجتمع المدني منشفافيتو  هذا محليةالتنمية ال

هذه على  تعاون مايوركا للتضامن وال صندوق و  مقاطعة برشلونةو  جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية
 هذا التعاون في المستقبل. استمرارآملة  ب الفرصة التي أتيحت لها

 
 المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنانمشروع تقييم 

المسؤولة عن المشاريع في جمعية المدن المتحدة في  ،السيدة ميساء التنير عرضت
اتب التنمية المساعدة الفنية لمكشروع منتائج تقييم  ،لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية

ذا ه فيات المستخدمة األدو مبي نة   بلدية واتحاد بلدي في لبنانالمحلية لخمسة عشر 
 ف المدةمنتص تقييماتو  ،المشاركون في التدريب مأله ذيم الالتقييفي ذلك ، بما سياقال

التنمية ب المكلفينقارير الخبراء الذين تابعوا ، وتةالتنمية المحليب المكلفون  مألهاالتي 
وقد . إلخة، ذالمنف   اريعوالنهائية عن المش لمنتصف المدةالتقارير الفنية والمالية و  ة،المحلي

 في كل مرحلة من مراحل ادفها المشاركون الصعوبات التي ص الضوء على التقييم سل ط
هذا المشروع على  عدسا، ةعام صورةبو القوة.  ومواطن أوجه النجاحروع، وكذلك المش

ديات البلالثقة بين  وبناء إقامة منبر مستدام للمواطنة في المؤسسة البلدية اللبنانية

 السيدة زينب اسماعيل

 السيدة ميساء التنير
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حل يع مرافي جم إشراكهمالمجتمع المدني إيجابية للغاية وأبرزت أهمية  فرادأ آراء وجاءتوالمجتمع المدني.  واالتحادات البلدية
على  اتلرغم من الصعوبعلى او . تهاواستدام ذةعشر المنف   األربعةة المحلية تنمييضمن شرعية مشاريع ال األمر الذيالمشروع، 
 هوتنفيذ ةية محليعلى إعداد مشروع تنم أصبحوا قادرينأنهم  ةالتنمية المحليب المكلفون  ثبت، فقد أالسياسي واالقتصادي الصعيدين

أهمية  نذكر منها ،هذا التقييم المستخلصة من توصياتالنير التالسيدة  أخيرا ، عرضتشروط الجهات المانحة. بشكل يتوافق مع 
 إلعدادوقت من ال ا  مزيد منحهمو  ةالتنمية المحليب المكلفينقدرات  تعزيزواصلة المدني، وم المجتمع فعاليات مراريةاست ضمان

تنفيذ ملية عفي  بشكل أكبرعلى ضرورة إشراك المنتخبين دت أك  كما  ،للبالد ةالحالي ظروفمع مراعاة الها وتنفيذمشاريعهم 
 .المشاريع

 

حسينه. كان سبل تحول المشروع و  آرائهم الوقوف عندمع المشاركين في الندوة الختامية من أجل  تبادلمداخلة السيدة التنير  الت
 ن تستمرأمجتمع المدني والبلديات واالتحادات البلدية ال فعالياتللعالقة التي نشأت بين  كنيم مدىمعرفة إلى أي  ا  الهدف أيض

، وحدّ السيدة مريم ق Shield منظمة في بحماية المواطن خبيرة التوعيةشاركت ، إلطارفي هذا او . وبأي طرق يمكن تحقيق ذلك
بتحسين صوص على وجه الخقد سمح هذا المشروع أن   واعتبرت القلعةبلديات المجتمع المدني التحاد  فعالياتكعضو في تجربتها 
بلدية في ال جعلهم ينخرطون أكثرو أعضاء المجتمع المدني  وبإيصال صوت اتحاد بلديات القلعةبين الجمعيات المحلية و التنسيق 

ى ا  ة البلدية. أخير المؤسسروابط الثقة ب تعزيزما أعاد  ،لدياتالب واتحاد لموجودة االمشروع إلى إنشاء شبكة بين الجمعيات  هذا، أد 
ما يساعد الجهات الفاعلة على ضمان استدامة المشروع المنف ذ  من المشروع بين النساء المستفيدات أيضا  و  النطاق البلديفي 

ة المكلفة بالتنمية المحلية في إتحاد بلديات الشوف السويجاني السيد طتسل  و . ومواصلة تطوير مشاريع مع اتحاد بلديات القلعة
مه هذا المشروع من ترجمة ، الضهبة أبو كروم ى جانب إل ،المجتمع المدني في البلدية واتحاد البلديات لرغباتوء على ما قد 

المجتمع المدني في بلدية  فعالياتوعضو  DiaLebرئيسة ومديرة مؤسسة أوضحت و  مشروع لتطوير السياحة البيئية.ل هذتنفي
حول  ديدا  بيدني على العمل هذا المشروع أجبر البلدية والمجتمع الم أن   ،السيدة جاكي معلوفالسد  –البوشرية  -الجديدة 

 وفعلى كالم السيدة معل، السد –البوشرية  -عضو مجلس بلدية الجديدة  السيد عبدو شختورة،وأك د  مشروع تنمية محلية،
دا  على أن    العمل وذلك خشية  منها الستحواذ من هي غير معتادة على هذا النوع في لبنان البلديات واالتحادات البلدية مشد 

بح عملها أصو  أكثر تعاونا   اليوم أصبحت البلديةبحيث ذلك  عكسالمشروع قد أثبت هذا أن   إال   ،مهامهاعلى المجتمع المدني 
بلدية  ، المساعدة االجتماعية فيسابا يزي االسيدة دكما أوضحت و ، في الواقع .أكثر فعالية بفضل عالقتها مع المجتمع المدني

مشروع  امةقآرائهم عند إوالتماس  من المواطنين حث  البلدية على طلب الدعمقد هذا النهج الجديد  ، فإن  السد-البوشرية-جديدةال
قامة بإ حسين صالح المكلف بالتنمية المحلية في بلدية بريتال السيد أشادوليس العكس كما هو الحال عادة. و تنمية محلية 

دا   تغيير عادات العمل من شأنهطنة الذي مستدام للمواالمنبر ال ظ على هذا على أهمية الحفا في البلديات واالتحادات البلدية مشد 
 المنبر.
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ر  التعاون مع  ن  أب، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية ،السيد بشير عضيميذك 
خ ،اليومو  .لبنانلتنمية المحلية في لمكاتب  5نشاء بإ بداية  قد سمح مقاطعة برشلونة  ة  أنشئت ،هذا المفهوم مع ترس   كاتبمعد 

 المناطق اللبنانية. مختلف في للتنمية المحلية

 رئيسة قسم التعاون من أجل التنمية في مقاطعة برشلونة السيدةأك دت 
Margarida BARCELO FONTANALS  على النتائج المثمرة لهذا التعاون

 دورلى مشيرة  إ التقني للبلديات اللبنانية مع جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب
المواطنين.  علىالتأثير المباشر لعملها و  تنمية مناطقهاالبلديات واالتحادات البلدية في 

إطار هذا المشروع، في  قدراتهاالتي تم تعزيز  ل مكاتب التنمية المحليةمن خالو 
هذا  رعتبالمجتمع المدني، ويُ بالتعاون مع عمل ال يمكن للبلديات واالتحادات البلدية

 BARCELO FONTANALSالسيدة وشج عت . التعاون المفتاح لتنمية المناطق
لى عها مع المجتمع المدني ال سيما تعاونبلديات واالتحادات البلدية على مواصلة ال

  .في إطار المشروع للمواطنة الذي تم إنشاؤه المستدام المنبرالحفاظ على 

ورة، والسيد السيد عبدو شخت السيدة دايزي سابا،، السيدة جاكي معلوف، السيدة هبة أبو كروم، وحقد اليسار إلى اليمين: السيدة مريم من 
 حسين صالح

 

 Margarida BARCELOالسيدة 
FONTANALS 



8 

، المسؤول عن الحوكمة المحلية والبلديات Gianandrea VILLAالسيد عرض 
بي االتحاد األورو سياسة دعم  ،واالتحادات البلدية في بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

 االتحاد األوروبيكان ، 0245حتى عام  .في لبنانالمت بعة للبلديات واالتحادات البلدية 
 ،ضيعيةمواللبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية من خالل برامج  يوف ر الدعم المباشر

ي دفع االتحاد األوروبإال  أن  الضعف الذي تعاني منه البلديات واالتحادات البلدية قد 
مع  مباشر بشكل أصبح التعاون  بحيث 0245عام  هذه سياسة الدعم تعديلإلى 

عن أسفه  VILLAأعرب السيد و  .وتنفيذها محلية مشاريع رتطويالوزارات اللبنانية ل
يسمح بدعم البلديات وضع إطار تشريعي حقيقي لالمركزية في لبنان  لصعوبة

لوضع صعب ا إلى أن   بشير عضيميمركزية في لبنان، أشار السيد قانون لالوفي انتظار إعداد  .بشكل دائم واالتحادات البلدية
. وتتجل ى، في كزيةالمر تطبيق ال على مجبرة   بحكم الواقع التي تجد نفسهالبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية إلى اللغاية بالنسبة 

بإنشاء  المشروع الجديد الذي يقضيوستتحقق هذه األهداف بفضل اصلة العمل البلدي وتعزيز قدراته. مو هذا السياق، ضرورة 
رة استنفذه جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية بالشراكة مع وز الذي و  اللبنانية مركز تدريب البلديات

، ت المحليةوالعالقات مع السلطا تناسق المناطق، ووزارة لشؤون الخارجية الفرنسيةوا ، ووزارة أوروباالداخلية والبلديات اللبنانية
لمسؤولة عن ا السيدة ميساء التنير،ذك رت أخيرا ، ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية.  ،المركز الوطني للخدمة العامة اإلقليميةو 

ات واالتحادات بلديأهمية العمل المنجز مع الب المشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية،
بي ن  دق لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنانالمساعدة الفنية مشروع  أن   البلدية في لبنان مشيرة  إلى

  .تقديم الخدمات العامة األساسيةحدود  التي تتخط ى بلديال عملال ع مجاالتتنو  

 
 ختام الندوة

ر  قني جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التبأهمية عمل إتحاد بلديات الشوف السويجاني السيد يحيى أبو كروم،  رئيسذك 
لديات واالتحادات ة التي تواجهها البعلى الرغم من الصعوبات المتعدد محلية في لبنانتنمية  في سبيل تحقيقللبلديات اللبنانية 

دا   البلدية حاد بلديات إلى تجربة إت السياق. وأشار في هذا عمل البلديال، في إشراك المواطنين، وال سيما الشباب على أهمية مؤك 
بو كروم أيضا  . وأك د السيد أالبيئية مع المجتمع المدني على وضع خطة استراتيجية للسياحة الشوف السويجاني الذي يعمل حاليا  

. مواطنينياجات الية احتتلبعلى تقاعس الدولة في و اللبنانية لتي تعترض البلديات واالتحادات البلدية ا على الصعوبات المالية
ليوم إلى االبلديات واالتحادات البلدية ، تضطر الحكومة المركزية دعم غياب في ظل  و  ،لقى على عاتقهاالمسؤوليات التي تُ  إزاءو 
الكيان  نهاألالبلديات واالتحادات البلدية تتخلى المؤسسات الدولية عن  نيجب أ ، لذا الالجهات المانحة الدولية لتماس الدعم منا

وزارات ال عبر وليسالبلديات واالتحادات البلدية يجب أن يمر دعم المانحين عبر و  ،تياجاتهاحب درايةاألكثر ن و لمواطإلى اقرب األ
  .طويل زمنالتي أظهرت عدم فاعليتها منذ 

برشلونة مقاطعة  قيامكيفية ، Antony MONTSENYالسيد  مدير قسم العالقات الدولية في مقاطعة برشلونة شرحمن جهته، 
ى المحلي تنمية اجتماعية وإنسانية على المستو أفضل  تحقيق خطة استراتيجية جديدة للعالقات الدولية تهدف إلى ضمان يرتطو ب

 Gianandrea VILLAالسيد 
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ديدة هذا ة اإلستراتيجية الج، يجب أن تشمل الخطذة في لبناننجاح المشاريع المنف   في ضوءو . مقاطعةالفي الدول المتعاونة مع 
  ة.ني للبلديات اللبنانيالمكتب التقجمعية المدن المتحدة في لبنان/التعاون مع  وسيعن تنفيذها وتالتي يتعي   إلجراءاتا تحديد مع البلد

 

 

 

والذين  نومييالتنمية المحلية لمدة  مفاهيم ا علىتدر بو المجتمع المدني الذين  جميع أعضاءتم  تسليم شهادات لفي ختام الندوة، و 
شهادة  ا  محلية أيضالتنمية الب المكلفون  تسل مو  لتنمية المحلية.اب الخاصة هااريعفي تنفيذ مش بلديات واالتحادات البلديةدعموا ال

  ره.تطو  تابعة مراحل وم هوتنفيذ صميم مشروع تنمية محليةقدرتهم على ت ثبتت
 

  

 Antoni MONTSENYالسيد يحيى أبو كروم والسيد 
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 البرنامج األولي

 استقبال المشاركين 7:22-7:32

 الجلسة االفتتاحية 7:32-42:22

 دقائق( 10) عضو مجلس بلدية سن الفيل ،فكتوريا الخوري زوين ةالسيد -
 .كلمة ترحيبية بالمشاركين 
  نبذة عن بلدية سن الفيل: بلدية رائدة في مجال التنمية المحلية. وتذكير باستفادة البلدية من

 لتأسيس مكتب تنمية محلية ما زال مستمرا  لغاية اليوم. 0227المشروع األول 
 

بلديات تب التقني لل، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكالسيد بشير عضيمي -
 دقائق( 10اللبنانية )

 .عرض وجيز لدور جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية 
  مقاطعة برشلونة وجمعية المدن المتحدة في لبنان.مجلس الشراكة التاريخية بين 
 .أهمية بناء قدرات البلديات واالتحادات البلدية ودعم التنمية المحلية 

 
 دقائق( 42) مدير قسم العالقات الدولية في مقاطعة برشلونة ،Antoni MONTSENYالسيد  -
 .النشاطات الدولية لمقاطعة برشلونة 
 مقاطعة برشلونة مع لبنان.مبررات وراء تعاون ال 
 .ا للتنمية المحلية االقتصادية واالجتماعية  أهمية ترسيخ الحوكمة المحلية في لبنان دعم 

سياق وأهداف مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في  42:22-42:32
 لبنان

 
في جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب  بالمشاريعفة مكل  ال، Sarah ARBEZالسيدة  -

 دقيقة( 45التقني للبلديات اللبنانية )
  عرض مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان

 )السياق واألهداف واألنشطة(.
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 دقيقة( 55عرض فيلم وثائقي ) -

مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي تقييم المشاركة في  42:32-44:22
 في لبنان

 
 دقائق( 42بلدية الجديدة البوشرية السد )مجلس ، عضو السيد عبدو شختورة -
  التنمية المحلية. مكل فالنهوض بكفاءات 
 .تطوير نهج جديد يقوم على التعاون مع المجتمع المدني 

 
 دقائق( 42التنمية المحلية في بلدية جعيتا ) مكل فة، صعيبيالسيدة ميرنا  -
 ب عن بناء قدراتها ألثر المترتالتنمية المحلية و مكل فة بامن التدريب إلى التنفيذ: عرض لتجربتها ك

المشاريع، المتابعة اإلدارية والمالية  )التواصل مع المجتمع المدني، المشاركة في استدراج
 المحلية، التنسيق مع الجهات المانحة...(.لمشروع التنمية 

 
 دقائق( 42) لبلدية بريتال دنيعضو في مجموعة المجتمع المالسيدة زينب اسماعيل،  -
  من التصميم إلى التنفيذ.المشروع مع البلديةآليات إشراك المجتمع المدني في : 
  البلدي.أثر المشروع على العالقة ما بين المجتمع المحلي والبلدية/االتحاد 

  

 تقييم المشروع والتوصيات 44:22-44:32
 دقائق( 42، المسؤولة عن المشاريع )السيدة ميساء التنير -
 .)عرض نتائج تقييم المشروع )أوجه النجاح والفشل والتحديات 
 .التوصيات 

 
 02التنمية المحلية بشأن التوصيات المنبثقة عن المشروع ) مكل فيليين و نقاش مع المنتخبين المح

 دقيقة(

 الختام 44:32-40:22
 دقائق( 5سويجاني )ال، رئيس اتحاد بلديات الشوف أبو كروم السيد يحي -
 .تحديات التنمية االقتصادية المحلية ودور البلديات واالتحادات البلدية 
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 .إشراك المجتمع المدني في العمل البلدي 
 

 دقائق( 5مدير قسم العالقات الدولية في مقاطعة برشلونة ) ،Antoni MONTSENYالسيد  -
 .اإلضاءة على إشراك المواطنين والتخطيط االستراتيجي 

 
 التنمية المحلية وأعضاء المجتمع المدني. مكّلفيتسليم الشهادات ل

 حفل كوكتيل 40:22-4:22
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  3 علي فّواز مدير إتحاد بلديات القلعة

Diputacion de Barcelone مدير العالقات الخارجية Antony MONTSENNY  4  

  5 آيات صالح مساعدة إجتماعية 

  6 بسام كاّلب مهندس مدني 

  7 باسل فطايري  
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 السد -البوشرية  -بلدية الجديدة 
 في ةإداري ةموظف

 البلدية مستوصف
  16 جيزال نصر صقر

  17 غنى سمعان سعادة مهندسة مدنية 

  18 حنّة محفوظ  

  19 هبى أبو كّروم المحلية التنمية بمكتب مكلفة إتحاد بلديات الشوف السويجاني

  21 هالل أبو حمدان مهندس مدني 

  21 هيلدا برصون  

 جمعية المدن المتحدة في لبنان
 التطوير أعمال عن مسؤولة

 والتنسيق
  22 هدى عضيمي

  23 حسين صالح المحلية التنمية بمكتب مكلف بلدية بريتال

  24 جاكي معلوف  ةومدير ةرئيس Dialeb مؤسسة
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 المؤسسة

 
  اإلسم الصفة

  25 جانين شّماعي المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية زوق مكايل

  26 جوزفين يّمين رئيسة  مؤسسة سندي

  27 جوزيان القندلفت المحلية التنمية بمكتب مكلفة إهدن -بلدية زغرتا 

  28 لبيب عقيقي رئيس  كسروان -بلدية عينطورة 

  29 لورا البيري المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية حّمانا

  31 ليلى يّمين الصحة مفتش إهدن - بلدية زغرتا

  31 ليليان جعفر فنّانة رسم 

  32 ليليان تابت  

AUXILIA - 33 مدالن راشد االجتماعية التنمية ةمنسق لبنان  

  34 ماجدة شيّا عضو مجلس بلدي بلدية بتخنيه

Diputacion de Barcelone 
Chef du Bureau de 

Coopération au 
Développement 

Margarida BARCELO 
FONTANALS 
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  36 مريم حجازي  
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 المؤسسة

 
  اإلسم الصفة

Sheild 37 مريم قّدوح  الحماية التوعية خبير  

  38 مريان فهد طالبة جامعية 

  39 مي عيسى عضو مجلس بلدي فرن الشباكبلدية 

  41 ميسا التنير مسؤولة عن المشاريع جمعية المدن المتحدة في لبنان

  41 مايكل الدويهي رئيس والتنمية الخيرية لألعمال جمعية

  42 ميرا تادروس المحلية التنمية بمكتب مكلفة إهدن - بلدية زغرتا

  43 ميريام قبشي  

  44 ميريام بارود مديرة أعمال 

  45 ميرنا صعيبي المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية جعيتا

  46 منى نّصار  

AUXILIA - 47 منى زيدان مساعدة إجتماعية لبنان  

  48 ندى حالوة المحلية التنمية بمكتب مكلفة  بلدية راس المتن
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 المؤسسة

 
  اإلسم الصفة

  49 ناديا عطيّة الوساطة وحدة رئيس السد -البوشرية  -بلدية الجديدة 

Climat-Méd EU  51 نجيب أمين الفريقمسؤول  

  51 ناهدة صالحة رئيسة   ىلعاأل المتنّحالي تعاونية نجمعية 

  52 نجاة سري الدين محاسبة إتحاد بلديات الشوف السويجاني

  53 نجيبة الدويهي مديرة االجتماعية التنمية مركز

  54 نانسي إجريس المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية سن الفيل

  55 نوفل إسماعيل عضو كشفي كّشافة بريتال

  56 نوال باز  

Climat-Med EU 57 أوسامة قعسماني خبير  

  58 بيرال الدويهي مديرة إدارية والتنمية الخيرية لألعمال جمعية

World Vision 59 رشا مّكي الطفل حماية ة قسممنسق  

  61 رشيد عتقي المحلية التنمية بمكتب مكلف إتحاد بلديات كسروان الفتوح
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 المؤسسة

 
  اإلسم الصفة

  61 رشا شوي مهندسة 

  62 ريمون أبو جودة كاتب  بلدية دير الحرف

  63 ريمون سمعان رئيس بلدية فرن الشباك

  64 رينيه خوري  

  65 روني أبو شلحة  محاسب السد -البوشرية  -بلدية الجديدة 

  66 سامر بو شقره موظف جمعية المدن المتحدة في لبنان

  Sarah ARBEZ  67 مشاريعب مكلفة جمعية المدن المتحدة في لبنان

  68 سهى أبي يونس  

  69 ستيفاني شاغوري المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية فرن الشباك

  71 سوزان فواز خوري  

  71 سوزان حمزه  

  72 تانيا سيف المحلية التنمية بمكتب مكلفة بلدية فرن الشباك
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 المؤسسة

 
  اإلسم الصفة

  73 طانيوس جبارة رئيس السد –البوشرية  -بلدية الجديدة 

  74 فيكتوريا خوري زوين عضو مجلس بلدي بلدية سن الفيل

  75 وديع كرم  

  76 وائل غرزالدين مهندس 

  77 يارا كوروميليان  

  78 يحيى أبو كّروم رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني

  79 زينب إسماعيل مساعدة إجتماعية 

 


