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 كلمة المدير  .1

المكتب التقني للبلديات اللبنانية شبكة البلديات واالتحادات البلدية   / تواكب جمعية المدن المتحدة في لبنان  

رؤساء البلديات  لجنة  وتدير أعمال    ،اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية

عام  .  اللبنانية  في  اللبنانية  الشبكة  بلديات   74  2018تضم  واتحاد  التيبلدية  مؤتمرات    ،  في  شاركت 

ميدانية   تقنية  وزيارات  وتدريبات  كما    وتنفيذ قدراتها    لتقويةواجتماعات  متعددة  تنموية  وتفعيل  مشاريع 

 . عالقاتها الدولية

السلطات  مع  الشراكات  تتطور  لذلك،  مع    نتيجةً  الحوار  وينمو  فأكثر  أكثر  واإلسبانية  الفرنسية  المحلية 

منبثقة عن لجنة رؤساء البلديات في هذا الصدد، تشك لت لجان متخصصة  .  اعليات اللبنانية بشكٍل متصاعد الف

حولاللب للتشاور  المحلي  مواضيعال  مختلف  نانية  واإلقتصاد  الوطنية  للتو،  كالبيئة  السلطات  مع  واصل 

 . والجهات المانحة والقطاع األكاديمي 

. من ذكرها وفهمها للتمكن من تخط يها وال بد    ،هذه المبادرات الناجحة  جاءت لتعرقل  مشاكل متعددة  غير أن

الموارد التقنية والبشرية    البلديات ما زالت تفتقر إلى  إال أن  ،تتقدم ببطء  عملية الالمركزيةبالرغم من أن  ف

وأمست الثقافة البلدية غائبة لدى المنتخبين البلديين بسبب نقص  .  سة كافة صالحياتهاممارلمالية الكافية  وال

هي فمهنة المنتخب المحلي  أما  .  للخدمة العامة  غير المناسب   الموارد على المستوى المحلي والسياق الوطني

بحد   نقص   ذاتها  مهنةٌ  أو  الوالية  مدة  مثل  العوامل  بعض  تحد   لكي ال  كامٍل  بشكٍل  بها  اإلعتراف  ويجب 

 . التي يدعمها بشكٍل خاص التعاون الالمركزيتلك من إمكانية تطوير المشاريع المنف ذة محلي اً و  ،القدرات 

ركاء المحتملين  بناء قدرات فرق العمل البلدية وتقييم حاجات كل المناطق والتعرف إلى الش  يجب بالتالي

فرصةً مميزةً القتراح سلسلة من    2018كان العام  .  مركزيالال  تعاونللمستدامة  وبالتالي تطوير مشاريع  

الفالتدري أهمها   ضافيٍة واعدةٍ تخاذ خطواٍت إال ليات المحلية وشرعيتها واعبات الرامية إلى تعزيز قدرات 

لمشاريع المنفذة ومواضيعها المختلفة التي  ا  تعدديةوظهر أيضاً التطور في  .  تدريب البلديات   تأسيس مركز

 . تتجه تدريجياً نحو إدارة البيئة والكوارث واألزمات 

ً   ن الالمركزي والمؤسسات الوطنيةالعالقات مع شركاء التعاو   قويةعلى تز العمل  يرك   أن لجنة    خصوصا

على الدولة اللبنانية لكي تعترف رسمياً بالنتائج اإليجابية  تكثيف الضغط  في  رؤساء البلديات اللبنانية ترغب  

المتخصصة  اللجان  إليها  توص لت  مؤ.  التي  تنظيم  بدأ  السياق،  هذا  من  الالمركزي تانطالقاً  التعاون  مر 

 .  والذي يجس د بامتياز ديناميكية هذه الشبكة  2019الذي سيجري في شهر أيلول  الثالث  اللبناني –الفرنسي 

 

 عضيمي بشير 
 رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان 

 المكتب التقني للبلديات اللبنانية مدير 

 

 



 2018تقرير حول أنشطة عام  –جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

ة  ح ف  37 | 4   ص

 

 

منظمة   .2 إلى  المنتسبة  اللبنانية  البلديات  واتحادات  البلديات  شبكة 

 المدن والحكومات المحلية المتحدة 

 

ات المحلية  موكوالحدن  مالمكتب التقني للبلديات اللبنانية منظمة ال  / تمثل جمعية المدن المتحدة في لبنان  

  335ما يجعلها تمثل  (  ات اتحاد بلدي  17و  ةبلدي  57) بلدية   74  2018تضم الشبكة في عام  . المتحدة العالمية

 .  من إجمالي سك ان لبنان% 70مدينة وأكثر من 

 

  اإلتحاد البلدي   / البلدية   المنطقة

 1 بيروت بيروت 

 2  عيناتا الهرمل  - بعلبك  

 3  بعلبك الهرمل  - بعلبك  

 4 اتحاد بلديات بعلبك  الهرمل  - بعلبك  

 5 اتحاد بلديات شرقي بعلبك الهرمل  - بعلبك  

 6  بريتال الهرمل  - بعلبك  

 7 الهرمل  الهرمل  - بعلبك  

 8 اتحاد بلديات الهرمل  الهرمل  - بعلبك  

 9 القاع الهرمل  - بعلبك  

 10 اتحاد بلديات السهل  البقاع 

 11 عنجر  –حوش موسى   البقاع 

 12 مجدل عنجر  البقاع 

 13 قب الياس  البقاع 

 14 السلطان يعقوب  البقاع 

 15 وتعنايل  المعلقة –زحلة   البقاع 

 16 العباسية جنوب لبنان 

 17  اتحاد بلديات جزين جنوب لبنان 

 18 ي ةالقر جنوب لبنان 

 19 صيدا جنوب لبنان 

 20 الزهراني -اتحاد بلديات صيدا  جنوب لبنان 

 21 صور  جنوب لبنان 

 22 اتحاد بلديات صور  جنوب لبنان 

 23 البداوي  شمال لبنان 

ي  شمال لبنان   24 بشر 

 25 ريب األوسط اتحاد بلديات الد شمال لبنان 

 26 اتحاد بلديات الفيحاء شمال لبنان 

 27 المينا  شمال لبنان 

 28 منجز شمال لبنان 

 29 تنورين  لبنان شمال  
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 30 طرابلس  شمال لبنان 

 31 إهدن  –زغرتا  شمال لبنان 

 32  عشقوت جبل لبنان 

 33 عين سعادة جبل لبنان 

 34 هلي اع جبل لبنان 

 35 النقاش   –أنطلياس  جبل لبنان 

 36 كسروان   –عينطورة  جبل لبنان 

 37 ياعار جبل لبنان 

 38 بعقلين  جبل لبنان 

 39 مريبيت  جبل لبنان 

 40 برج حمود  جبل لبنان 

 41  الشياح جبل لبنان 

 42 السويجاني   –اتحاد بلديات الشوف  جبل لبنان 

 43 حريصا   –درعون  جبل لبنان 

 44 ضهر الحصين  –مار روكز  –الدكوانة  جبل لبنان 

 45 دلبتا  جبل لبنان 

 46 تحويطة النهر   –عين الرمانة  –فرن الشباك  جبل لبنان 

 47 غلبون جبل لبنان 

 48 الغينة جبل لبنان 

 49 الغبيري جبل لبنان 

 50 حمانا جبل لبنان 

 51 بحمدون  جرد األعلىالاتحاد بلديات  جبل لبنان 

 52 اتحاد بلديات المتن األعلى جبل لبنان 

 53 الحازمية  جبل لبنان 

 54 بيبلوس   –جبيل  جبل لبنان 

 55 السد   –البوشرية  –الجديدة  جبل لبنان 

 56 ين  قط  ال – ي اهرهر –الجديدة  جبل لبنان 

 57 جعيتا جبل لبنان 

 58 جونية  جبل لبنان 

 59 الفتوح   –اتحاد بلديات كسروان  جبل لبنان 

 60 الكفور جبل لبنان 

 61 الليلكي  –تحويطة الغدير  –المريجة  جبل لبنان 

 62 الديشونية   –المكلس  –المنصورية  جبل لبنان 

 63 نهر ابراهيم  جبل لبنان 

 64 حبوس ال -بيت الككو  –عين عار  –قرنة شهوان  جبل لبنان 

 65 رأس المتن جبل لبنان 

 66 اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي جبل لبنان 

 67 سن الفيل جبل لبنان 

 68 زوق مكايل  جبل لبنان 

 69 عربصاليم النبطية 

 70 اتحاد بلديات العرقوب  النبطية 
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 71 شبعا النبطية 

 72 اتحاد بلديات الحاصباني النبطية 

 73 اتحاد بلديات القلعة  النبطية 

 74 تبنبن  النبطية 

7 
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المكتب التقني للبلديات    / فريق عمل جمعية المدن المتحدة في لبنان   .3

 اللبنانية 
 

أشخاص يعملون    9للبنانية من  المكتب التقني للبلديات ا  / يتشكل فريق عمل جمعية المدن المتحدة في لبنان  

 . دائٍم ويستندون إلى خبراء ومستشارين خارجيين لتنفيذ المشاريع بشكلٍ 

 

 بشير عضيمي   .1

 اللبنانية رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات 

 هدى عضيمي  .2
 مسؤولة عن أعمال التطوير والتنسيق 

 

 نسرين مالعب  -1
 مكلفة بالمحاسبة والشؤون اإلدارية 

 ميسا التنير  -2
 مسؤولة المشاريع 

 

 رامي زغيب  -3
 مكلف بمشاريع 

 

4- Sarah ARBEZ 

 مكلفة بمشاريع 

 

 ليايل إديأ -5
 ة يسكريتاريا وأعمال إدار

 

 شقرا وأب رسام -6
 معاون متعدد المهام 

 

 

 

سابقاً    ستحدة في لبنان ورئيس بلدية طرابلمستشار جمعية المدن المة   سامي منقارالعميد الدكتور   .1

  ووزير سابق 
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 مواكبة شبكة المدن األعضاء .4
 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية شبكة البلديات واالتحادات البلدية   / تواكب جمعية المدن المتحدة في لبنان  

وتدير أعمال لجنة رؤساء البلديات اللبنانية    ،والحكومات المحلية المتحدةاللبنانية األعضاء في منظمة المدن  

 . التي تنتخبها المدن األعضاء في المنظمة العالمية والتي تترأسها بلدية بيروت 

مهمة بناء القدرات مع الحكومة والمؤسسات الدولية وتقديم الخدمات رؤساء البلديات اللبنانية  تتول ى لجنة  

  بناء الالمركزية في لبنان و   السعي لتقد ماألساسية فهي  أما أهدافها  .  عام  ير التنمية المحلية بشكلٍ وتطوالعامة  

 . قدرات البلديات في كل المجاالت التي تعمل ضمنها

ا تأسيس أول لجنة لرؤساء  لبنان من خالل  بلدية في  اللبنانية في عام  تبلورت إرادة إنشاء حركة  لبلديات 

رئيس بلدية بيروت    هايترأس ، واألعضاء في المنظمة العالمية  المدناللجنة من منتخبي  تتشكل هذه  .  1995

اب الرئيس  2020-2017السيد جمال عيتاني لوالية   ورئيس   ،الخليلمعن  رئيس بلدية الغبيري السيد  :  مع نو 

 . زغيب أسعد ورئيس بلدية زحلة السيد  ،جبارةأنطوان  بلدية الجديدة السيد 

 

 رؤساء البلديات اللبنانية لجنة  

  عضو منصب 

 1 بيروت  رئيس 
 2 الغبيري  نائب رئيس 
 3 الجديدة نائب رئيس 
 4 زحلة نائب رئيس  
 5  عاليه عضو 
 6 بعلبك  عضو 
 7 فرن الشباك  عضو 
 8 جونية  عضو 
 9 نهر ابراهيم  عضو 
 10 صيدا عضو 
 11 تبنين  عضو 
 12 طرابلس عضو 
 13 إهدن  / زغرتا  عضو 
 14 زوق مكايل  عضو 

 

تعمل اللجنة على تنشيط الحركة البلدية في لبنان وعلى ترجمة مطالب رؤساء البلديات إلى أعماٍل ملموسٍة  

عليها الضوء خالل المؤتمرات واالجتماعات    طاالحتياجات المختلفة التي يُسل    إلىاالستجابة  التي من شأنها  

 . والندوات والزيارات التقنية وخصوصاً تلك التي تجري في أوروبا

ت الحكومية والجهات  أما هذه االحتياجات فهي متعددةٌ وتتعلق بشكٍل أساسي بضرورة الحوار مع السلطا 

 . دل الخبرات ر العالقات مع شبكات المدن األخرى ناهيك عن تعزيز تباويالمانحة وتط 
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إلى هذه االحتياجات  المدن تشكلت أربع لجان متخصصة تشرف على أعما  ،بهدف االستجابة  لها جمعية 

بيرو في  السنة/    ت المتحدة  مدار  اللبنانية على  للبلديات  التقني  للتشاور  .  المكتب  اللجان  هذه  كما  وتجتمع 

ترك ز هذه اللجان على البيئة، والتنمية  .  ةذات الصلولتمتين الحوار ما بين المنتخبين المحليين والمؤسسات  

 . المحلية، واالتساق اإلجتماعي واألمن، واإلقتصاد المحلي ومالية البلديات 

وظهرت إرادة البلديات الحقيقية لرفع رايتها إلى العلى    ةاللجان، برزت االحتياجات المتعدد  عملمن خالل 

 : محادثات حول المواضيع التالية  2018في العام أطلقت اللجنة ، لذا. قدراتهاوتفعيل 

 الضغط على المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمناصرة لتحقيق الالمركزية  -
 والعالوات البلدية  الرسوم مشاريع تعديل قانون  -
 االقتراحات بشأن النظام الداخلي الجديد للشرطة البلدية في لبنان  -

 بناء الشراكات وتجديدها وتعزيزها  -

 

   2018الجدول الزمني ألنشطة العام 
 

 (: إسبانيا)برشلونة  في شباط، 2 ✓
، حيث تمت  Emilia SAIZالسيدة  لقاء مع األمينة العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  

لبنان وأهمية    دورمناقشة   في  الساحة  دعمالجمعية  البلديين على  عب ر بعض   . الوطنية  المنتخبين 

شبكة المدن وتمثيلها في انتسابهم إلى ضاء في المنظمة العالمية عن أهمية  عن األ يي بنان ن اللي المنتخب 

سمح هذا اللقاء بتوضيح دور  .  المدن المتحدة في لبنان  جمعيةه  الذي تلعب البارز  الدور    وعنلبنان  

لبنان   في  المتحدة  المدن  تكاليف   / جمعية  بإدارة  يتعل ق  ما  في  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب 

النشاطات التي تنظمها   واكتسبت الجمعية هذه الصفة القوية بفضل.  اإلشتراكات وطلبات اإلنضمام

 . ةونتائجها المشجعفي لبنان على المستوى السياسي والتقني  

 

 (: فرنسا) Strasbourgأيار، في  26إلى  22من  ✓
بلديات و بلديات  مشاركة وفد مشك ل من منتخبي  المكتب التنفيذي لبنانية في اجتماعات  اتحادات 

ن ت.  في مقر  البرلمان األوروبي في ستراسبورغ  لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ضم 

جبيل وفرن  :  بلديات لبنانية وهي  10وأعضاء مجالس بلدية مث لوا    ةبلدي ئيس  ر  17الوفد اللبناني  

الشوف   بلديات  واتحاد  والدكوانة  والمينا    –الشباك  الفيل  وسن   ابراهيم  ونهر  ويونين  السويجاني 

التقى أيضاً الوفد بممثلي وكالة التنمية والتخطيط الحضري التابعة التحاد  .  إهدن/ وصيدا وزغرتا

ستراسبورغ   مدى    (. ADEUS)بلديات  وعرفوا  وهيكلتها  الوكالة  أهداف  إلى  اللبنانيون  ف  وتعر 

 . أهميتها لتنظيم المدينة في المستقبل 

 

  



 2018تقرير حول أنشطة عام  –جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

ة  ح ف  37 | 10   ص

 

 

في باريس   France Urbaineبعد أن استقبلت جمعية  (:  لبنان)أيلول، المعهد المالي في بيروت    6 ✓

لبنانياً    2017في شهر تشرين الثاني   للتبادل والعمل حول موضوع    20  تضم نوفداً  بلدياً  منتخباً 

ورشة عمل بعنوان التنمية المستدامة، وصلت الجمعية الفرنسية إلى بيروت في لبنان للمشاركة في  

تحد ث "  محليين؟ ما هو دور المنتخبين ال:  الالمركزية واإلستقالل الضريبي وممارسات الضغط "

السيد سامي منقارة رئيس بلدية طرابلس سابقاً ووزير التربية سابقاً ومستشار جمعية المدن المتحدة 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية عن التطورات التشريعية لعملية الالمركزية في لبنان   / في بيروت 

ونظر المنتخبون في نص .  التخطيط اإلقليمي الذي تتم دراسته حالياً حول  وعرض مشروع القانون  

د  موح  رأيٍ  ورفع  القانونية  التوضيحات  بعض  على  الحصول  بهدف  القانون  أن   وبما.  مشروع 

دعت لجنة رؤساء البلديات ت،  تطرح بطبيعة الحال مسألة الموارد المقدمة إلى البلديا  الالمركزية

فليحان   باسل  ومعهد  واإلقتصادياللبنانية  الم  المالي  ديوان  في  قاٍض  معلوف  إيلي  حاسبة  السيد 

 . اللبناني لتبادٍل مباشٍر حول هذه المسائل مع المنتخبين
 

لمناقشة عمل البلديات اللبنانية    ءاالجتماع األول للجنة رؤساجرى    (: لبنان )، في بيروت  أيلول  10 ✓

سمح أيضاً  .  تها لجنة المالية المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانيةاللجنة بشأن القوانين التي أعد  

اللبنانيين في اجتماعات المجلس العالمي   MEWAهذا اإلجتماع بدراسة العالقات مع   ومشاركة 

دينة  مالتنفيذي إضافٍة إلى تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للمدن اللبنانية كما وتنظيم يوم الوالمكتب  

 . اللبنانية 

  

بيروت    29 ✓ في  األول،  اللبنانية االجرى  (:  لبنان)تشرين  البلديات  رؤساء  للجنة  الثاني  جتماع 

للسلطات المحلية في وزارة  مفوضية العمل الخارجي  في  السفيرة المندوبة    MOROبحضور السيدة  

أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث تمت مناقشة المحاور األساسية لصندوق الدعم الثالثي  

الفرنسي    نللتعاو  2021-2019نوات  الس العمل واللبناني    –الالمركزي  مفوضية  من  بتمويٍل 

 .  ةالخارجي للسلطات المحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي 

 
المجلس العالمي والمكتب التنفيذي لمنظمة المدن (:  إسبانيا)تشرين الثاني، في مدريد    8إلى    5من   ✓

لعالمي  اى  ناني في االفتتاح الرسمي للمنتد شارك الوفد اللب.  والحكومات المحلية المتحدة العالمية 

المجلس   ات اجتماع في    كما شارك،  اإلجتماعية والسالم  اةمن أجل الحي   ةحول العنف المدني والتربي

والدموقراطية   الالمركزية  السياسي حول وضع  النقاش  وفي  للمنظمة  التنفيذي  والمكتب  العالمي 

 . المحلية في العالم

 

مؤتمر االتحاد العالمي من أجل مواجهة األزمات المدنية  (:  لبنان )كانون األول، في بيروت    13 ✓

حول " األطراف  المتعدد  اإلقليمي  المعرفة   التشاور  المتحدة  "  توحيد  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 

البشرية المتحدة  ،للمستوطنات  المحلية  والحكومات  المدن  في    ،ومنظمة  المتحدة  المدن  وجمعية 

هذا المؤتمر السانحة    قد م.  ومنظمات غير حكومية أخرى   ،ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية  ،فرنسا

ت المحلية والفعاليات العاملة على الصعيد لمناقشة مواضيع متعددة مثل تعزيز الروابط بين السلطا

بعد   الصمود  على  القدرة  وتحسين  األزمات  إلى  المحلية  اإلستجابة  قدرة  إلى  إضافةً  اإلنساني، 

 .  األزمات المدنية
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دور السلطات المحلية في قطاع النفط والغاز " حول   مؤتمر  (: لبنان)كانون األول، في بيروت    19 ✓

لبنان  النرويجي  ،Common Space Initiativeبتنظيم  "  في  الدعم  صندوق  مع    ، وبالشراكة 

يات  المكتب التقني للبلد   / تحدة في لبنان  ملديات اللبنانية وجمعية المدن الوبالتعاون مع لجنة رؤساء الب 

ً مشارك  60أكثر من    ا المؤتمرحضر في هذ .  اللبنانية  ومن بينهم السيد جمال عيتاني رئيس بلدية    ا

اللبنانية، والنائب زياد حواط رئيس بلدية جبيل   البلديات  بيبلوس    –بيروت ورئيس لجنة رؤساء 

ع بلديات  ممثلو  و  والدكوان/ وزغرتا  هلي اسابقاً،  وتبنين  ابراهيم  ونهر  والجديدة إهدن  والغبيري  ة 

ٍ إ.  والحازمية  قطاع النفط والغاز   لى تعريف دور السلطات المحلية فيهدف هذا اللقاء بشكٍل أساسي 

عنها تداعيات على   ينتجهذه الموارد التي  تؤدي دوراً جوهرياً في إدارة  عليها أن  التي    في لبنان

وفي ختام  . الثقافي أو المواقع التاريخيةالتراث  الصحة أو البنى التحتية أو  البيئة أو    : يات عدةمستو 

السيد حواط إعداد آلية متابعة لدى المؤسسات الوطنية لتأكيد أخذ مصالح البلديات  ، اقترح  المؤتمر

 . عتبار خالل المناقشات المستقبلية في عين اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2018تقرير حول أنشطة عام  –جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

ة  ح ف  37 | 12   ص

 

 

 اللبنانية وتطويرها  – تعزيز الشراكات الفرنسية  .5

 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية هي المنفذ اللبناني لمشاريع التعاون    / جمعية المدن المتحدة في لبنان  

وبهدف تحقيق أهداف خطة .  اللبناني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية  –الالمركزي الفرنسي  

، شاركت جمعية 2018اني لعام  اللبن  –العمل لدعم التطور وتعزيز مشاريع التعاون الالمركزي الفرنسي  

المكتب التقني للبلديات اللبنانية في زيارات تقنية مختلفة ونظمت اإلجتماعات في  / المدن المتحدة في لبنان 

 . لبنان وفي فرنسا

تحقيق أعماٍل مفيدةٍ ومستدامٍة بالشراكة مع سفارة فرنسا في لبنان ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية  بغية  

بانتظاٍم وخصوصاً البيانات حول التعاون الالمركزي    ت قاعدة البيانا  تبويمعلى  الجمعية    مت د الفرنسية، ق

  مشاريع التعاون   على وضع  من اإلط العوزارة الفرنسية  السفارة فرنسا ولكي تتمكن  اللبناني    –الفرنسي  

 . كل ستة أشهر

 

اللبناني    – مركزي الفرنسي لصندوق دعم التعاون الال  اللجنة التوجيهيةالمشاركة في اجتماعات   .1

 في مفوضية العمل الخارجي للسلطات المحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية 

 

تنظيم ثالثة اجتماعات   الالتم  التعاون  الفرنسي  لصندوق دعم  العمل اللبناني في    –مركزي  مفوضية 

كما    2018الخارجي للسلطات المحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في فرنسا في عام  

واجتماعات مع جمعية المدن المتحدة في فرنسا ومجموعة لبنان حول موضوع تعزيز الشراكات القائمة 

 . وتطوير شراكات جديدة

لل  سم األول  اإلجتماع  السيدة  التوجيهية  جنة  ح  العمل  MOROبحضور  مفوضية  في  العامة  المندوبة   ،

رحت  بمناقشة أربعة مشاريع اقتُ ،  وروبا والشؤون الخارجية الفرنسيةالخارجي للسلطات المحلية في وزارة أ

اللبناني الذي أطلقته المفوضية في الوزارة الفرنسية   –في إطار صندوق دعم التعاون الالمركزي الفرنسي  

 : وتمت الموافقة على ثالثة مشاريع منها. 2017في شهر تشرين الثاني 

 

بقيادة  "  الفتوح   –مناطق في اتحاد بلديات كسروان    8الوقاية من مخاطر الحرائق وتقليصها في  " ➢

 . مجلس مقاطعة اإليفلين 

ما  " ➢ ف :  وبعلبك  en Provence   Aixبين تعاون  تطر  ومكافحة  محلية  تنمية  كوسيلة  الرياضة 

 . Aix-en-Provenceبقيادة بلدية  " الشباب 

مسيرة تدريب المنتخبين والشباب حول مواضيع تنموية وثقافية وبيئية وحول الحوكمة في بلدية  " ➢

 . Septèmes-les-Vallonsبقيادة بلدية " الهرمل

 

ٍ إلى تنسيق األعمال مع جمعية المدن  هدفت االجتماعات مع جمعية المدن   المتحدة في فرنسا بشكٍل أساسي 

تعزيز العالقة وتحقق هدف  .  ون الالمركزي بين البلدينالمتحدة في لبنان وتغذية التفكير بسبل تطوير التعا 
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مع جمعية المدن المتحدة في فرنسا ومجموعة لبنان نظراً إلى عدد اإلجتماعات التي عقدت والمعلومات 

فرنساال المتحدة في  المدن  لجمعية  العامة  والمديرة  لبنان  عليها رئيسة مجموعة  هذه .  تي حصلت  أتاحت 

الفرنسية   الشراكة  لتعزيز  العمل  التبادل حول سبل  جديدة    –اإلجتماعات  تطوير شراكات  ودعم  اللبنانية 

 . ية وخصوصاً عن طريق تنفيذ مشاريع وطنية رامية إلى تعزيز قدرات البلديات اللبنان
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 . تنظيم التدريبات وتبادل الخبرات بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية  .2

الخبر التدريبات وتبادل  للسلطات  اتم تنظيم  الخارجي  العمل  بالشراكة مع سفارة فرنسا ومفوضية  ت 

أدارت جمعية المدن المتحدة حيث    2018الخارجية الفرنسية في عام  المحلية في وزارة أوروبا والشؤون  

 . المكتب التقني للبلديات اللبنانية ورش العمل الثالث  / في لبنان 

العملية  شاركت في الحلقات  المستو   هذه  تناول عدد من  جهات مؤسساتية فرنسية ولبنانية رفيعة  ى حيث 

الك السيدة  لالشخصيات  بينهم  ومن  المعهد    AULAGNONمة  ومديرة  الثقافي  والعمل  التعاون  مستشارة 

مكلفة بمشاريع في مفوضية العمل الخارجي للسلطات  MEVEL-REINGOLDالفرنسي في لبنان، والسيدة  

ملحق التعاون لدى سفارة فرنسا    CHEHUالمحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والسيدة  

بيروت،   مفو  MORO   والسفيرةفي  أوروبا  مندوبة  وزارة  في  المحلية  للسلطات  الخارجي  العمل  ضية 

أما الشخصيات اللبنانية التي ألقت مداخلة في إحدى الورش فهي معالي وزير .  والشؤون الخارجية الفرنسية 

وزارة الداخلية والبلديات السيدة أبو    فيالثقافة السيد خوري، والمديرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية  

لد   حسن، الشمال  السيدة كرم، والم  ىومسؤولة منطقة  الثقافة  العامة لآلثار في وزارة  العام المديرية  دير 

للتنظيم المدني في وزارة األشغال العامة والتنقل السيد الطويل، ومستشارة وزير الطاقة والمياه السيدة نمر، 

 .  والرئيس المدير العام لمؤسسة مياه الشمال السيد عبيد 

:  القطاع العاماللبنانية إلدارة أفضل للموارد البشرية في    – الشراكة الفرنسية  "  خالل مؤتمر بدأ التبادل  

مع مشاركة جمعية  (  لبنان)في السراي الكبير في بيروت    آذر    23في  "  اإلنجازات والتوقعات المستقبلية 

  2014ق ع في  اإلداري الذي وُ   ثمرة اإلتفاقالمكتب التقني للبلديات اللبنانية، وهي    / المدن المتحدة في لبنان  

والبلديات اللبناني، ووزير الدولة لإلصالح اإلداري اللبناني، ووزير  في السراي الكبير بين وزير الداخلية  

المكتب التقني للبلديات    / وبرز دور جمعية المدن المتحدة في لبنان  .  الالمركزية والوظيفة العامة الفرنسي

 . اللبنانية في تنظيم التدريبات للبلديات بالتعاون مع البلديات الفرنسية

 

 

 البيت األصفر، بيروت  –    حزيران 6و  5اث في حول الترورشة عمل 

التراث، رافعة  "ورشة عمل بعنوان  المكتب التقني للبلديات اللبنانية    / نظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان   

المناطق  السيد "  تنمية  الثقافة  وزير  معالي  برعاية 

أوروبا   وزارة  مع  وبالتعاون  الخوري،  غطاس 

. وسفارة فرنسا في لبنان   ،الفرنسية والشؤون الخارجية  

تشا اليومين،  هذين  منتخباً    طرخالل  ثمانون  حوالي 

الخبرات وشاركوا    ،وخبيراً في تنظيم المدينة والتراث 

البيت   في  مستديرة  طاوالت  شكل  على  مناقشات  في 

زيارتين تقنيتين    خالل  وفي(  لبنان)األصفر في بيروت  

الخنشارة وبلدية  عينطورة  بلدية  واط لع  .  إلى 

المشاريع الرامية إلى المحافظة على على  المشاركون  

 . وتنفيذها  تحديات تصميمها علىو  ،تان البلديتانا ه نف ذتهاالتراث والتي 
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 : النتائج

وممثالً   24عرض    البلديات   خبيراً  ولشبكات  الفرنسية  المحلية  الفضلى   ،للسلطات  الممارسات 

مع ذلك، .  حول التراث   ورش العمل  فيوالمناقشات والمحادثات    خالل العروض   منوخبراتهم الخاصة  

 من، عرض تجاربهم ومشاريعهم  فنيينية اللبنانية، من منتخبين وخبيراً وممثالً للسلطات المحل  28تسن ى ل

زيارة محطة معالجة في عاريا بعد التدريب حول  

 الصرف الصحي

 

تشرين    31إلى    29  من ورشة عمل حول الصرف الصحي  

 في بيروت Radisson Bluفي فندق  – األول  

م تجاربهم استعرض  فرنسيون  وأخصائيون    هنيون 

وإدارتها بشأن   الصحي  الصرف  خدمات  تقنية 

هذا  وكان  لها،  المستخدمين  معارف  وتعزيز 

سمحت أيضاً  اإلستعراض موضع مناقشاٍت متعددة  

تقنية    حصلت خالل يومين زيارات . بتبادل الخبرات 

بلديات عاريا  محطات معالجة الصرف الصحي في  ل

 وشارك في(.  في منطقة جبل لبنان )  الوحمانا ورمحا

من   أكثر  الحدث  رؤساء   ،شخٍص   100هذا  من 

وممثلي    ت بلديا وخبراء  البلدية  المجالس  وأعضاء 

المجال   هذا  في  الناشطة  الحكومية  غير  المنظمات 

 . ووزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه 

 

 

 في بيروت  Smallvilleفندق   –  حزيران 26و  25ورشة عمل حول التخطيط الحضري في  

في إطار التعاون مع منطقة إيل    ةحول الهندسة المدنية لمدينة مستدامة المنف ذ   التدريبيةسمحت هذه الورشة  

، بفتح  في لبنان  للعلوم التطبيقية واإلقتصادية  والمعهد الوطني  للفنون والمهنفرنس والمعهد الفرنسي  دو  

معالجة األراضي المحيطة )المرغوب تنفيذها ضمن برنامج التدريب  وتطوير أفكار المشاريع    باب النقاش

الشباك، وإعادة ترميم حي مهمل   السريع في فرن  الهراوي  إلياس  مانوس في منطقة  أحي    مثلبطريق 

تراتيجي  االس يبلوس، وإعادة التخطيط  ب / السد، ومشروع إعادة تخطيط مدينة جبيل  –البوشرية    –الجديدة  

استمرت هذه النقاشات والتبادالت خالل  .  ( األعلى في زغرتا  الحريقتخطيط منطقة  لبلدة كفرا، ومشروع  

أتاحت للمشاركين فهم    التي  2018ن الثاني  يتشر 28إلى    26ة إيل دو فرانس من  الزيارة التقنية إلى منطق

مشروع التدريب حول الهندسة المدنية  .  6.4فقرة  قراءة  )بشأنها مع المسؤولين المعنيين    حاورالمشاريع والت 

 . (لمدينة مستدامة في لبنان

 

   Ps-Eauبدعٍم من مؤسسة المياه  ورشة عمل 
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أخيراً، سمحت  .  دنية والصرف الصحيخالل المداخالت أو الزيارات التقنية حول موضوعي الهندسة الم

 . وتصميم مشاريعهم لتطوير الشراكات المستقبلية   بوضوحجاتهم  ا هذه التبادالت للبلديات اللبنانية بتعريف ح

 

 زيارات تقنية في فرنسا بهدف التعرف إلى الشراكات ومتابعتها . 3

شراكاٍت جديدةٍ محتملٍة مع مجموعة لبنان في جمعية المدن المتحدة   دراسةهدفت هذه الزيارات إلى  

الفرنسية،    في فرنسا ومفوضية الخارجية  أوروبا والشؤون  المحلية في وزارة  للسلطات  الخارجي  العمل 

وإلى متابعة الشراكات القائمة أصالً وتعزيزها إذا دعت الحاجة، كما وإلى التحضير للمهمات واإلجتماعات  

ستجابة إلى  وااللحشد الخبرات برسم الخطط سمحت هذه الزيارات . رات التقنية والتدريبات المرتقبة والزيا

زويد البلديات الفرنسية التي تود  تطوير الشراكات مع اللبنانيين بالمعلومات  ولت  ،حتياجات البلديات اللبنانيةا

 . البلديات اللبنانية وسبل التمويل المعتمدةالالزمة حول التعاون القائم أصالً والوضع الحالي وحاجات 

لتشجيعها   فرنسا  في  اللبنانية  الجالية  مؤسسات  مع  اجتماعات  عقدت  موازية،  ظهور    علىبصورة  دعم 

 . تطوير التعاونوتوسيع نطاق  على الساحة الخارجية  البلديات اللبنانية

 :  في صدد هذا النشاط، حصلت الزيارات التقنية التالية

 

إلى فرنسا حيث اجتمعت جمعية المدن المتحدة في    زيارة تقنية أولى   حصلت ،  شباط  9إلى    5من   ✓

بجمعية    / لبنان   اللبنانية  للبلديات  التقني  الدولي  (  ARF)فرنسا    مناطق المكتب  التعاون  ومؤسسة 

والتنمية في مقاطعة اإليفلين، ومنطقة إيل دو فرانس، والمركز الوطني لتدريب موظفي السلطات  

، واالتحاد الوطني لوكاالت  (جمعية الجالية اللبنانية في باريس)المحلية، ومنتدى الخبراء اللبنانيين 

يع السلطات  ع أساسية مثل تشجأتاحت هذه االجتماعات التطرق إلى مواضي .  التخطيط الحضري

  . 2018مع اللبنانيين أو مناقشة خطط عمل للمشاريع القائمة في عام  للتعامل المحلية الفرنسية 

إهدن في  / هدفت بشكٍل أساسي إلى مواكبة بلدية زغرتا  ثانيةارة تقنية  ي، حصلت زآذار  7إلى    5من   ✓

حصل أيضاً اجتماعٌ    . ي لوكاالت التخطيط الحضريللشراكة مع االتحاد الوطنإعداد مشروعٍ جديٍد  

العمل   ومفوضيةرئيسة مجموعة لبنان ونائب رئيس مقاطعة األود والوكالة الفرنسية للتنمية  مع  

 . الخارجي للسلطات المحلية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

 

حول التراث والصرف عمل  ال  بمناقشة إعداد ورش  زيارة تقنية ثالثة سمحت  نيسان،    4إلى    27من   ✓

مفوضية  الصحي مع  أ   بالتعاون  وزارة  في  المحلية  للسلطات  الخارجي  والشؤون  العمل  وروبا 

الفرنسية على.  الخارجية  التعرف  الفرنسي   تم   وهي    –  ةالمؤسسة  المعلوماتية  اللبنانية ألخصائيي 

الالمركزي   التعاون  تطوير  على  بالعمل  وإلتزامها  توف رها  مدى  لتقييم  اللبنانية،  للجالية  مؤسسة 

التعامل مع    لمناقشة إمكانية   France Urbaineاً، عقد اجتماعٌ مع جمعية  أخير.  اللبناني   –الفرنسي  

 . جمعية اتحادات البلديات في فرنسا في لبنان 

سمحت بمواكبة وفٍد من ممثلي البلديات   زيارة تقنية رابعة حصلت  حزيران،    1أيار إلى    28من   ✓

 Sites et Citésاللبنانية للمشاركة في التدريب الدولي الممتد على أسبوعٍ والذي نظمته جمعية  
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Remarquables    ،حيث اغتنم المشاركون الفرصة لاللتقاء بمجموعة لبنان  وفي فرنسا في بوردو

 . في جمعية اتحادات البلديات في فرنسا في باريس

 

تقنية خامسةحصلت    تموز،  5إلى    1من   ✓ مع    Niceإلى    زيارة  القائم  التعاون    Niceفي صدد 

شارك فيها وفدٌ بلديٌّ لبنانيٌّ مشكل من بلديات   Provence Alpes Côte d’Azurومنطقة جنوب 

يارة وعقدت اجتماعات متعددة في خالل الز.  بيبلوس واتحادي بلديات صور وجزين/ الجديدة وجبيل

وتعزيزها الشراكات  لبنان.  لتطوير  في  المتحدة  المدن  جمعية  للبلديات  / شاركت  التقني  المكتب 

 5و  4في باريس، في  اجتماعات دولية بتنظيٍم من جمعية المدن المتحدة في فرنسا  اللبنانية في  

 (. قراءة الفقرة في المرب ع أدناه)تموز 

 

 

 

  

 

 

 
                                  

 

 

 Sites et Citésإثر دعوة جمعية    زيارة تقنية سادسةحصلت  تشرين األول،    26إلى    23من   ✓

Remarquables    في للمشاركة  فرنسا  الثقافيفي  للتراث  الدولي  وإجراء   المنتدى  باريس  في 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية مشاريع    / عرضت إذاً جمعية المدن المتحدة في لبنان  .  مداخلة خالله

 تقنيةٌ   أيضاً زيارةٌ   نُظ مت و.  اللبناني حول حماية التراث وتعزيزه  –التعاون الالمركزي الفرنسي  

 . إلى السين ماريتيم واإليفلين لمتابعة الشراكات القائمة وتطويرها

 

للمنتخبين والفنيين البلديين اللبنانيين إلى    زيارة تقنية سابعةحصلت    تشرين الثاني،  29إلى    25ن  م ✓

التدريب حول  إطار مشروع  في  فرانس  دو  إيل  مستدامة  منطقة  لمدينة  المدنية  نظ مت ،  الهندسة 

ناحية،  من  باريس  في  لبنان  وسفارة  فرنسا  في  المتحدة  المدن  جمعية  مع  اجتماعات  خاللها 

جمعية   وقد مت من ناحية ثانية،    Colombesواجتماعات أخرى مع منطقة إيل دو فرانس ومدينة  

ً يجابي  إاً تقييم اتحادات البلديات في فرنسا في نهاية المطاف   . للغاية عن نتائج الزيارة ا

 

 

 

 

الدولية   في  االلقاءات  فرنسا  في  المتحدة  المدن  لجمعية  في    Pavillon d’Armenonville  –تموز    4لرابعة 

 . باريس

من فعاليات التعاون الالمركزي لمناقشة العمل الدولي للسلطات المحلية   التجمع الدولي عددٌ  شارك في هذا

لمواجهة حلول  و   وإيجاد  المناخي  التنمالتغير  أهداف  العام  تحقيق  بحلول  المستدامة   ُطرحت .  2030ية 

المبادرات والمشاريع    في إطاروإلتزام الشباب باألعمال    استضافة النازحين،دعم  إشكاليات أخرى مثل  

 . المشاركون  قد مهاوالشراكات التي 
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 زيارات واجتماعات بهدف التعرف إلى شراكات في لبنان ومتابعتها .4

ت  مواكبة السلطات المحلية الفرنسية خالل زياراتها إلى لبنان وخصوصاً تلك التي كانت تريد أن    تم 

تلتقي بالبلديات اللبنانية بهدف إجراء الشراكات، أو الحصول على معلومات بشأن وضع التعاون الالمركزي  

ت الشوكيفية  إلى  النصائح  تقديم  أو  الصعوبات،  نفيذه،  مواجهتهم  حال  في  الركاء  إطالق  شراكات وإعادة 

االجتماعات أخيراً بزيادة معرفة البلديات الفرنسية باألعمال التي تنف ذ   هذه  سمحت .  وتعزيزها وتطويرها 

 . في لبنان ما من شأنه تقوية المشاريع المستقبلية ومباشرة تنفيذها 

 

بهدف تنفيذ شراكة مع البلديات   إلى منطقة اللوار  تقنيةزيارة    (: لبنان)آذار    1شباط إلى    26من   ✓

المكتب التقني للبلديات اللبنانية في إعداد مشروعٍ   / بنان  لشاركت جمعية المدن المتحدة في     . اللبنانية 

إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تقديم الدعم إلى البلديات اللبنانية في إدارة تحول   وتقديم مذكرةٍ 

 . تشرين األول  31فعت المذكرة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية في  رُ .  رالطاقة، بالتعاون مع منطقة اللوا

 

 

 

ورشة عمل  (:  لبنان)النقاش    –حزيران، في أنطلياس    1في   ✓

بلدية  لتعريف   بين  ما  التعاون وتعريفها    Antonyمجاالت 

أنطلياس   بروتوكول    اللتينالنقاش    –وبلدية  على  وقّعتا 

 . التوأمة 

 

 

بعد ورشة العمل حول التراث التي   : حزيران، لبنان  7في   ✓

حزيران في بيروت، حصل تبادل بين   6و  5جرت في  

خو السيد  عنجر  بلدية  ايان،  شرئيس  الثقافة  )  AVECلشبكة    لفخريوالرئيس  مدن  اتحاد 

لتطوير خطة استرتيجية للمحافظة على  ، حول إحتمال التعاون  ROUSSETالسيد  (  األورومتوسطية

 . انتساب مدينة عنجر إلى الشبكة ROUSSETواقترح السيد . تراث مدينة عنجر 

 

إلى لبنان    زيارة تقنيةوشاركت في  تابعت منطقة اللوار إلتزامها    : ، في لبنانوزتم  19و  18في   ✓

رؤساء البلديات اللبنانية وبرؤساء بلديات لبنانية الذين وافقوا على مشروع  لاللتقاء بأعضاء لجنة  

 . قيد اإلعداد وهو مشروع   دعم البلديات اللبنانية في مجال البيئة

 

ضمن  ميثاق المياه وإعالن النوايا للتعاون   رورشة عمل لتحضي (: لبنان)أيلول، في إهدن    11في   ✓

وتتضمن مجاالت التعاون  مواضيع  .  إهدن ومقاطعة األود / ئم بين بلدية زغرتا االق  بروتوكول اإلتفاق

   . مختلفة مثل التراث السياحي والمياه والصرف الصحي

ما بين رئيسي بلدية  اتفاقية التعاونتوقيع 

السيد ايلي ابو جودة ورئيس  النقاش –أنطلياس 

 Jean-Yves SENANTالسيد  Antonyبلدية 
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اتفاقية تعاون مع جمعية  تم توقيع    ،AVECطلب شبكة  على    بناءً :  تشرين الثاني، في لبنان  8في   ✓

لتوفير المعلومات للشبكة ومواكبتها في    المكتب التقني للبلديات اللبنانية/ المدن المتحدة في لبنان

 .  نشاطاتها في لبنان 

 

فرنسا  9إلى    7من   ✓ الثاني، في  ماريتيم،  :  تشرين  السين  مقاطعة  لوفٍد من  طالع على  لإلزيارة 

بنان، على إشكاليات التعاون الالمركزي في ل ءتسليط الضولوالمحلي في لبنان، والوضع الوطني  

لبلديات فرنسية، ولإلو اللبنانية الشريكة  الوفد    اجتمعو .  تبادل الخبرات والتجارب للتقاء بالبلديات 

الفرنسي خالل هذه األيام الثالثة بعدٍد من المنتخبين والمكل فين بالتنمية المحلية في بلديات لبنانية  

  شرحوا لهم الذين  (  الفتوح   –إهدن ورأس المتن واتحاد بلديات كسروان  / بلدية عينطورة وزغرتا )

به،   المحدقة  والتحاديات  الحالي  المحلي  أنالسياق  التعاون  اآلراء  تبادلوا  ي  قبل  أعمال  حول 

 . الالمركزي المنف ذة في هذه المناطق 

 

 

 

 

 

 

 الى لبنان  زيارته  خاللوفد السين ماريتيم 
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 التعزيز المؤسساتي وتنفيذ المشاريع التقنية  .6

 ( 2018- 2016) مشروع تعزيز قدرات البلديات والتدريب في مجال التنمية المحلية   6.1

اللبنانية  :  السياق البلديات    تقديم الخدمات العامة األساسية والمحافظة عليها، عليها  التي  تزداد مسؤوليات 

مناطقها  في  التنمية  مواز .  وتحقيق  ضغوطات  بصورة  البلديات  تتحمل  الكثيف ية،  التدفق  بسبب  كبيرة 

وهي ال تملك الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية للنهوض  ،  ين السوريين الهاربين من األزمةللنازح

بالتالي، هي  . بهذه المسؤوليات، ما يحد  من إمكانياتها ويعرقل تنفيذ األعمال التنموية على المستوى المحلي

 . بحاجة إلى تعزيز قدراتها وتدريب موظفيها أكثر من أي وقٍت مضى   اليوم

بلدية   20في    ة التنميةالبلدية للتنمية المحلية و تقوي   لتأسيس مكتب الخدمةإعطاء األولولية  :  الهدف األساسي 

 . لبنانية 

أوروبا    : الشركاء وزارة  دعم  مع  األود،  مقاطعة  ومجلس  اإليفلين  مقاطعة  الخارجية  مجلس  والشؤون 

ٍ من المركز الوطني الفرنسي لتدريب موظ في السلطات المحلية  . الفرنسية، وبدعٍم تقني 

 

 2018الجدول الزمني ألنشطة عام 

بلدية واتحاد   23منتخباً ومكلفاً بالتنمية المحلية من    36شارك  (:  لبنان)آذار، في بيروت    21و  20 ✓

في   شريكة،  حول  بلديات  عمل  اإليكولوجية "ورشة  والمواطنة  بمواجهة  "  البيئة  سمحت  التي 

دور   وفي  الوطنية  السياسات  في  والنظر  اللبنانية،  البلديات  تهدد  التي  األساسية  البيئية  التحديات 

من خالل استعراض التجارب المثمرة التي حققتها بعض  .  البيئة المحلية الوزارات المعنية بإدارة  

اللبنانية   مستوىالبلديات  البيئة    على  بين  الوثيق  الرابط  فهم  من  المشاركون  تمك ن  البيئة،  إدارة 

والتنمية المحلية المستدامة كما والتعرف إلى طبيعة األعمال التي يمكن تنفيذها والتي من شأنها  

 . البيئة ودمج المواطنين في استراتيجيات التنمية المحلية  إدراج مسألة

 

إلى    28من   ✓ بوردو    1آذار  في  جمعية  (:  فرنسا)حزيران،   Sites et Citésنظمت 

Remarquables    والشؤون أوروبا  ووزارة  الفرنسية  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  فرنسا،  في 

أهمية المناظر الطبيعية في  "، أسبوع التدريب الدولي حول  Bordeauxالخارجية الفرنسية وبلدية  

مدير   15الذي تضمن ورش عمل وزيارات ميدانية  ب  وشارك في هذا التدري".  مشاريع المنطقة 

لمهنيين  اكانت هذه الدورة ترمي إلى تدريب  .  جنسيات مختلفة   10من    نيينمنتخبين ومهمن  مشاريع،  

مع   والخبرات  والمهارات  التجارب  تبادل  وأتاحت  الطبيعية،  المناظر  إشكاليات  حول  الدوليين 

 Sites et Citésتطوير مشاريع التعاون ما بين جمعية  بالبلديات الفرنسية واألجنبية، كما وسمحت  

Remarquables  والبلديات األجنبية، وتأك السانحة    قد م هذا.  يد استدامتهاوالشبكة  أيضاً  الحدث 

 . لتعزيز منصة التراث والتعاون الدولي

 

ف ورشة عمل حول فعاليات التنمية المحلية    (: لبنان)أيلول، في سن الفيل    18و  17ي  ف ✓   حيث تعر 

 مع البلديات اللبنانية أو تود  العمل  أصالً   نشاطات مؤسسات ومنظمات مختلفة تعمل  علىالمشاركون  

من جامعات   ، مؤسسةً   14شخٍص يمثلون    100وشارك في هذه الورشة التي دامت يومين  .  معها
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بينها سفارة فرنسا في بيروت، وسفارة   وجمعيات ومنظمات غير حكومية وجهات مانحة، ومن 

مريكية للتنمية الدولية، وصندوق األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األمم المتحدة  اليابان، والوكالة األ

للسكان، والصندوق اإلقتصادي واإلجتماعي للتنمية، وجامعتي البلمند والمدينة، والسبيل، ومنصة  

Ps-Eau،    ورؤساء مجال،  ومرصد  فرنسا،  ومتطوعي  الدمى،  وأصدقاء  الدولي،  والتضامن 

 . وأعضاء المجالس البلدية والمكلفين بالتنمية المحليةالبلديات 
 

األود    29إلى    25من   ✓ في  األود  (:  فرنسا)أيلول،  مقاطعة  إلى  تقنية  في  زيارة  بالتعمق  سمحت 

السابقة وتوضيحها، وبتقديم النماذج الملموسة والمبتكرة    ات رحت خالل التدريبواضيع التي اقتُ الم

لألدوات والتجارب والمبادرات والنشاطات التي يمكن اعتمادها لتحقيق التنمية المحلية على مختلف  

سل طت هذه الزيارة الضوء  (.  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتراث والبيئة والسياحة)المستويات  

ومناهج  النشاطات  أهمية    على  على  وشددت  المحلية  الفعاليات  مختلف  بين  والتنسيق  التواصل 

وحصل أخيراً تبادٌل لصالح متابعة هذا المشروع .  التشبيك مع السلطات المحلية في مقاطعة األود 

منتخباً بلدي اً ومكل فاً بالتنمية المحلية في هذا   20شارك حوالي  .  من شأنه تعزيز المؤسسة البلديةالذي  

 . النشاط

 

المؤتمر الختامي والتقييم    شخصاً في  48شارك حوالي    (: لبنان)، في بيروت  2019نيسان    30في   ✓

و  النهائي، المحلية،  بالتنمية  ومكل فون  ولبنانيون،  فرنسيون  منتخبون  بينهم  لبنانيون،    فني ونومن 

وتم تقييم النتائج عبر تبادل تجارب المستفيدين من .  وممثلو المؤسسات الوطنية الفرنسية واللبنانية

عالن اإلةً إلى ذلك، تم  ضافإ.  لى المكل فين بالتنمية المحليةالمشروع، وتوزيع إفادات المشاركة ع

مكاتب الدعم التقني إلى  يم  وض المشاريع في إطار مشروع تقد عر  ي إعالنالفائزين فعن أسماء  

، امن والتعاونللتض  اوصندوق مايوركالتنمية المحلية المنف ذ بالشراكة مع مجلس مقاطعة برشلونة 

 . كما ومناقشة آفاق تطور مهنة المكل ف بالتنمية المحلية 

 

  :النتائج

لبنانية من هذا المشروع    20ستفادت حوالي  ا السنوات الثالث   على مر  الذي سمح    المبتكربلدية 

الوظيفيبإعداد   الم  التوصيف  وبتدريب  لبنان،  في  المحلية  بالتنمية  المكلف  وفقاً لمهنة  والمكل فين  نتخبين 

 . كامل لبرنامج تنموي

أدرجت في البرنامج خمس وحدات تعليمية حول مفهوم التنمية المحلية ودور المكتب البلدي للتنمية المحلية،  

حلية، التنمية المحلية، والتواصل والمهارات العالئقية، وإعداد استراتيجية التنمية الموالمواطنة في مجال  

اكتملت الدورة بورش عمل متخصصة حول مناهج تأسيس المكتب البلدي للتنمية  .  والدورة الزمنية للمشروع

ا وفعاليات  والسياحة،  التراث  تعزيز  وأدوات  اإليكولوجية،  والمواطنة  والبيئة  المحلية لالمحلية،  . تنمية 

ذلك،   إلى  زيارتين  باإلضافة  تنظيم  اإليفلين،  تتم  ومقاطعة  األود  مقاطعة  إلى  جرت قنيتين  حلقات   حيث 

 . في مقاطعتين فرنسيتين شريكتينلمكل فين بالتنمية المحلية التدريب الداخلي 

المكل ف   يطب ق ن  أل وجاء تقييم منتصف المدة للمشروع الممتد على ثالث سنوات ليسل ط الضوء على الحاجة  

 . بالتنمية المحلية مكتسباته من التدريب على أرض الواقع
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للبلديات اللبنانبة، مشروع تقديم الدعم المكتب التقني    / في هذا الصدد، تنف ذ جمعية المدن المتحدة في لبنان  

ا  رك بلدية لبنانية، بدعٍم من مجلس مقاطعة برشلونة وصندوق مايو  15التقني إلى مكاتب للتنمية المحلية في 

أن يستجيب    لتنمية المحلية الذي شارك في التدريب هكذا، أصبح من الممكن للمكل ف با.  للتضامن والتعاون

والتنفيذ    وأن تتم مواكبته منذ مرحلة تعريف المشروع حتى مرحلة المتابعة  العروض للمشاريع  إعالنإلى  

 . وإعداد التقارير التقنية والمالية

 

 

 

 

 ( 2019- 2018) لبنانية   ةبلدي  15مشروع تقديم الدعم التقني لمكاتب التنمية المحلية في   6.2

مشروع تعزيز قدرات البلديات اللبنانية والتدريب  "يندرج هذا المشروع الجديد في إطار استدامة    : السياق

، وهو (2018-2016)بلدية خالل ثالث سنوات    20منه حوالي    ت استفاد   يالت"  مجال التنمية المحلية   في

على  بات التدريب  صف المدة لتحقيق مكتستيستجيب إلى الحاجة التي عب ر عنها المستفيدون خالل تقييم من 

الواقع البلدية  وبصور.  أرض  بين  الملحوظ  التشاور  لنقص  حلول  إيجاد  المشروع  هذا  يحاول  موازية،  ة 

 . والمجتمع المدني

دعم مشاريع التنمية المحلية للبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية وبلورة مكتسبات مكل في  :  الهدف األساسي 

 . المشاريع المساهمة في التطور اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي للمناطق اللبنانيةالتنمية المحلية ومساندة 

المشروع ناهيك هن    تأسيسفي    يساهم هذا  اللبنانية،  البلديات  المواطنية في  للمشاركة  مساحات مستدامة 

 . نية تاال تقوية العالقات ما بين البلديات اللبنانية والك

مقاطعة    : الشركاء ومجلس  مايورككتالونيا  البلديات .  ا صندوق  الخمسة   أما  المستفيدة  البلدية  واالتحادات 

 : عشر، فهي

 إهدن / زغرتا .1

 نهر ابراهيم  .2

 حمانا  .3

 فرن الشباك  .4

 الجديدة .5

 زيارة ميدانية في مقاطعة األود
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 جعيتا  .6

 زوق مكايل  .7

 عينطورة  .8

 تبنين  .9

 بريتال  .10

 اتحاد بلديات المتن األعلى  .11

 اتحاد بلديات كسروان  .12

 اتحاد بلديات الحاصباني  .13

 السويجاني  –اتحاد بلديات الشوف  .14

 تحاد بلديات السهلا .15

 

 : 2018 عام الجدول الزمني ألنشطة 

 

لس بالشراكة مع مجورشة عمل لتقديم المشروع وإطالقه  (:  لبنان)تشرين األول، في بيروت    5في   ✓

نات   على المشاركون السبعة والعشرون  اط لع  ، حيث  امقاطعة برشلونة وصندوق مايورك  كل مكو 

مختلف األسئلة    على  الورشة باإلجابةسمحت هذه  .  المشروع وشروط إعالن العروض للمشاريع

تأسيس مساحة أطر ن الكالم لشرح  يوتناول بعض المشارك. التي طرحتها البلديات حول المشروع

. ذا المشروعوهو شرٌط أساسيٌّ لهة ياللبنان ة المواطنية في البلديات مستدامة للمشارك
 

 15التدريب األول لفرق المجتمع المدني    جمع(:  لبنان )إهدن  / تشرين الثاني، في زغرتا  10و  9في   ✓

.  إهدن ونهر ابراهيم/ وعضو من المجتمع المدني في بلديتي زغرتا   ومكل فاً بالتنمية المحليةمنتخباً  

فهم المشاركون مبدأ التنمية المحلية، وصالحيات البلدية، ودور المجتمع المدني في تحقيق المشاركة 

  . السبل المعتمدة لتعريف مشروع التنمية لمحلية وإعداده وتنفيذهنظروا في  و المواطنية في البلديات،  
 

 19التدريب الثاني لفرق المجتمع المدني    جمع(:  لبنان)تشرين الثاني، رأس المتن    17و  16في   ✓

السد    –البوشرية    –وعضو من المجتمع المدني في بلديتي الجديدة    ومكل فاً بالتنمية المحليةمنتخباً  

 . وحمانا، واتحاد بلديات المتن األعلى 

 

التدريب الثالث لفرق المجتمع المدني  جمع  :  ( لبنان)مكايل    قتشرين الثاني، في زو  24و  23في   ✓

وعضو من المجتمع المدني في بلديات زوق مكايل وجعيتا واتحاد    ومكل فاً بالتنمية المحليةمنتخباً    29

 . الفتوح  –بلديات كسروان 

 

التدريب الرابع لفرق المجتمع  جمع  (:  لبنان )كانون األول، في الحاصباني    1تشرين الثاني و  30في   ✓

منتخباً ومكل فاً بالتنمية المحلية وعضو من المجتمع المدني في بلدية بريتال واتحادات    22المدني  

 . بلديات الحاصباني والسهل والقلعة
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المكل ف التدريب الخامس لفرق المجتمع المدني  جمع  (:  لبنان)كانون األول، في بعقلين    17في    ✓

 . السويجاني  –بالتنمية المحلية وسبع أعضاء من المجتمع المدني في اتحاد بلديات الشوف 

 

 : النتائج

بة فريقاً يتضمن  -1 أشخاص من المجتمع المدني باستثناء اتحاد  6إلى  4شكلت كل من البلديات المدر 

ً أعضاء الفرق وفقتم اختيار  .  لهالس  بلديات  بالفعل  وهم  .  معايير صارمة وغير سياسية وغير دينيةل  ا

ت  ها، لذا شك لب أولويات خاصة    لكل  بلدية.  في المجتمع وأعضاء الجمعيات المحلية   ونناشط   أشخاصٌ 

أ الصدارة في أولويات   عمل  فريقأكثرية البلديات   يرك ز بشكٍل مباشٍر على الموضوع الذي يتبو 

 . البلدية

، خصوصاً أن  وكانت النتائج تبش ر بالخير. دني شخصاً تدريبات فرق فعاليات المجتمع الم  92تابع   -2

تعميق التدريب ب  تهمأكثري   الب التدريب الذي تلقوه، وط  عن  الشديد   عن رضاهم  ين ع برواالمشارك

 . وتوسيع نطاقه والتركيز على إدارة المشاريع وحشد التمويل

دفتر   -3 إعداد  للمشتم  العروض  إلعالن  المحلية  التنمية  لمكاتب  شروط الشروط  وصياغة  اريع، 

للبل البلديةد المشاركة  واإلتحادات  اأُحيطت  و.  يات  بهذه  علماً  اللبنانية  وأصبحت البلديات  لشروط 

 . ستجابة إلعالن العروض على اإلقادرة قدر اإلمكان 
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 ( 2018- 2017) مشروع تعزيز دور الشرطة البلدية وقدراتها في بلدية زوق مكايل   6.3

 . يستجيب هذا المشروع إلى طلب بلدية زوق مكايل : السياق

الوضع اإلجتماعي    نظراً إلىتؤمنها شرطة بلدية زوق مكايل    يتحسين جودة الخدمات الت:  الهدف األساسي 

 . واألمني الحالي

 . بلدية زوق مكايل: الشركاء

 : 2018الجدول الزمني ألنشطة عام 

 

للدفاع عن النفس    الوحدة التدريبية األولى(:  لبنان)، في زوق مكايل  حزيران  16آذار إلى    15من   ✓

 . لعناصر الشرطة البلدية في زوق مكايل" أكيدو "

 

اصر الشرطة البلدية لعنالوحدة التدريبية الثانية  (:  لبنان )نيسان، في زوق مكايل    27إلى    20من   ✓

 . حول موضوع اإلطفاء والسالمة العامة بالتعاون مع الدفاع المدني  في زوق مكايل

 

لعناصر الوحدة التدريبية الثالثة    (:  لبنان) آب، في زوق مكايل    20و  18،  17،  13،  11،  10في   ✓

حول مفهوم الخدمة المتميزة ودور الشرطة البلدية في تقديم مستوى    ي زوق مكايلالشرطة البلدية ف

 . متقدم من الخدمة للمواطنين

 

ما بين رئيس بلدية زوق مكايل وجمعية المدن المتحدة إجتماع عمل    (:  لبنان)في زوق مكايل  ل  أيلو ✓

سمح  .  ريب لعناصر الشرطة البلديةد لتقييم مشروع الت  يةللبلديات اللبنان   المكتب التقني  / في لبنان  

اإلجتماع ضي  هذا  مفو  انتظام  أن  على  البلدية  بالتشديد  أمٌر    وعناصرها  الشرطة  التدريب  خالل 

النتائج اإليجابية لتحقيق  المشاركون سب اقين .  جوهريٌّ  يكون  أن  إذاً  أيضاً  .  من الضروري  وتمت 

 . ...( المداخلة والموضوع،)الالحقة مناقشة الوحدات التعليمية 

 
لعناصر الشرطة البلدية    الرابعةالوحدة التدريبية  (:  لبنان )أيلول، في زوق مكايل    20إلى    17من   ✓

 . في زوق مكايل حول تاريخ المدينة
 

مع الصليب األحمر  الوحدة التدريبية الخامسة  (:  لبنان)أيلول، في زوق مكايل    29إلى    14من   ✓

حول بروتوكول تعاون الشرطة البلدية وعناصر الصليب  اصر الشرطة البلدية في زوق مكايللعن

 . األحمر إلدارة موقع الحادث 
 

مكايل    23و  21،  29،  16،  14،  12في   ✓ زوق  في  الثاني،  التدريبية    (: لبنان)تشرين  الوحدة 

حول  السادسة   مكايل  زوق  في  البلدية  الشرطة  الواجب لعناصر  العامة  والنظافة  الوقاية  تدابير 

 . مراعاتها في المطاعم والمحال الغذائية

  

ضي الوحدة التدريبية السابعة  (:  لبنان )تشرين الثاني، في زوق مكايل    27و  24،  22،  20في   ✓   لمفو 

في زوق مكايل حول إدارة الخدمة وتنظيمها، في إطار مشروع تعزيز   ومالزميها  الشرطة البلدية

 .  دور الشرطة البلدية وقدراتها في بلدية زوق مكايل
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 : النتائج

إلى إعداد تقييٍم للثغرات والنواقص   ر الشرطة في بلدية زوق مكايلالتشخيص األولي لمخف أد ى   -1

 . التنظيمية على المستويين القانوني والتقني

من الوحدات التدريبية (  مفوضون ومساعدون وموظفون)شرطي اً بلدياً في زوق مكايل    30استفاد   -2

الطوارئ     حدوث   الشرطة المجتمعية وخطة التدخل في حالدور  السبع التي رك زت على التواصل و

ل الصليب األحمر اللبنانيودور الشرط  . ة البلدية في حال وقوع حادٍث يتطل ب تدخ 

 

 ( 2018) مشروع التدريب حول الهندسة المدنية لمدينة مستدامة في لبنان  6.4

فاليوم  .  تلتقي اليوم في لبنان ثالث ظواهر هيكلية تضفي على مقاربة الهندسة المدنية أهميةً متزايدة  : السياق

ة  ي حضري المكثف ووضع البيئة اللبنانمضى، تزداد الحاجة إلى التدريب بسبب التوسع الأكثر من أي وقٍت  

 . ونقص التدريب في الهندسة الحضرية

بين   ماسةٍ   لذا، فالدولة اللبنانية والفعاليات اإلقتصادية العاملة في المجال الحضري بحاجةٍ  إلى موظفين مدر 

 . لكي تتمكن من فهم هذه التطورات وإدارتها

الفنيين والمهندسين الذين يرغبون    تعزيز القدرات في الهندسة المدنية للموظفين البلديين أو:  دف األساسي اله

 . نضمام إلى الفرق البلديةباإل 

التطبيقية    : الشركاء للعلوم  العالي  والمعهد  والمهن،  للفنون  الوطني  والمعهد  فرانس،  دو  إيل  منطقة 

الداخلية   ووزارة  من  واإلقتصادية،  وبدعٍم  واإلقتصادي،  المالي  فليحان  باسل  ومعهد  اللبنانية،  والبلديات 

 . وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية 

 

 : 2018الجدول الزمني ألنشطة عام 

 

المشروع مؤتمر إطالق    قد م(:  لبنان)مدنيين والمعماريين  ال  كانون الثاني، في نقابة المهندسي  26في   ✓

و  واإلقتصادية  التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد  لتقديم  إطار تعريف  الفرصة  في  الجديدة،  الشهادة 

يحاول المشروع .  المشروع المنف ذ بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للفنون والمهن في باريس

البلمن خالل   المهندس  لتدريب  الشهادة األولى  لبناند هذه  إل  ،ي في  لتدريب  اإلستجابة  الحاجة  ى 

البلديين   الحضرية على  الموظفين  التغيرات  لدى  .  مواجهة  التعاون  ملحق  الحدث  هذا  في  شارك 

، ورئيس القسم التقني بالنيابة في المديرية Bernadette CHEHUسفارة فرنسا في بيروت السيدة  

ورئيس نقابة    رجب،العامة لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد  

إلياس   الدكتور  واإلقتصادية  التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد  ومدير  تابت،  جاد  السيد  المهندسين 

عماد عثمان مدير عام قوى األمن الداخلي، ورؤساء    اللواء  طنوس هليس ممثلالهاشم، والعقيد  

 . وعددٌ كبيُر من المهندسين المهتمين  ـ،البلديات والمنتخبون البلديون ممثلو البلديات اللبنانية
 
إطالق التدريب  (:  لبنان )شباط، في المعهد العالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية في بيروت    15في   ✓

 .  حول الهندسة المدنية لمدينة مستدامة في لبنان 
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الثاني    2إلى    آذار  1من   ✓ متخصصة  (:  لبنان)تشرين  مواضيعية  دراسية  التخطيط  وحدات  حول 

المنزلية  النفايات  وإدارة  المستدامة،  والشبكات  والطرق  المستدامة،  المدينة  وتنظيم  الحضري 

اكتملت هذه الدروس بزيارات  . والصناعية، وإدارة وحوكمة المدن، وأنظمة المعلوماتية الجغرافية

 .  شاملٍ بتقييمٍ  النشاط انتهى، وميدانية وورش عمل تقنية وحلقة عمل
 

  ة ثالثمئة ساع التدريب الذي دام  ضمن  ورشة عمل تقنية  (:  لبنان)، في بيروت  حزيران  26و  25  ✓

عرض مهنيون من  .  لتقديم العروض وتبادل مهارات الهندسة المدنية في مختلف المجاالت   ،تدريبية

منطقة إيل دو فرانس وعلى شكل حاالت عملية تجاربهم في التخطيط الحضري والمساحات العامة  

شخصاً مشاركاً يمثلون    62والصرف الصحي وإدارة النفايات، ثم تمت مناقشة هذه العروض بين  

ء المجالس ساء البلديات وأعضاؤحضري، وسفارة فرنسا في لبنان، ورالمديرية العامة للتخطيط ال

 . البلدية، ومهندسين مسجلين في التدريب، وخبراء

 

باريس    29إلى    25من   ✓ الثاني،  دو فرانس    نظ مت (:  فرنسا)تشرين  إيل  إلى منطقة  تقنية  زيارة 

مشاركاً من هذه الزيارة التي   21استفاد  .  كخطوة تكميلية للتدريب وورشة العمل التقنية المرتقبة

هدفت إلى شرح تنظيم الخدمات التقنية في مجال الهندسة المدنية في منطقة إيل دو فرانس، والتي 

إلى اإلجتماعات مع الفعاليات   إضافةً   تضمنت زيارات إلى مواقع تنفيذ مشاريع التخطيط الحضري

خبراء الالمحلية الفرنسية والتبادل مع السلطات    مكل فين والمهندسينلل  أتاحت هذه الزيارة.  في المنطقة

على المسؤولين في منطقة إيل دو فرانس  رضت  عُ .  ناء العالقات معهموب   ،في التخطيط الحضري

حلقة  " التعليمية    الوحدة  المشاريع التي تحققت في،  واالتحاد الوطني لوكاالت التخطيط الحضري

." العمل للمشروع

 

 : النتائج

المقسمة على    25تابع   -1 المدنية  الهندسة  التدريب حول  النظرية    200مشاركاً  الدروس  ساعة من 

ساعة من العمل اإلرشادي، حيث درسوا تقنية الهندسة المدنية والطرق والشبكات المستدامة    100و

وإدارة   المستدامة  المدينة  وتنظيم  الحضري  والتخطيط  العادية  الصناعية  و  المنزلية  والنفايات 

 . لمدن والخدمات العامة المحلية وأنظمة المعلوماتية الجغرافية وإعداد الخرائطوحوكمة ا

 

المعلومات حول   رن اللبنانيين التي تهدف إلى توفيالشبكة المهنية للفنيين البلديي  طر تأسيسرسمت أ -2

الممارسات الفضلى وتشارك التجارب على المستوى الوطني وبناء العالقات مع فنيين ومهنيين من  

 . منطقة إيل دو فرانس
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لمشروع   6.5 وتعزيز  التعاون  اللبنانية   قدراتدور  ظلّ   البلديات  السوريين   في  النازحين  أزمة 

 (2017 -2018  ) 

مليون نازحٍ    1،5  حيث يستضيفاألزمة السورية    الدول األشد  تأثراً بتبعات يعتبر لبنان من بين    : السياق

ٍ بحسب إحصاءات   وانعكست هذه التداعيات على  .  سكان البلد   مجموعمن  %  25  يناهز، ما  2016سوري 

أما على  .  المستويات اإلقتصادية والديموغرافية واألمنية وتسببت بحالة من عدم اإلستقرار السياسي الحاد 

مستوى المحلي، فإن زيادة الشعور بانعدام االستقرار وتصاعد التوتر ما بين المجتمعات بسبب هذه األزمة  لا

ةينبثق عنهما مشاكل   ض  جم  ت البلدية اتحاد البلديات واالفيما ال تملك  اإلجتماعي،    والتماسكاالستقرار   تقو 

الموارد ياللبنان  القليل من  النقص فيهي  و،  ة سوى  بة في صفوف  أعداد   تعاني من  الشرطة    عناصر مدر 

 . ستجابة بفعالية إلى هذه المخاطر األمنية الناشئةالبلدية لكي تتمكن من اإل

بلديات واتحادات بلدية لبنانية في صدد الوضع    4تحسين جودة خدمات الشرطة البلدية في  :  الهدف األساسي 

السد، واتحاد بلديات صور، واتحاد بلديات جزين،   –البوشرية   –بلدية الجديدة  :  األمني واإلجتماعي الحالي

 .  بيبلوس –وبلدية جبيل 

األورومتوسطية    : الشركاء المدن  تمث لهاشبكة  جنوب   ،(فرنسا)  Niceمدينة    التي   Provenceومنطقة 

Alpes Côte d’Azur  (فرنسا)  (لبنان)، واتحاد بلديات صور  (لبنان)السد    –البوشرية    –، وبلدية الجديدة  ،

بلديات جزين   وبلدية جبيل  (لبنان )واتحاد  أوروبا والشؤون  ،  (لبنان) بيبلوس    –،  من وزارة   ٍ مالي  وبدعٍم 

ٍ من جمعية   .  Pompiers-sans-Frontièresالخارجية الفرنسية، وبدعٍم تقني 

 

 : 2018الجدول الزمني ألنشطة العام 

حيث تم    بحضور كل الشركاءمؤتمر إطالق المشروع  (:  لبنان)، في الجديدة  كانون الثاني  24في   ✓

د مت أيضاً النتائج والتوصيات  قُ .  عرض المشروع وبرنامج التدريب واألعمال التي يجب تنفيذها

للبلديات واالتحادات  Pompiers-sans-Frontièresعية موج  Niceالتي رفعت في تقييم خبراء 

والتناقش مع مختلف الفعاليات   لأتيح للمشاركين بعدها التباد .  المستفيدة من المشروع  البلدية األربعة

 . بشأن هذه التوصيات 

 

حول الجوانب التشريعية  الوحدة التدريبية األولى  (:  لبنان )في بيروت    ، آذار  28، و27،  26في   ✓

 . للشرطة البلدية في لبنان

 

حول  الوحدة التدريبية الثانية  (:  لبنان)نيسان، في معهد قوى األمن الداخلي في بيروت    20و  19في   ✓

 . الشرطة المجتمعية والسلوكيات األخالقية

 

  قراءة الفقرة الواردة في المرب ع )  Niceزيارة تقنية إلى  (:  فرنسا)  Niceتموز، في    6إلى    1من   ✓

 (. التالي

 
بيروت    ،تموز  27و  26،  25في   ✓ األزمات   الثالثة  التدريبية  الوحدة(:  لبنان)في  إدارة  حول 

 . والوساطة وتقنيات التواصل
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حول النظافة والسالمة والهدوء  الوحدة التدريبية الرابعة(: لبنان)آب، في بيروت  31إلى  27من  ✓

 . العام

 

بلدي اً في    41شارك  (:  لبنان )تشرين الثاني، في الجديدة    15ي  ف ✓ ورشة عمل حول  منتخباً وموظفاً 

والذي كان يهدف إلى فهم النظام الداخلي الجديد الذي النظام الداخلي للشرطة البلدية في لبنان،  

التي ُرفعت   والبلديات اللبنانبة  Niceأعد ته وزارة الداخلية والبلديات، وإلى دراسة مالحظات خبراء  

الوحدة    في تنظيم  عند  آب  المشروعشهر  لهذا  الرابعة  الورشة.  التدريبية  البلديات   ،خالل  سعت 

واالتحادات البلدية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى توحيد صوتها بشأن  

هذا النظام الجديد ورفعه إلى وزارة الداخلية والبلديات، وإلى تبادل آرائها حول برامج التدريب 

 . Niceلمشتركة لتدريب معهد قوى األمن الداخلي المقترح من قبل مدينة  التكميلي للمواد ا

 

حول الوحدة التدريبية الخامسة    (: لبنان)تشرين الثاني، في بيروت وصور    27و  26،  24،  23في   ✓

وإدارة األزمة على المستوى المحلي والمجتمعي ضمن الالمركزية في ت  تقليص المخاطر واألزما

 . لبنان

 

أتاح هذا المؤتمر عرض  . مؤتمر التقييم وختام المشروع(: لبنان )كانون الثاني، في الجديدة  6في  ✓

عب ر رئيسا قسم الشرطة البلدية في صور والجديدة عن  .  المشروع ونتائجه ومنافع الشراكة المتبادلة

أخيراً، تم  . لبنانثم دار الحوار حول مجاالت التعاون لتعزيز قدرات الشرطة البلدية في .  تجربتهما

 . توزيع إفادات المشاركة في المشروع
 

  تموز 6إلى   1من  Niceزيارة تقنية إلى 

الزيارة   هذه  في  يمثلون  شخصاً    16شارك 

األربعة المستفيدة  البلدية  واالتحادات  :  البلديات 

  – السد، وبلدية جبيل    –البوشرية    –بلدية الجديدة  

وا  صور،  بلديات  واتحاد  بلديات  بيبلوس،  تحاد 

بلديت.  جزين أن  والدكوانة    زوق   يوبما  مكايل 

ا الشديد بهذا المشروع، فإنهما ممهاعب رتا عن اهتم

شارك    نأبرز م.  يضاً إلى الوفد اللبنانيانضمتا أ 

الزيارة في  لإلدارات    : أيضاً  العامة  المديرة 

والبلديات   الداخلية  وزارة  في  المحلية  والمجالس 

ومدير معهد قوى األمن  السيدة فاتن أبو حسن ،  

أحاط  .  أحمد حجار، ورئيس القسم التقني بالنيابة لدى وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد رجب   العميدالداخلي  

الزيارة  المشاركون   هذه  بخالل  للعمل على علماً  والتجهيزات  وأساليب عملها،  فرنسا،  في  البلدية  الشرطة  وقائع 

وحضر المنتخبون اجتماعات  (.  السالمة والهدوء العام والنظافة العامة) الحياة  مواضيع مهمة مثل التصدي لمخاطر  

البلدية  الشرطة  عمل  أسس  عن  بالتحدث  للشرطيين  وسمحت  اإلدارية،  الشؤون  مناقشة  لهم  أتاحت  متخصصة 

 . وسلوكياتها األخالقية والخدمة اليومية
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 : النتائج

الذي   -1 لبنان  في  البلدية  للشرطة  تشخيٍص  اإليجابية،  إعداد  والنقاط  األساسية  المشاكل  برفع  سمح 

نتج عن هذه التوصيات صياغة خارطة  .  ى المدى القريب والمدى المتوسط وبتقديم التوصيات عل

طريٍق إلعادة تحديث األنظمة، وتوحيد اللباس، واعتماد مبادئ سلوك الشرطة البلدية وأخالقياتها،  

 . وإجراء تدريبات أساسية ومستمرة ومتخصصة

 . شرح النظام الداخلي للشرطة البلدية إلى البلديات واالتحادات البلدية األربعة المعنية بهذا المشروع -2

 . األربعة لديات واالتحادات البلديةعنصراً في الشرطة البلدية في الب 38تدريب  -3

رات والمجالس المحلية االمديرة العامة لإلد  عكسته مشاركةقوي للدولة اللبنانية الذي  اإلنخراط ال -4

في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو حسن، ومدير معهد قوى األمن الداخلي الجنرال أحمد 

 . حجار، ورئيس القسم التقني بالنيابة لدى وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد رجب 
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حماية حقوق العمال اللبنانيين  و  السلم االهليمحافظة على  اللبنانية في الدعم وزارة العمل    مشروع   6.6

 ( 2018)   وتنظيم عمل األجانب

انعدام  :  السياق أصالً اإلازداد  الهش  والسياسي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  لبنانستقرار  في  بسبب     سوءاً 

انبة هي في  البلديات اللبن.  مليون نازح  1،5فقات الهائلة للنازحين السوريين إليه وقد وصل عددهم إلى  د الت

تداعيات، ففي البعض منها أصبح عدد النازحين يوازي عدد السكان األصليين وحتى أنه  بالطليعة المتأثرين  

 . لف المجتمعات يتخطاه في بعض المجتمعات المضيفة، ما يؤجج التوترات والريبة بين مخت

األساسي المرعية  :  الهدف  القوانين  حول  ومهاراتها  اللبنانية  البلدية  واالتحادات  البلديات  قدرات  تعزيز 

والسلوك الواجب اعتماده للمحافظة على عالقات طيبة    النازحين  عملاإلجراء بشأن اليد العاملة األجنبية، و 

 . والنازحين ما بين المجتمعات المضيفة  

 . ية للتعاون والتنمية، ومجلس مقاطعة كتالونيا، ووزارة العمل اللبنانيةنالوكالة الكتاال  : الشركاء

 

 : 2018الجدول الزمني ألنشطة العام 

 

والتوقيع على المعاهدة بين وزارة العمل مؤتمر إطالق المشروع  (:  لبنان )آذار، في طرابلس    14ي  ف ✓

 . المكتب التقني للبلديات اللبنانية / وجمعية المدن المتحدة في لبنان 

 

الوحدة التدريبية األولى حول الجوانب التشريعية  (:  لبنان)آذار، في طرابلس    16و  15،  14في   ✓

حادات البلدية قي محافظة الشمال وعكار حيث اكتسب المشاركون المهارات األساسية  تللبلديات واال 

الصادرة    يمات ونظام العمل والقرارات والتعمللجوانب التشريعية لخدمة الشرطة البلدية في لبنان،  

ها خصوصاً في ما ومهام  ة  لمشاركون أسس دور الشرطة البلديوتعل م ا.  بشأن اليد العاملة األجنبية

الصادرة بشأن اليد العاملة    ميمات ت قانون العمل في لبنان والتعيتعل ق بالمراقبة والتبليغ عن انتهاكا

  . األجنبية 

 

الوحدة التدريبية الثانية حول الوساطة والوقاية من    (: لبنان)آذار، في طرابلس    21و  20،  19في   ✓

تحادات البلدية في محافظة الشمال وعكار حيث تعل م المشاركون مبادئ عمل  للبلديات واالالنزاعات  

المقاربات   على  تركيزاً  والوساطة،  النزاعات  إدارة  تقنيات  تطوير  وكيفية  المجتمعية  الشرطة 

 .  اإليجابية غير العنفية

 

الوحدة التدريبية األولى حول الجوانب التشريعية  (: لبنان)نيسان، في الحازمية  13و 12، 11في  ✓

واال سمحت للبلديات  والتي  والنبطية،  والجنوب  لبنان  وجبل  بيروت  منطقة  في  البلدية  تحادات 

للمشاركين باكتساب المهارات األساسية حول الجوانب التشريعية التي تم اكتسابها خالل الدورة  

 . آذار 16و 15، 14يبية في التدر
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الوحدة التدريبية الثانية حول الوساطة والوقاية  (:  لبنان)نيسان، في الحازمية    18و  17،  16في   ✓

تحادات البلدية في منطقة بيروت وجبل لبنان والجنوب والنبطية، والتي  للبلديات واالمن النزاعات 

تم   التي  النزاعات  من  والوقاية  الوساطة  حول  األساسية  المهارات  باكتساب  للمشاركين  سمحت 

   . آذار 21و 20، 19اكتسابها خالل الدورة التدريبية في 
 

البقاع    12و  11،  10في   ✓ في  التشريعية  (:  لبنان)تموز،  الجوانب  األولى حول  التدريبية  الوحدة 

 . للبلديات واالتحادات البلدية في منطقة البقاع

 

الوحدة التدريبية الثانية حول الوساطة والوقاية من (:  لبنان)تموز، في البقاع    19و  18،  17في   ✓

 . تحادات البلدية في منطقة البقاع للبلديات واالالنزاعات 

 

الذي سمح بتقديم    المؤتمر الختامي للمشروعحصل    (: لبنان)تشرين األول، في الحازمية    11في   ✓

األعمال المحققة، واستعراض التجارب المكتسبة، وتقييم نتائج التدريبات، وتوزيع اإلفادات على  

المشاركة وشارك في هذا المؤتمر ممثلو وزارة العمل وفريق عملها، وممثلو البلديات  .  المتدربين

 . شرطي اً مستفيداً من هذا المشروع   88في المشروع، باإلضافة إلى ممثل الوفد األوروبي، و

 
    

 : النتائج

واتحادات بلدية في مختلف الوحدات التعليمية    ةبلدي  37شخصاً من الشرطة البلدية في    93شارك   -1

 (. بيروت وشمال لبنان وجبل لبنان والبقاع والجنوب )للتدريب المشترك في كل المناطق اللبنانية 

سمح تقييم المشروع بتسليط الضوء على أهمية تشارك المعلومات والخبرات ما بين البلديات ومع  -2

الحاجة لتمتين العالقات   المشروع  أظهرو.  أكثر  سهولةب  تجاوز الصعوبات ممثلي الهيئات الدولية ل 

 . والتواصل مع المواطنين وحتى ضمن أعضاء الفريق البلدي

ةً جديدةً، وتم  تعريف قدرات عناصر الشرطة  -3 بفضل التدريب برزت أهمية مهنة الشرطة البلدية مر 

التدريبية حول التطور الشخصي  إضافةً إلى ذلك، ساهمت الوحدات  .  ومجاالت عملهم بشكٍل أوضح

العمل  الموظفون  يحب ذ  ومريحاً  جاذباً  فضاًء  تصبح  لكي  البلدية  صورة  تغيير  في  والمهني 

  .  فيه
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 2019آفاق عام   .7

 

 ( 2019- 2018)التخطيط المحلي للوقاية من مخاطر الكوارث واألزمات والتصدي لها   7.1

ر  يما بسبب الكوارث الطبيعية أو غيال تنفك الضغوطات على الموارد المالية في لبنان تزداد ال س : السياق

إلى ذلك، نتج عن    إضافةً .  زل والعواصف وحرائق الغابات والزال الطبيعية مثل الفيضانات وانزالق التربة

أزمة النازحين السوريين عواقب وخيمة على المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية واألمنية، فوصل 

إلى حوالي   لبنان  السوريين في  النازحين  نازح  1،5عدد  التي أعدتها  .  مليون  الوطني  التدخل  لخطة  وفقاً 

والتي نف ذتها وحدة إدارة الكوارث واألزمات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء،   2010اللبنانية في  الحكومة  

فإنه من الممكن حل  أكثرية هذه الكوارث واألزمات على المستوى المحلي قبل أن تزداد سوءاً وأن تتطلب 

 . التدخل الوطني 

بشأن منهجية إعداد خطة محلية إلدارة   ةاللبناني  ةالبلدي  ات واالتحاد   ات تعزيز قدرات البلدي:  الهدف األساسي 

وفقاً  المجال،  بهذا  المعنية  المحلية  والجهات  المدني  المجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  واألزمات  الكوارث 

السوريين  النازحين  إلى وضع إستضافة  المتاحة ونظراً  المشروع  .  لالحتياجات واإلمكانيات  سيسمح هذا 

وقاية والتحضر لمواجهة األزمات والكوارث، وبتقوية قدرات موظفي الشرطة المحلية  بالتالي بتحسين ال 

 . تحديداً في هذا المجال

كما وأن هذا المشروع سيتيح تعزيز مفهوم الحوكمة التشاركية وتسليط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع  

سيشجع هذا العمل .  زمات المحليةخطط لمواجهة الكوارث واأل  روالجهات المحلية المعنية في تحضيالمدني  

 . نيةبين البلديات اللبنانية والكتاال في نهاية المطاف بناء العالقات ما

، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث  (إسبانيا)  Terrassa، ومدينة  (إسبانيا)مجلس مقاطعة برشلونة  :  الشركاء

 (. لبنان)ل وبلدية زوق مكايل ه، واتحاد بلديات الس(لبنان) لدى رئاسة مجلس الوزراء 

 . قيد اإلجراء النشاطات ما زالت : النتائج

 

 ( 2021- 2019) مشروع تأسيس وكالة تخطيط حضري وتنمية محلية في منطقة شمال لبنان   7.2

وال يوجد حالياً   . تفتقر السلطات البلدية إلى الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مهام التخطيط:  السياق

اآلراء تبادل  وتسهيل  الحوار  إلنشاء  كياٍن  الجهات   أي  مختلف  بين  ما  الحضرية  التنمية  حول  المشترك 

إضافةً  .  الفاعلة، وخصوصاً مع الدولة التي من المفترض أن تكون هي التي تبادر في وضع سياسات التنمية

اإلقليمية، وما زالت الصعوبات المحتملة للحوار تزداد إلى ذلك، ال يتناسب التقسيم اإلداري القائم مع التنمية  

اإلقليمية   التنمية  ويعرقل  البلديات  عمل  يعق د  الذي  األمر  مختلفة،  مخاطر  بها  تحدق  التي  المناطق  بين 

في الواقع، تواجه الجهات الفاعلة مخاطر مشتركةً في اإلدارة والتنمية ما قد يضفي الشرعية .  المستدامة

 . شروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية إقليميةوالضرورة على م
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وضع أداة دعٍم لبناء رؤيٍة استراتيجيٍة مشتركٍة تندرج فيها الخطط التنموية وكذلك أداةٍ  :  الهدف األساسي 

 . للتفكير والتبادل حول التحديات المحلية ومشاريع التنمية المحلية المرتقبة

إهدن، بالشراكة مع االتحاد الوطني لوكاالت  / الكبير، وبلدية زغرتااتحاد بلديات ساحل دنكرك  :  الشركاء

بلديات  لا واتحاد  الفيحاء،  بلديات  واتحاد  الحضري في فرنسا،  وبدعٍم  Flandre-Dunkerqueتخطيط   ،

ٍ من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية  . مالي 

 . قيد اإلجراء النشاطات ما زالت : النتائج

 

 ( 2021- 2019) مشروع تقديم الدعم إلى البلديات اللبنانية في مجال البيئة  7.3

تدهور الوضع البيئي بشكٍل حاد في السنوات الماضية على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات  :  السياق

الطاقة وكذلك  ، تزايد الضغط على  2011وبسبب التدفق الهائل للنازحين السوريين منذ  .  المحلية اللبنانية 

ث التربة والهواء و  وقد تأثرت البلديات اللبنانية بهذه التداعيات فهي ال تملك سوى   . نتاج النفايات إازداد تلو 

ض نقص الموارد البشرية والتقنية  .  القليل من الموارد لتواجه عواقب الضغط السكاني وتدهور البيئة  يقو 

ويضعف إمكانية تنفيذ السياسات البيئية العامة وتطوير المشاريع   والمالية جهود البلديات اللبنانية بشكٍل هائلٍ 

 . البيئية عن طريق استخدام الطاقة المتجددة

 . بناء قدرات البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية في إدارة البيئة والطاقة المتجددة:  الهدف األساسي 

الفرنسية  :  الشركاء والوكالة  اللوار،  المستوى  منطقة  على  اللبنانية  البلدية  واالتحادات  والبلديات  للتنمية، 

 . الوطني 

 . قيد اإلجراء النشاطات ما زالت : النتائج

 

 ( 2021- 2019) مشروع تعزيز وتنمية شبكة التواصل بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان    7.4

 75)تعرف السلطات المحلية اللبنانية الكثير من االختالالت المهنية بسبب نقص الموارد البشرية  :  السياق

، وضعف مهارات موظفي البلديات الذين ال (ما زالت فارغة  المالكات من المناصب الواردة في  %  85إلى  

في التواصل وإلى سوء  يدركون نطاق المهام المسندة إليهم، ونقص عروض التدريب، ما قد يؤدي إلى خلٍل  

 . الفهم الكبير بين الدولة والسلطات المحلية من ناحية، وفي ما بين السلطات المحلية من ناحية أخرى

المنتخبين  :  الهدف األساسي  وتشبيك  القدرات  بناء  وتعزيزها من خالل  اللبنانية ودعمها  البلديات  مواكبة 

 . والفنيين البلديين

ماريتيم واإليفيلن، والبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية على المستوى   مقاطعات األود والسين:  الشركاء

 . الوطني 

 . قيد اإلجراء النشاطات ما زالت : النتائج
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 ( 2020- 2019) مشروع دعم تنظيم الشرطة البلدية في البلديات اللبنانية لبنان   7.5

الشرطة :  السياق التدريبات حول ممارسة مهنة  العمل عبر  بمتابعة  الجديد أن يسمح  المشروع  على هذا 

وجاء  .  بين قوى شرطة الدولة والمدن الملتزمة"  اتفاقية تعاون"وثيقة على شكل    إعداد   فيالبلدية، وبالشروع  

أطلقت عام   والتي  اللبنانية  البلدية  الشرطة  قدرات  بناء  إلى  الهادفة  المشاريع  ليكمل سلسلة  المشروع  هذا 

2014. 

والتنسيق مع  :  الهدف األساسي البلدية  للشرطة  الداخلي  التنظيم  للدولة    القوىتحسين  التابعة  لكي األمنية 

بعملها المجتمعي بشكٍل أفضل ولتتحس ن صورتها  تتمكن من اإلستجابة إلى التوجيهات البلدية، وليُعترف  

 . لدى المواطنين

،  Niceالسد، ورئيسة لجنة األمن في الشبكة األورومتوسطية، ومدينة    –البوشرية    –بلدية الجديدة  :  الشركاء

، وبلدية Provence Alpes Côte d’Azurبالشراكة مع اتحادي بلديات جزين وصور، ومنطقة جنوب  

 .  بيبلوس –جبيل 

 . قيد اإلجراء نشاطات الما زالت : النتائج


