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 كلمة المدير .1
 

بكة البلديات واالتحادات  المكتب التقني للبلديات اللبنانية ش/  تواكب جمعية المدن المتحدة في لبنان

 وتدير أعمال لجنة رؤساء البلديات ،  لمدن والحكومات المحلية المتحدةلالعالمية  منظمة  اللمنتسبة إلى  ا  البلدية

عامو  .اللبنانية في  اللبنانية  الشبكة  بلديات،    75  ،2019  تضم  واتحاد  البلديات بلدية  هذه  شاركت  وقد 

ة لتقوية قدراتها وتنفيذ مشاريع  في مؤتمرات واجتماعات وتدريبات وزيارات تقنية ميدانيواالتحادات البلدية  

 . تفعيل عالقاتها الدوليةلتنموية متعددة كما و

أتت نتيجةً لألزمة اإلقتصادية التي    ضخمة،  حركة احتجاجية اجتماعية وطنية  2019شهد لبنان في عام  

األزمة على  . وكانت تداعيات هذه  2019من    بلغت ذروتها في الفصل األخيرتفاقمت في األشهر الماضية و

فوجدت  للغاية  جسيمةً  )تس  البلديات  حرجٍ  وضعٍ  في  نفسها  الموظفين،  أغلبيتها  أو    األجور  خفض ريح 

 ( وبمفردها لتأدية كّل المسؤوليات وتأمين الخدمات العامة األساسية للمواطنين. إقتطاعها...

ها المواطنين لكي  وتشرك فيحوار  لعمل المحلي حيث أنها تبني مساحات لليكمن دور البلديات في جوهر ا

آرائ عن  سيما  يعبّروا  ال  المختلفة  المواضيع  حول  ومواضيع  هم  المحلية  اإلقتصادية  عمل التنمية    فرص 

الشباب. من هنا أهمية الالمركزية اإلدارية في لبنان والحاجة إلى أن تحصل البلديات اللبنانية على المزيد 

   ها.تتمكن من النهوض بمسؤولياتمن الموارد لكي 

المتو واالقتصادي  السياسي  المناخ  هذا  يمنع  مواصلةلم  لبنان،  في  اللبنانية   تّر  البلديات  قدرات  ،  تعزيز 

مع السلطات المحلية الفرنسية    متعددة  إجتماعات قدت   ع  ت مع النواب اللبنانيين، و اللقاءا  الكثير من  ت فحصل

فاق بين  ت بتوقيع بروتوكول اال  2019وتميّز عام  التبادالت مع الجهات المانحة، إلخ.  جرت  النية، وا والكت

و اللبنانية  والبلديات  الداخلية  الفرنسية  وزارة  الخارجية  والشؤون  أوروبا  المناطق وزارة  تناسق  ووزارة 

والعالقات مع السلطات المحلية الفرنسية والمركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية ولجنة  

 ، والذي يرمي إلى وضع برنامج وطني لتدريب البلديات اللبنانية.  انيةرؤساء البلديات اللبن

هذا،   البروتوكول  توقيع  الفرنسيجرى  الالمركزي  للتعاون  الثالث  المؤتمر  في  -خالل  ن ّظم  الذي  اللبناني 

  اً شخص   160أيلول. وقد جمع هذا الحدث أكثر من   20و  19( في فرنسا، في  Carcassonneكاركاسون )

لبنانيّاً، وسمح بعرض التقييم اإليجابي للتعاون الالمركزي الفرنسي  32ومن بينهم   بلدياً  - منتخباً وموّظفاً 

 هات األساسية واآلفاق الجديدة. للبناني، ودراسة التوجّ ا

أنها  اللبنانية باستثمارات مالية إال  البلديات واالتحادات البلدية    ألن تقوميكون الوقت اليوم هو األنسب    قد ال

الفاعلةاتوتقوية إلتزام   ها البشريةقدرات  دعمقررت التركيز على   ذات   ها وحضورها في شبكات الجهات 

على أن   .2020لعام   وأنشطتهاهاتها تعّزز بالتالي مواردها البشرية والتقنية وتعيد تحديد توجّ وهي الصلة،  

تبحث في الوقت عينه  اجات الطارئة وأن  تيح أن تستجيب بشكٍل فعّاٍل إلى االالجديدة ب  نشطةتسمح لها هذه األ

 المدى الطويل.  تتيح لها تقوية قدرتها على الصمود علىالوسائل التي  على

 

 بشير عضيمي 

 رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان 

 مدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية
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والحكومات سبة إلى منظمة المدن ت . شبكة البلديات واتحادات البلديات المن2

 المحلية المتحدة
 

لبنان في  المتحدة  المدن  والحكومات  /  تمثل جمعية  المدن  منظمة  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب 

 ما يجعلها اتحاد بلديات(  18بلدية و 57) اً عضو 75 ،2019 تضم الشبكة في عام .ةالمحلية المتحدة العالمي

 إجمالي سّكان لبنان.% من 70مدينة وأكثر من   335تمثّل 

 

 البلدية/ اإلتحاد البلدي  المنطقة 
 

 1 بيروت  بيروت 

 2 عيناتا   ل مالهر  -بعلبك 

 3 بعلبك   ل مالهر  -بعلبك 

 4 اتحاد بلديات بعلبك   ل مالهر  -بعلبك 

 5 اتحاد بلديات شرقي بعلبك   ل مالهر  -بعلبك 

 6 بريتال   ل مالهر  -بعلبك 

 7 الهرمل ل مالهر  -بعلبك 

 8 اتحاد بلديات الهرمل ل مالهر  -بعلبك 

 9 القاع  ل مالهر  -بعلبك 

 10 اتحاد بلديات السهل  البقاع 

 11 عنجر   –حوش موسى  البقاع 

 12 مجدل عنجر  البقاع 

 13 الياس  قبّ  البقاع 

 14 السلطان يعقوب  البقاع 

 15 المعلقة وتعنايل  –زحلة  البقاع 

 16 العباسية   جنوبال

 17 اتحاد بلديات جزين  جنوب ال

 18 القريّة  جنوب ال

 19 صيدا  جنوب ال

 20 الزهراني  –اتحاد بلديات صيدا  جنوب ال

 21 صور جنوب ال

 22 اتحاد بلديات صور  جنوب ال

 23 البداوي     شمالال

 24 بشّري    شمالال

 25 ب األوسط  اتحاد بلديات دري   شمالال

 26 اتحاد بلديات الفيحاء     شمالال

 27 المينا    شمالال

 28 منجز   مالالش

 29 تنورين    شمالال

 30 طرابلس    شمالال

 31 زغرتا/ إهدن    شمالال
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 32 اتحاد بلديات زغرتا  شمال ال

 33 عشقوت  جبل لبنان 

 34 عين سعادة   جبل لبنان 

 35 عاليه جبل لبنان 

 36 أنطلياس  جبل لبنان 

 37 كسروان  – عينطورة  جبل لبنان 

 38 عاريا جبل لبنان 

 39 بعقلين  جبل لبنان 

 40 بيت مري  جبل لبنان 

 41 برج حمود   جبل لبنان 

 42 الشياح  جبل لبنان 

 43 اتحاد بلديات الشوف السويجاني جبل لبنان 

 44 حريصا   –درعون  جبل لبنان 

 45 ضهر الحصين  –مار روكز  –الدكوانة  جبل لبنان 

 46 دلبتا  لبنان جبل 

 47 تحويطة النهر   –عين الرمانة  –فرن الشباك  جبل لبنان 

 48 غلبون  جبل لبنان 

 49 الغينة  جبل لبنان 

 50 الغبيري  جبل لبنان 

 51 حمانا جبل لبنان 

 52 اتحاد بلديات الجرد األعلى بحمدون جبل لبنان 

 53 اتحاد بلديات المتن األعلى   جبل لبنان 

 54 الحازمية   جبل لبنان 

 55 بيبلوس   –جبيل  جبل لبنان 

 56 السد  –البوشرية  –الجديدة   جبل لبنان 

 57 القّطين  –هرهريّا  –الجديدة   جبل لبنان 

 58 جعيتا   جبل لبنان 

 59 جونية   جبل لبنان 

 60 الفتوح  –اتحاد بلديات كسروان   جبل لبنان 

 61 الكفور  جبل لبنان 

 62 الليلكي  –تحويطة الغدير   –المريجة  جبل لبنان 

 63 الديشونية –المكلس  –المنصورية  جبل لبنان 

 64 نهر ابراهيم جبل لبنان 

 65 الحبوس   –بيت الككو   –عين عار  –قرنة شهوان  جبل لبنان 

 66 رأس المتن  جبل لبنان 

 67 اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي جبل لبنان 

 68 سن الفيل  جبل لبنان 

 69 زوق مكايل  جبل لبنان 

 70 عربصاليم   النبطية 

 71 اتحاد بلديات العرقوب  النبطية 
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 72 شبعا  النبطية 

 73 اتحاد بلديات الحاصباني  النبطية 

 74 تحاد بلديات القلعة ا النبطية 

 75 تبنين  النبطية 
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 . فريق عمل جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 3
 

شخصاً يعملون   11يتشكل فريق عمل جمعية المدن المتحدة في لبنان /المكتب التقني للبلديات اللبنانية من  

 بشكٍل دائم ويستندون إلى خبراء ومستشارين خارجيين لتنفيذ المشاريع. 

 بشير عضيمي  .1

 رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 هدى عضيمي  .2

 مسؤولة عن أعمال التطوير والتنسيق 

 نسرين مالعب  .3

 مكلّفة بالمحاسبة والشؤون اإلدارية 

 ميسا التنير  .4

 مسؤولة المشاريع 

5. Sarah ARBEZ 

 مكلّفة بمشاريع 

6. Anissa PECHEUX 

 مكلّفة بمشاريع 

 أشقرمايا  .7

 مترجمة فورية ومكلّفة بمشاريع 

8. Zoe HALLEY 

 مكلّفة بمشاريع وبشؤون اإلعالم 

 أديل إيليا .9

 سكريتاريا وأعمال إدارية 

 شقرا  وأبسامر   .10

 معاون متعدد المهام 

 

 سامي منقارة  العميد الدكتورالوزير السابق   .11

 جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية مستشار 
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 / لجنة رؤساء البلديات اللبنانية . مواكبة شبكة المدن األعضاء4
 

كة البلديات واالتحادات /المكتب التقني للبلديات اللبنانية شب  لبنانكب جمعية المدن المتحدة في  توا

 العالمية.  األعضاء في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةالبلدية 

أعمال لجنة رؤساء البلديات اللبنانية التي تنتخبها المدن األعضاء في المنظمة العالمية والتي    الجمعية  تدير

ت  بيروت.  بلدية  البلتترأسها  لجنة رؤساء  التولى  بناء  مهمة  اللبنانية  والمؤسسات    حوارديات  الحكومة  مع 

لتعزيز المؤسسة البلدية وتقوية دورها في تقديم الخدمات العامة وتطوير التنمية المحلية بشكٍل عام.   الدولية

الالمركزية في لبنان وبناء قدرات البلديات في كل المجاالت   ق حقيتإلى  السعي    أما أهدافها األساسية فهي

 التي تعمل ضمنها. 

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

 2020- 2017لوالية  تتشكل هذه اللجنة من منتخبي المدن األعضاء في المنظمة العالمية، ويترأسها  .  1995

ورئيس  ،  :رئيس بلدية الغبيري السيد معن الخليل  س الرئي   اب مع نوّ ،  رئيس بلدية بيروت السيد جمال عيتاني

 . ورئيس بلدية زحلة السيد أسعد زغيب السيد أنطوان جبارة،  السد -البوشرية-دية الجديدةلب

 

  عضو صفة 

 1 بيروت  رئيس 

 2 الجديدة نائب رئيس 

 3 زحلة نائب رئيس 

 4 الغبيري  نائب رئيس 

 5 بعلبك  عضو 

 6 تبنين  عضو 

 7 جونية   عضو 

 8 زغرتا/ إهدن  عضو 

 9 زوق مكايل   عضو 

 10 صيدا عضو 

 11 طرابلس عضو 

 12 عاليه  عضو 

 13 فرن الشباك  عضو 

 14 نهر ابراهيم  عضو 

 

  ملموسة   البلديات إلى أعمالتعمل اللجنة على تنشيط الحركة البلدية في لبنان وعلى ترجمة مطالب رؤساء  

  خالل المؤتمرات واالجتماعات   عليهاط الضوء  التي ي سل  و  االحتياجات المختلفة  االستجابة إلى  التي تعّزز

 والندوات والزيارات التقنية وخصوصاً تلك التي تجري في أوروبا. 

 مع السلطات الحكومية والجهات ر  الحوابناء    بضرورة  يٍ أساس  أما هذه االحتياجات فهي متعددة وتتعلق بشكلٍ 

 ت.خرى ناهيك عن تعزيز تبادل الخبرا تطوير العالقات مع شبكات المدن األبالمانحة و 
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 تؤدي لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المهام التالية: 

 تعزيز العالقات ما بين المدن األعضاء في المنظمة العالمية؛ •

والم • اللبنانية  البلديات  بين  العالقات  على  تقوية  اللبنانية  البلديات  وتشجيع  األورومتوسطية،  دن 

 ؛ بشكٍل عام التعاون مع شبكات المدن

 تشجيع التعاون مع المؤسسات والبرامج المحلية والدولية التي ت عنى بالتنمية المحلية والبلديات؛  •

المانحة   • الجهات  مع  االجتماعات  العالمية خالل  المنظمة  في  األعضاء  المدن  والمؤسسات تمثيل 

 الدولية؛

 إقتراح مواضيع جديدة ومتنّوعة لتطوير العمل البلدي؛  •

 تشجيع المدن اللبنانية على اإلنضمام إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.  •

موضوع  لمناقشة  تجتمع    ية، تشّكلت أربع لجان متخصصة، وهيوفي إطار عمل لجنة رؤساء البلديات اللبنان 

و شراكة، كما وأنها تجتمع مع المؤسسات المعنية )المجلس النيابي اللبناني، الحكومة أمحدد أو مشروع  

   اللبنانية، المؤسسات الدولية، ...( لمناقشة هذه المواضيع والمشاريع والتبادل بشأن التحديات والحلول.

لعام   األربع  اللجان  لج 2019أما  فهي:  واألمن،  ،  اإلجتماعي  اإلندماج  ومالية  نة  المحلي  اإلقتصاد  لجنة 

 لجنة التنمية المحلية، ولجنة البيئة.البلديات، 

 

 مواكبة شبكة المدن األعضاء:ل والمنفّذة   2019الجدول الزمني ألنشطة عام 

 

)لبنان(:   24 ✓ الشباك  فرن  في  الثاني،  اللبنانية  ع    كانون  البلديات  للجنة رؤساء  األول  اإلجتماع  قد 

تحويل موارد البلديات من الصندوق  بحضور النائب زياد حواط. دار النقاش حول مواضيع متعددة مثل  

البلدي وإنشاء نظام الضمان اإلجتماعي الوطني. سمح أيضاً هذا ، والنظر في عقبات العمل  البلديي المستقل

ب الذي سي عقد في كاركاسونمية  أهبر  يذكالتاإلجتماع  الالمركزي  التعاون  في   (Carcassonne)   مؤتمر 

آذار مع تعاونية موّظفي الدولة    26إجتماع آخر في    وفي أعقاب هذا اإلجتماع، ع قد .  2019فرنسا في أيلول  

 .  الموّظفين البلديينكي يشمل أيضاً  اللبنانية لدراسة عّما إذا كان من الممكن تكييف نظام الضمان اإلجتماعي ل

 

المكتب    شباط، في برشلونة )إسبانيا(:  15إلى    11من   ✓ لبنان/  المتحدة في  المدن  شاركت جمعية 

على الذي كان ممتدّاً  التقني للبلديات اللبنانية في نشاط منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية و

 فرص تطوير التعاون مع شبكة المدن اللبنانية. نية للنظر في سبوع، فاجتمعت بسلطات محلية كتاالأ

 

عقد اإلجتماع الثاني للجنة رؤساء البلديات اللبنانية، حيث   زوق مكايل )لبنان(:حزيران، في    26 ✓

من المشاركة في   هاني للجنة وانفتاحها على المدن األعضاء األخرى لتمكالنظام األساسي  دار النقاش حول  

قدرات عناصر الشرطة تعزيز  تطّرقت اللجنة إلى موضوع  عمل اللجان المتخصصة. باإلضافة إلى ذلك،  

 واجباتها، ال سيما دوام العمل اليومي، ووافقت على النظام الداخلي للشرطة البلدية وأقّرته. مهامها والبلدية و

 

بيئة المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية  اجتمعت لجنة ال  تشرين األول، في بيروت )لبنان(:  8 ✓

اللبنانية.   للبلديات  التقني  لبنان/ المكتب  ض  ر  ع  خالل هذا اإلجتماع،  في مكتب جمعية المدن المتحدة في 
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( البيئة  مجال  في  اللبنانية  البلديات  دعم  وأهدافهSOCLEمشروع  اللجنة.    ،(  أعضاء   هذا   يرميعلى 

المشروع إلى تعزيز قدرات البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية في مجال اإلدارة البيئية والطاقة المتجددة. 

التدريبات والتركيز على التوعية  شدّد األعضاء على أهمية مسألة البيئة وطلبوا إشراك المجتمع المدني في  

ا تد بأهمية  مادة  وست كّرس  البيئية.  على  ريبية  لمسائل  التدريب  في  المواطنية  المشاركة  لموضوع  بأكملها 

يسمح  ، وبالتالي سرة الداخلية والبلديات اإلدارة البيئية. ي نفّذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة ووزا

 الحوار بين الجهات الوطنية والمحلية. تح باب هذا التعاون بف 

 

)الصين(:  29 ✓ بكين  األول،  لبنانية  جمع   زارت   تشرين  في  المتحدة  الصين جمعية    المدن    شعب 

( والتي تمثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في الصين. CPAFFC)  للصداقة مع الدول األجنبية

في   الصينية واللبنانية بتعريف دورها ومهامها، وبالنظر  ّل من الجمعيةقامت كخالل هذا اللقاء التعارفي، و

بينه شراكة  إقامة  الجمعية  إمكانية  به  رّحبت  الذي  األمر  رسمية  الما،  زيارة  أوالً  ت نّظم  أن  شرط  صينية 

حول    بشكٍل أساسي   كما وحددّت الجمعية الصينية مجاالت التعاون ذات األولوية والتي تتمحور   للوفدين.

 فن الطهي(. )الفن والتراث و كّل جوانبهاب الثقاقة

 

لمنظمة المدن   جمع المؤتمر العالمي  )جنوب أفريقيا(:تشرين الثاني، في ديربان    15إلى    11من   ✓

أتاح هذا الحدث قيا.  يفي جنوب أفر  واحدٍ   في لقاءٍ   المدن المنتسبة للمنظمةوالحكومات المحلية المتحدة كل  

  الشراكات، وإجراء مداخالت خالل الجلسات، والمشاركة في النقاشات   مجاالت   على  التعّرفللمشاركين  

بها لبنان في هذه الفترة، لم تتمكن جمعية المدن المتحدة   للظروف التي كان يمرّ نظراً    مال التنظيمية.واألع

  تلبّي الدعوة هذه السنة.في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية من أن  

 

اجتمعت لجنة التنمية المحلية المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات    األول، في بيروت )لبنان(:كانون    9 ✓

اللبنانية في مكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية. سمح هذا اإلجتماع بتقديم 

 األنشطة المرتقبة.آراء المنتخبين اللبنانيين بشأن  مشروع جديد حول موضوع الشباب وجمع

 

اجتمعت لجنة اإلقتصاد المحلي ومالية البلديات في مكتب   كانون األول، في بيروت )لبنان(:  16 ✓

خالل  فعت  ر  التي  التوصيات  لمناقشة  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  في  المتحدة  المدن  جمعية 

 حول موضوع الموارد المالية للبلديات اللبنانية.   المؤتمرات والتدريبات التي جرت في كافة المناطق اللبنانية

 

اجتمعت لجنة اإلندماج المحلي واألمن لعرض المنشور   كانون األول، في الحازمية )لبنان(:  17 ✓

" تنظيم خدمة الشرطة البلدية في البلديات اللبنانية في إطار "مشروع    حول الشرطة البلدية الذي تم إعداده

مدين مع  بالشراكة  نفّذ  إشراك   Niceة  الم  أهمية  على  مرّكزين  اللجنة مالحظاتهم  أعضاء  فقدّم  الفرنسية. 

 الشرطة البلدية في توعية المواطنين بدورها. 

 

الفرصة ألن تعيد جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات    2019بصورة موازية، كان عام  

نفّذة ونشرها على أعضاء    تصميماللبنانية   أدوات التواصل التي تعتمدها لتسليط الضوء على األنشطة الم 

ية بعمل جمعية  هات الفاعلة المعنل الشركاء والجشبكة المدن المنتسبة إلى المنظمة العالمية كما وعلى ك

 المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية. وفي هذا الصدد، تم إعداد الوثائق التالية: 
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منشور الستعراض تاريخ إنشاء جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية،  •

ر في المنشور كل المواضيع التي  البلديات اللبنانية. وت ذك    دور لجنة رؤساءوودورها وأهدافها كما  

والفرنسية  العربية  لغات:  بثالث  الوثيقة  دّت  أ ع  التعاون.  شركاء  وكل  حولها  المشريع  ت بنى 

 واإلنكليزية. 

 الفرنسية والعربية.  مطوية لحفظ الوثائق باللغتين •

العر   9 • الثالث  باللغات  أ عد ت  للمشاريع،  بية والفرنسية واإلنكليزية والتي تعرض  وثائق تعريفية 

نفّذة من قبل جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، وتذكر   المشاريع الم 

 الشركاء المعنيين بتنفيذها.  

المدن والحكومات    باللغة الفرنسية للمدن اللبنانية األعضاء في منظمةأخرى  خريطة باللغة العربية و •

في مكاتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني    معروضتان   A0المحلية المتحدة، بحجم  

.الجغرافيانية لكي يّطلع كل الشركاء على تقسيم الشبكة للبلديات اللبن
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اللبناني وتطويرها-تعاون الفرنسي. دعم شراكات ال5

ن الخارجية  ية مع وزارة أوروبا والشؤو لتقني للبلديات اللبنانتتعاون جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب ا

 اللبناني، في لبنان. -الفرنسية لتعزيز التعاون الفرنسي

جمعية   قامت ، 2019اللبناني لعام -الفرنسي العمل لدعم التعاون بهدف تحقيق أهداف خطةفي هذا الصدد و

ونظمت اإلجتماعات في لبنان    تعددةزيارات تقنية م باللبنانية  المكتب التقني للبلديات  /  المدن المتحدة في لبنان

فرنسا. أعمال  بغيةو  وفي  ومستدامة  تحقيق  أوروبا    مفيدة  ووزارة  لبنان  في  فرنسا  سفارة  مع  بالشراكة 

ول التعاون  البيانات ح  بانتظام ال سيما  قاعدة البيانات   حديث تبالجمعية    تقومنسية،  والشؤون الخارجية الفر 

على وضع مشاريع   ع لكي تتمكن سفارة فرنسا والوزارة الفرنسية من اإلطال   اللبناني -الفرنسي  الالمركزي

    كل ستة أشهر.  ومدى تطّورها التعاون

- لصندوق دعم التعاون الالمركزي الفرنسيالمشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية   .5.1

والشؤون ا أوروبا  وزارة  لدى  المحلية  للسلطات  الخارجي  العمل  مفوضية  في  للبناني 

 الخارجية الفرنسية، وفي اجتماعات مع جمعية المدن المتحدة في فرنسا 

اللجنة التوجيهية لصندوق دعم مشاريع التعاون    اجتماع  المشاركة في  نيسان، في باريس )فرنسا(:  9 ✓

 اللبناني.-الالمركزي الفرنسي

 

اللقاءات الدولية العاشرة لجمعية المدن المتحدة في فرنسا التي شّكلت    تموز، في باريس )فرنسا(:  2 ✓

اللبناني وسمحت بزيارة  -الفرصة للنظر في كيفية تنظيم المؤتمر الثالث للتعاون الالمركزي الفرنسي 

إلى صندوق تسهيل تمويل مشاريع السلطات   جناح وكالة التنمية الفرنسية لمناقشة إحتمال تقديم طلب 

.  (CEFOM)   دريب البلديات اللبنانيةتمشروع وضع برنامج وطني لتنفيذ  ( لFICOLالمحلية )

 للتعاون الالمركزي.  الفرنسية اللجنة الوطنية مع وعقد في اليوم نفسه اجتماع

  

اجتماع لمجموعة لبنان بحضور سعادة السفير رامي عدوان،    ع قد   تموز، في باريس )فرنسا(:  3 ✓

والسيدة   فرنسا،  في  لبنان  بمشاريع  Anne-Marie MEVEL-REINGOLDسفير  المكلّفة   ،

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

، ومقاطعة األود  Aix-en-Provenceالفرنسية ومدينة    Région Sud PACAوممثلي منطقة  

Audeقني للبلديات  ، وجمعية المدن المتحدة في فرنسا وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب الت

 اللبنانية. 
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 تنظيم التدريبات وتبادل الخبرات بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية  .5.2

وجمعية المدن المتحدة في فرنسا وجمعية المدن المتحدة في    الفرنسية   Audeنّظمت مقاطعة األود  

بالشراكة مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية وسفارة فرنسا في لبنان  كتب التقني للبلديات اللبنانية،  لبنان/ الم

ا، اللبنانية وسفارة لبنان في فرنس  ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ووزارة الداخلية والبلديات 

، في فرنسا(، Carcassonneمجلس مقاطعة األود )في كاركاسون    مقرّ ، في  2019أيلول    20و   19  في

 اللبناني. -الثالث للتعاون الالمركزي الفرنسي المؤتمر

وسمح اللبناني، -يالمؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي الفرنس على  سبعة أعوام بعد مرور جرى هذا الحدث 

 تحليل التوجهات األساسية وتحديد اآلفاق المستقبلية. الالمركزي وبتقييم التعاون 

تمّ  عامة،  المحلية    بصورة  والحوكمة  الالمركزي  التعاون  لتعزيز  اعتمادها  الواجب  السبل  على  التركيز 

الرشيدة، بما يتماشى واإلصالحات الوطنية التي أقّرتها الحكومة اللبنانية في المؤتمر اإلقتصادي للتنمية من  

 . 2018الل اإلصالحات ومع الشركات )مؤتمر سيدر( في خ

 في هذا الصدد، كانت أهداف مؤتمر التعاون الالمركزي: 

 . 2012اللبناني ومدى تطّوره منذ -يي الفرنسزكتقييم التعاون الالمر •

الفرنسي • الالمركزي  للتعاون  األساسية  المواضع  في  التفكير  إلى   اللبناني-تشجيع  اإلرتكاز  عبر 

 لسابقة للتعاون. التجارب ا

السلطات المحلية في فرنسا وفي لبنان لتنفيذ مشاريع التعاون شبكات  إبراز أهمية شبكات المدن و/أو   •

 الالمركزي.

 اللبناني. -وضع خارطة طريق جديدة للتعاون الالمركزي الفرنسي  •

 تسهيل بناء العالقات وتطويرها ما بين البلديات الفرنسية واللبنانية.  •
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، والذي تميّز  ممثلي الدولة ومنتخبين محليين  شخصاً، من  32ل من  تشكّ شارك في هذا الحدث وفدٌ لبنانٌي  

رة تناسق الوزير لدى وزايرها الفرنسي  زيرة الداخلية والبلديات اللبنانية السيدة ريا الحسن، ونظ بحضور و

السيد   المحلية  السلطات  بشؤون  المكلّف  المحلية  السلطات  مع  والعالقات   Sébastienالمناطق 

LECORNU  والمديرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية لدى وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو ،

 حسن. 

ا التعاون  مجال  في  والخبرات  التجارب  تبادل  للمشاركين  المؤتمر  المشاريع،  أتاح  وعرض  لالمركزي، 

حوظة والمرجوة. عبّر البعض عن رغبتهم في إقامة شراكات جديدة، وبالتالي  لت التمويل، والنتائج الماوأدو

. وأبرز ما حدث في هذا  الجديدة  أو الشراكات   تم توقيع أربع اتفاقيات للشراكة، رامية إلى إطالق المشاريع

ال اإلتفاق  بروتوكول  توقيع  هو  اللبنانية -فرنسي المؤتمر  البلديات  لتدريب  وطني  برنامج  لوضع   اللبناني 

(CEFOM) . 

إن مشاركة الشخصيات السياسية الرفيعة المستوى خالل هذين اليومين خير دليل على أن الدولتين الفرنسية  

إنها بخطوة  ارية الفعلية.  الالمركزية اإلد واللبنانية جاهزتان للعمل لخير البلديات ولدعم أعمالها بغية تحقيق  

إبرام شراكات شراكة، عبر    46والتي يصل عددها إلى    النطاق الحالي للشراكات القائمة  واعدة تسمح بتوسيع

جديدة وتطوير مواضيع متنوعة كالبيئة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية الرشيدة والدعم المؤسساتي. 

  



 2019تقرير أنشطة عام  –جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  

ة ص  | 15 ح ف  
 

 

 والمهمات التعريفية في فرنسا ومتابعة الشركات القائمة  تنظيم الزيارات التقنية 5.3

المتحدة في  مع مجموعة لبنان في جمعية المدن    جديدة محتملة   هدفت هذه الزيارات إلى دراسة شراكات 

وإلى    روبا والشؤون الخارجية الفرنسية،ومفوضية العمل الخارجي للسلطات المحلية في وزارة أو  فرنسا

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

المرتقبة. والتدريبات  التقنية  الخطط  والزيارات  برسم  الزيارات  هذه  الخبرات   الالزمة  سمحت  لحشد 

إلى اللبنانية    واالستجابة  البلديات  الفرنسية  ولتاحتياجات  البلديات  تودّ زويد  مع   التي  الشراكات  تطوير 

، والوضع الحالي وحاجات البلديات اللبنانية وسبل التمويل المعتمدة  ل التعاون القائمحو  ومات لبالمعن  اللبنانيي 

 إلخ.

ع   موازية،  ظهور  بصورة  دعم  على  لتشجيعها  فرنسا  في  اللبنانية  الجالية  مؤسسات  مع  اجتماعات  قدت 

 التعاون.   توسيع نطاقبالتالي، الساحة الخارجية و البلديات اللبنانية على 

 الزيارات التقنية التالية :  جرت في صدد هذا النشاط، و

تحدة ملقاءات متتالية حيث اجتمعت جمعية المدن ال جرت  شباط، في باريس )فرنسا(: 8إلى  4من  ✓

الفرنسية ومع الجمعية الفرنسية للتنمية    وزارة البيئةمكتب التقني للبلديات اللبنانية مع  في لبنان/ ال

المدينة ودور البلديات وتمويل    التداول بشأن إنشاء مساحات للحوار حول موضوع  دنية، بهدفالم  

قدراتها. وتعزيز  ال  مشاريعها  مع  بالتواصل  اإلجتماعات  هذه  الحاليين  سمحت  الفرنسيين  شركاء 

ومقاطعة السين ماريتيم    (CNFPT)  الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية  كالمركز

Seine Maritime    ومقاطعة األودAude    ومنطقةRégion Ile-de-France   ومفوضية العمل

للس وجمعيةالخارجي  الخارجية  والشؤون  أوروبا  وزارة  لدى  المحلية  الحضرية   لطات    فرنسا 

(France Urbaine) . 

  

إلتقت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات   شباط، في برشلونة )إسبانيا(:  14و   13 ✓

ن ( لدراسة مجاالت التعاو MEDEF Internationalبحركة الشركات الفرنسية الدولية )اللبنانية  

تعاون مع المديرة العامة لجمعية المدن المتحدة في فرنسا السيدة المحتملة. وتّم تحديد مجاالت ال

Geneviève SEVRIN.  

 

)فرنسا(:  12إلى    8من   ✓ باريس  في  الراهن    نيسان،  الوضع  بعرض  التقنية  الزيارة  هذه  سمحت 

ومنهم  للشرا الفرنسيين  مع  القائمة  والمشاريع  ومنطقة  Région Ile-de-Franceمنطقة  كات   ،

Région Pays de la Loire فرنسا الحضرية  ، وجمعية  France Urbaine  ووكالة التنمية ،

الفرنسية، واإلتحاد الوطني لوكاالت التخطيط الحضري في فرنسا، كما وبالتحدّث عن مشاركتهم  

الالمركزي. التعاون  مؤتمر  في  الزيارة  المحتملة  هذه  خالل  جرى  ما  اللجنة    وه   أبرز  اجتماع 

 نيسان.   10التوجيهية لمؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي اللبناني، في 

 

باريس و   20إلى    13من   ✓ تلبية دعوة    )فرنسا(:  Figeacمدينة  أيار، في  إلى  الزيارة  هدفت هذه 

المميزةمدن  جمعية مواقع و لتنظيم  Sites et Cités Remarquables de France)  فرنسا   )

"التراث وكيفية تعزيزه". وعقدت خالل المؤتمر اجتماعات    حولر  مؤتم الطاولة مستديرة خالل  
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جانبية كثيرة لمتابعة الشراكات القائمة وتطويرها، حيث جرى على وجه الخصوص لقاء مع طاّلب  

،  الفرنسية  Sciences-poالتخطيط الحضري في جامعة    مجال  الماجستير الذين يتخصصون في

مدينة   في  محليين  منتخبين   Auxerreو   Saint-Flourو  Autunو  Saint Sulpiceومع 

 Grand، واتحاد بلديات  Puisaye Forterre، واتحاد بلديات  Belles Fontainesو  Druyesو

Figeac واتحاد بلديات ،Havre Seine Métropole  ومنطقة ،Région Sud PACA  ومع ،

المميزةممث المدن الصغيرة   ، والمركزBourgogne-Franche-Comté  منطقة  يف  لي جمعية 

لتدريب   الفرنسي  المحليةم الوطني  السلطات  المميزة،  (CNFPT)  وظفي  فرنسا  ، وشبكة مواقع 

  وجمعية مواقع ومدن فرنسا المميزة.

 

)فرنسا(:  5ى  إل  1من   ✓ باريس  في  الدولية  تموز،  اللقاءات  المدن   التي حصلت   عقب  مع جمعية 

قني للبلديات اللبنانية مع  المتحدة في فرنسا، تواصلت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب الت

ومنطقة    Autunومدينة    Aix-en-Provence  مدينة األود  -Région Auvergneومقاطعة 

Rhône-Alpesالمميز فرنسا  ومدن  مواقع  وجمعية  فرنسا  ،  مواقع  وشبكة  وة،  جمعية  المميزة، 

حاد الوطني لوكاالت التخطيط الحضري في فرنسا ومجموعة التضامن من  تفرنسا الحضرية واال

 . (GERES)  أجل الطاقة المتجددة والبيئة الفرنسية

 

شاركت جمعية المدن المتحدة في لبنان/    )فرنسا(:   Bordeaux  مدينة  أيلول، في  27إلى    23من   ✓

المكتب التقني للبلديات اللبنانية في تدريب دولي ممتدّ على أسبوع والذي نّظمته جمعية مواقع ومدن  

التدريب   هذا  المميزة. شارك في  من    23فرنسا  ثالثة من   جنسية مختلفة  16شخصاً  بينهم  )من 

حيث  لبنان( اإلطّ ،  لهم  مهتسنّى  مواضيع  على  كاالع  وقام  مة  القديم.  والتراث  المستدامة  لتنمية 

إعادة  السياسات التي اعتمدتها المدينة لتشجيع    لدراسة  Bayonne  بلدةبزيارة تقنية إلى    المشاركون

يمة وتحسين التنقّل وتعزيز قدرة هذا المركز القديم على اإلستقطاب.ترميم المباني القد 
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 والمهمات التعريفية في لبنان ومتابعة الشراكات القائمة تنظيم الزيارات التقنية   5.4

 

تلك    وخصوصا  في لبنان  كبتهاابزيارت تقنية إلى لبنان، وتّمت مو  السلطات المحلية الفرنسيةقامت  

معلومات بشأن وضع  تي أرادت جمع اللتلك ا  الشراكات، أو  إلقامةالبلديات اللبنانية  اإللتقاء ب  التي رغبت في

 تقديم النصائح إلى الشركاء في حال مواجهتهم الصعوبات،  ، أوالمشاريع  تنفيذ ومراحل    التعاون الالمركزي

باإلضافة إلى ذلك، أتاحت هذه الزيارات    شراكات وتعزيزها وتطويرها.لل  عطاء زخمإعادة إكما وسمحت ب

التي  الزيادة   باألعمال  المحليةت نفّ معرفة  السلطات  لبنان  الفرنسية  ذها  ت  ،في  شأنه  من  المشاريع    عزيزما 

 . المستقبلية ومباشرة تنفيذها

إلى لبنان    Région Pays de la Loire: زيارة لمنطقة  كانون الثاني، في لبنان   19إلى    14من   ✓

(.  SOCLEجال البيئة )مشروع  عٍ لدعم البلديات اللبنانية في ملدراسة الوضع البيئي واقتراح مشرو 

ت اللبنانية إال أن الوضع البيئي في لبنان تدهور بشدّة في  ابالرغم من الجهود التي تكّرسها البلدي

بتداعيات هذه األزمة، خصوصاً وأنها تفتقر  لسنوات الماضية وقد تأثرت البلديات بصورة أولية  ا

 . السكاني وأثار التدهور البيئي في محيطها د الكافية إلدارة الضغطإلى الموار

 

)لبنان( 2019شباط    21 ✓ بلدية زوق مكايل  الحرفي في  البيت  المتحدة في  ،  المدن  : دعت جمعية 

ماريتيم   السين  مقاطعة  لدى  الدولي  التعاون  قسم  مسؤولة  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/ 

Seine Maritime  السيدة    الفرنسيةFleur FERRY  إلى إجراء مداخلة خالل ورشة عمل حول ،

التي ن ّظمت بالتعاون مع اليونيسف.  والمتحدة"    ي إطار إتفاقية حقوق الطفل لألممالبلديات ف"حقوق  

السيدة   المعت   FERRYوتحدّثت  السياسة  المقاطعة لحماية األطفال.خالل مداخلتها عن   مدة في 

مواضيع   ثالثة  على  للعمل  مستديرة  طاوالت  ثالث  تنظيم  تّم  هذه،  العمل  ورشة  متعلّقة  وخالل 

بالطفولة، حيث قامت البلديات اللبنانية بإعداد قائمة توصيات من شأنها أن تساهم في حماية حقوق  

الطفل على المستوى المحلي. ختاماً، تعّهدت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية وجمعية المدن المتحدة 

الداخ ووزارة  واليونيسف  اللبنانية،  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  إلى  في  بالسعي  والبلديات  لية 

 . تحسين وضع حقوق الطفل على المستوى المحلي

 

خالل هذه الورشة، تّم عرض دراسة مرجعية أعدّتها جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني  

للبلديات   يمكن  والتي  باألطفال  المعنية  السياسات  اليونيسف، حول  بالشراكة مع  اللبنانية  للبلديات 

ت عّرف هذه  قانون البلديات وأحكام اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.  اعتمادها، بناًء على موادّ 

الوثيقة صالحيات البلديات اللبنانية في مجال حقوق الطفل وتشّجعها على االلتزام بما تنّص عليه  

ت التي تنفّذها البلديات اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. تشمل الدراسة أمثلة ملموسة عن الممارسا

السبعة   بالمبادئ  تتعلّق  المحلية األوروبية، والتي  السلطات  بالشراكة مع  وإّما  بنفسها  إّما  اللبنانية 

المدنية والحريات األساسية، والعنف ضدّ  العامة، والحقوق  المبادئ  درجة في اإلتفاقية وهي:  الم 

عاقة والصحة والحماية اإلجتماعية، والتعليم والترفيه  األطفال، والبيئة العائلية والحماية البديلة، واإل 

 واألنشطة الثقافية، وتدابير خاصة للحماية. 
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مشاركاً ومن بينهم المنتخبين والموّظفين البلديين اللبنانيين، وممثل عن    61تّم عرض الدراسة أمام  

بعلبك غ -محافظ  المنظمات  وأعضاء  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  وممثلي  الحكومية  الهرمل،  ير 

والجمعيات المحلية، كما وممثلي اليونيسف. شارك أيضاً في هذا الحدث ممثلو السلطات المحلية  

اإلسبانية، وأمانة    Granollers( الفرنسية، وبلدية  Seine Maritimeفي مقاطعة السين ماريتيم ) 

 عمان الكبرى.  

 

 

 

حصل اجتماع في مكتب جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات    أذار، في لبنان:   18 ✓

التي  ولمناقشة أنشطة التبادل المحتملة بين بلدية طرابلس ومدن فرنسية    URDاللبنانية مع مجموعة  

 ست نفّذ بالتعاون مع جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية. 

 

نّظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  ذار، في لبنان:  أ  29و   28 ✓

الذي  ( وCNFPT)  الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية  المركزمن  زيارة تقنية لوفد  

والمكلّفة بمشاريع التعاون الدولي    Andréas KORBتشّكل من مدير قسم التعاون الدولي السيد  

المشروع واإللتقاء    محت هذه الزيارة بالتقدّم في تصميم. سEmmanuelle ARNOULDالسيدة  

 مؤسساتيين.  الشركاء الب

 

شارك رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب   نيسان، في زوق مكايل )لبنان(:  26 ✓

في   عضيمي،  بشير  السيد  اللبنانية  للبلديات  جرى  لقاءالالتقني  بلدية    الذي  رئيس   Rueilمع 

Malmaison  بعينو وبحضور وزيرة    االستاذ الياس  الفرنسية، بدعوة من رئيس بلدية زوق مكايل

الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن تكريماً لرئيس بلدية زوق مكايل السابق المحامي االستاذ نهاد 

 . نوفل
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مكتب الدروس الفرنسية و  Région Pays de la Loireقامت منطقة    أيار، في لبنان:  10إلى    6من   ✓

G8    قبل الفرنسية  المكلف من  التنمية  دعم  وكالة  تنفيذ مشروع  إمكانية  لتقييم  لبنان  إلى  تقنية  بزيارة 

أن يفهم الشركاء الفرنسيون جوانب الوضع   ساهمت الزيارة في(. SOCLEالبلديات في مجال البيئة )

تحديد حاجات   رية على المستوى المحلي، كما وفيالبيئي في البلديات اللبنانية وتداعيات األزمة السو

اخلية  بوزارة الد   الفرنسيون   ارة البيئية والطاقة المتجددة. إجتمع أيضاً الشركاءالبلديات في مجال اإلد 

المشروع في  إشراكهما  لتحديد مجاالت  البيئة  وبوزارة  اللبنانيين، وسعوا كما    ،والبلديات  وبالشركاء 

 .بوضوح التمويل عمليةتحديد أخيراً إلى 

 

لبنان:  15 ✓ نظّ   Chambéryطلب مدينة    على  بناءً   أيار، في  المتحدة في الفرنسية،  مت جمعية المدن 

مشروع التعاون الالمركزي بين اتحاد   المكتب التقني للبلديات اللبنانية اجتماعاً في مكتبها لعرض لبنان/  

 العمل التي اعتمدها الشركاء.، وشرح منهجية Chambéryبلديات بشّري وبلدية 

 

يترأسه رئيس المنطقة    Région Sud PACAزيارة لوفد من منطقة    لبنان:حزيران، في    14و  13في   ✓

الزيارة  Renaud MUSELIERالسيد   هذه  سمحت  تدريب عمل    حلقة   بتنظيم.  برنامج  إطار  في 

 عناصر الشرطة البلدية، بحضور وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن. 

 

فرصةً   شّكلت  الزيارة  تقييٍم    مميزةً   هذه  القلل  وواعدٍ   إيجابّيٍ إلعداد  الفرنسية  اتعاون  المنطقة  بين  ئم 

فوافقت المنطقة على تمديد مشروع تدريب عناصر الشرطة البلدية .  لبلديات اللبنانية منذ سنوات عديدةوا

ي نف   منطقةالذي  من  بدعٍم  األورومتوسطية   Niceومدينة    Région Sud PACA  ذ  المدن  وشبكة 

ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وعبّر كّل من المستشارة اإلقليمية ورئيسة لجنة الشؤون  

، ورئيس اتحاد بلديات جّزين السيد خليل حرفوش عن Agnès RAMPALاألورومتوسطية السيدة  

 .Niceالتي شارك فيها خبراء مدينة  عددة والمت  الجودة العالية لتبادل الخبرات الذي جرى خالل األنشطة 

 

تها لتنفيذ أيضاً خبر  تقدّمفقد أبدت فرنسا رغبتها في أن    من المرتقب تنفيذ مبادرات إضافية متعددة،و

. كما وأعلنت أنها ستخّصص موارد  دريب الشرطة البلديةيرمي إلى تبرنامج جديد مع اإلتحاد األوروبي  

برنامج وطني لتدريب البلديات اللبنانية، بالشراكة مع البلديات الفرنسية وجمعية  مالية وتقنية لوضع  

على طلب وزيرة الداخلية والبلديات    ي للبلديات اللبنانية، وذلك، بناءً المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقن

 اء البلديات اللبنانية. سولجنة رؤ

 

المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية إلى عيت جمعية المدن د   حزيران، في لبنان: 20 ✓

( والجمعية اللبنانية للحفاظ ADEMEالمشاركة في ندوة تنّظمها وكالة اإلنتقال البيئي الفرنسية )

 .GRASSMed( حول تصنيف المباني المستدامة وALMEEعلى الطاقة والبيئة )

 

استقبلت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية    حزيران، في لبنان:  25 ✓

يت بلدية    Septèmes-les-Vallonsممثلي مدينة    شّكل منوفداً  وسفارة    الهرملالفرنسية، ومن 

روع التعاون القائم  هدف هذا اإلجتماع إلى اإلطالع على األنشطة المحرزة في إطار مشفرنسا.  

 .  2019و  2018بين   Septèmes-les-Vallonsرمل ومدينة بين بلدية اله
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استقبلت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية جمعية   تموز، في لبنان: 2 ✓

أتت إلى لبنان لإلطالع على التي  و  Bourgogne Franche Comtéالمدن المميزة في منطقة  

تعاون بين الطرفين، ولتحديد دور  إحتمال إقامة شراكة  التي جرت في الخنشارة حول    حادثات الم

 جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية في هذه الشراكة.

 

لبنان:  27إلى    24من   ✓ في  منطقة    أيلول،  من  وفدٌ    Région Auvergne-Rhône Alpesقام 

لبنان وشارك بزيارة  ا  الفرنسية  اجتماعين مع جمعية  التقني  لفي  المكتب  لبنان/  في  المتحدة  مدن 

وزارة الداخلية والبلديات  بحضور المديرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية في    ،للبلديات اللبنانية

  القائم  تعاونعرض الفرنسيون مشروع الاإلجتماع األول. و  السيدة فاتن أبو حسن التي شاركت في

ب  Chambéryبين مدينة   اللقاء  بلديات بشّري. سمح هذا   تحديد التحديات التي اعترضت واتحاد 

، حيث ( في اإلجتماع الثانيAIRFشاركت الجمعية الدولية للمناطق الفرنسية ) تنفيذ المشروع. و

التقني    ظهرت  المكتب  لبنان/  المتحدة في  المدن  الجمعية وجمعية  بين هذه  تأسيس مشروع  فكرة 

 للبلديات اللبنانية. 

 

مدير قسم التعاون    Laurent CHAMBRIALبناًء على طلب السيد    تشرين األول، في لبنان:  1 ✓

منطقة   في   Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur (Sud PACA)الالمركزي 

الفرنسية، نّظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات للبنانية اجتماعاً مع السيد  

Léonard LEVEQUE   منّسق شبكةAnima Investmentالشبكة واألنشطة   دور ، الذي قدّم

والتي تطال    بلديات اللبنانية أن تستفيد منها، ها الدورات التدريبية التي يمكن للوأبرز  ،التي تنفّذها

مية اإلقتصادية واستراتيجية التسويق المحلي للمنطقة وصورة المنطقة  نمنها التومجاالت متعددة  

 وأليات التواصل. 

 

نّظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات   تشرين األول، في بيروت )لبنان(:  2 ✓

بين رؤساء  ارتعاللبنانية ورشة عمل   والفية  لجنة رؤساء  األ  بلديةالتحادات  االبلديات  في  عضاء 

حوالي   من  مشّكل  ووفٍد  اللبنانية،  للت البلديات  الفرنسية  الوكالة  عن  ممثٍل  الحضرية  نستّين  مية 

(AFDU.)    الفرنسيين المكلّفين    على تسهيل التعاون ما بين الفاعلين  الفرنسيةتعمل هذه الجمعية

عمليات   المستدامةبتنفيذ  والتنمية  المدني  للتخطيط  الوطني  كبرى  المستوى  تعزيز    وعلى ،  على 

 .شبكة التواصل في ما بينهم

 

الالمرك تطور  مدى  عرض  إلى  العمل  ورشة  لبنان  هدفت  في  وظروف زية  الراهن،    ووضعها 

اللبنانيين والوفد الفرنسي الذي    المحليين  البلديات اللبنانية، كما وإلى تحسين التبادل بين المنتخبين 

بالتخطيط   المعنية  والخاصة  العامة  المؤسسات  عن  وممثلين  فرنسيين  محليين  منتخبين  يّضم 

 الحضري.

 

د اجتماعٌ  ق  في لبنان، ع    AVITEMفي إطار عمل جمعية    تشرين األول، في بيروت )لبنان(:  16 ✓

هذه الجمعية وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بهدف تعريف    بين
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الثاني    تشرينا في بيروت إبتداًء من  وتحديد برنامج الندوات المرتقب تنظيمه  AVITEMدور  

تّم تأجيل األنشطة إلى وقٍت الحق. غير أنه، وبسبب الظروف الوط 2019 أيضاً هذا  . سمح  نية، 

الفكرة التي وهي    "مجموعة بيروت الكبرى"صعوبة العمل على تشكيل    اإلجتماع بالتشاور حول

  2014ي عام  ندوتين ف  التقني للبلديات اللبنانية خاللكّرستها جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب  

 .للبلديات المحيطة ببيروت رئيس بلدية  15مع 

 

استقبلت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات    ، في لبنان:2019كانون األول    17 ✓

الفرنسية التي زارت لبنان للنظر في مشروع تدريب   Yvelinesاللبنانية وفداً من مقاطعة اإليفلين  

  الفرنسية   بين المقاطعة  القائمة أصالً   ر مشاريع التعاونتطوّ مدى  البلديات اللبنانية واإلطالع على  

 الفتوح. -واتحاد بلديات كسروان

 

يع نطاق شبكة  ها على توسالتقني للبلديات اللبنانية شركاء  وشّجعت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب 

(، طلبت الجمعية من رئيس AVEC. بناًء على طلب اتحاد المدن األوروبية الثقافية ) في ما بينهم  التعاون

نيسان    27و   26في المغرب في  AVECبلدية منجز ورئيس بلدية عنجر المشاركة في الندوة التي تنظمها  

في    حول موضوع "األوجه الجديدة إلدارة التراث والثقافة في المدن التاريخية". فشارك الرئيسان  2019

   .أمام الحضور مداخلتين قيّمتين هذا الحدث وألقيا

الم المدن  أيضاً جمعية  التوشّجعت  المدينتين  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  لبنانيتين على حدة في 

 رسوم اإلشتراك.   دفع من، فانضّمت منجز إليها وحصلت على إعفاء AVECاإلنتساب إلى شبكة  

من جمعية المدن المتحدة   ،AVEC، الرئيس الفخري لشبكة  ROUSSETطلب السيد  باإلضافة إلى ذلك،  

الدولي.   التعاون  مشاريع  لمتابعة  بيانات  لقاعدة  نموذج  تطوير  اللبنانية  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  في 

  22وبهدف تحقيق هذا الغاية، أطلقت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية في  

 اللبناني. -دة البيانات لمتابعة مشاريع التعاون الالمركزي الفرنسيدليل استخدام قاع 2019تشرين األول 
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 التعزيز المؤسساتي وتنفيذ المشاريع التقنية .6
 

 ( 2018شروع التدريب حول الهندسة المدنية لمدينة مستدامة في لبنان )م .6.1

هيكلية أساسية في نطاٍق واحد، األمر الذي يولي لقطاع    تلتقي في لبنان ثالث توّجهات حضرية السياق:  

فإن  وتيرة التمدّن السريعة والوضع البيئي السيئ والنقص في التدريب حول  الهندسة المدنية أهمية فائقة.  

 .المزيد من التدريب في هذا المجال الحاجة إلى الهندسة المدنية في لبنان تفرض 

  والدولة اللبنانية والفاعلون في القطاع اإلقتصادي من فهم   اللبنانيةالبلدية  لكي تتمكن البلديات واالتحادات  و

 ا التدريبات المتخصصة في هذا المجال. فال بدّ من أن يتابعوبشكٍل رشيد،  ات وإدارتهاهذه التغير

الهندسة المدنية للموظفين البلديين والفنيين والمهندسين الذين   مجال  تعزيز القدرات فيالهدف األساسي:  

 يودّون اإلنضمام إلى فرق العمل البلدية.

(، والمعهد Cnamالوطني الفرنسي للفنون والمهن )   الفرنسية، والمركز  Ile-de-Franceمنطقة    الشركاء:

ة الداخلية والبلديات، ومعهد باسل (، ووزارISSAE-Cnamالعالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية في لبنان ) 

 فليحان المالي واإلقتصادي، وبدعٍم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. 

التي نُفّذت في إطار مشروع التدريب حول الهندسة المدنية لمدينة    2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

 مستدامة في لبنان: 

بنانية  نّظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات الل  شباط، في لبنان:  28و  27في   ✓

المكلّف   Elie-Louis TOURNYباك والجديدة، بالتعاون مع السيد  اجتماعات مع بلدية فرن الش

عات بحضور  هذه االجتما   . وجرت Ile-de-Franceفي منطقة    ،الشرق األوسط  منطقة  بمشاريع

والفرق التقنية التي كانت قد شاركت في التدريب حول الهندسة المدنية لمدينة  رئيس البلدية المعنية  

ن فّذ والذ مستدامة   الخارجي   2018في    ي  العمل  ومفوضية  الشريكة  الفرنسية  المنطقة  من  بدعم 

 الشؤون الخارجية الفرنسية. للسلطات المحلية لدى وزارة أوروبا و

 

حيث  االجتماعات بعرض مشاريع التخطيط الحضري التي تنفّذها كّل من البلديتين،  سمحت هذه  

بالمزيد من الدعم التقني من قبل منطقة    تحظى الفرق البلدية  في أن  اعن رغبتهمعبّر رئيسا البلديتين  

Ile-de-France اريعمشتنفيذ ال  لمواصلة . 

 

المدن  و قامت جمعية  التقنية،  الزيارة  هذه  اللبنانية  بعد  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  في  المتحدة 

على  ب فساعدتها  والجديدة،  الشباك  فرن  بلديتي  في  التقنية  الفرق  قبل  مشاريعه  إستكمالمواكبة  ا 

ي صياغة  باإلضافة إلى ذلك، ساعدت الجمعية البلديتين فا على المنطقة الفرنسية الشريكة.  هعرض

. كما وتابعت جمعية المدن Ile-de-Franceهة إلى منطقة  الموجّ طلبات الحصول على الدعم، و

المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية العمل مع المكلّف بالتنمية المحلية في اتحاد بلديات 

 المتن األعلى بغية تقديم مشروع إلى المنطقة الفرنسية. إال أن هذا العمل لم ي ستكمل. 

 

تنفيذ  ✓ المشروع في عام    تّم  الختامية في    وجرت ،  2018أعمال هذا  في    2019نيسان    30الندوة 

الندوة   هذه  في  شارك  ولبنانيون،    48بيروت.  فرنسيون  محليون  منتخبون  بينهم  ومن  شخصاً 

وفنيّ  المحلية،  بالتنمية  بلديّ ومكلّفون  لبنانيّ ون  الفرنسية  ون  ون  الوطنية  المؤسسات  عن  وممثلون 

 واللبنانية.
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بتقييم   الندوة  هذه  الخب  المشروع  نتائجسمحت  تبادل  منهعبر  المستفيدين  بين  ما  وبتوزيع  رات   ،

تدامة  رحت مسألة اآلفاق المستقبلية ومجاالت اإلسط  والشهادات على المّكلفين بالتنمية المحلية. كما  

للمكلّف بالتنمية المحلية، وتشارك المشاركون اآلراء وأوجه النظر.  

 

 النتائج:

الذين أنهوا التدريب حول الهندسة  الخمسة وعشرين شخصاً، وهم المشاركون  بلغ عدد المشاركين   -1

تابعوا والذين  و   200  المدنية،  النظرية  الدروس  من  الدروس  100ساعة  من  المخصصة    ساعة 

المشاريع.   تصميم  والشبكات   المتدّربون  تعلمّ لمتابعة  الطرقات  وتخطيط  المدنية  الهندسة  تقنيات 

المستدامة، وإدارة النفايات المنزلية والصناعية، والتخطيط الحضري، واإلدارة والحوكمة الرشيدة 

 المحلية، وأنظمة المعلوماتية الجغرافية وإعداد الخرائط. للمدن والخدمات العامة 

إلنشاء   -2 األسس  ضعت  الشبكة  و  هذه  من  الهدف  وكان  اللبنانيين،  للفنيين  مهنية    تشارك شبكة 

الممارسات الفضلى وتبادل الخبرات على المستوى الوطني وبناء العالقات ما بين الفنيين والمهنيين 

 الفرنسيين واللبنانيين.
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- 2018لدية واتحاد بلدي في لبنان )ب  15نية لمكاتب التنمية المحلية لاعدة الفمشروع المس  .6.2

2019 ) 

ريب في قدرات للبلديات اللبنانية والتد "مشروع تعزيز الكخطوة تكميلية ل  المشروع  جاء هذا  السياق:

التنمية   لبنانية على مدى ثالث سنوات )  ت منهي استفاد والذ المحلية"،  مجال  بلدية  - 2016عشرون 

اللبنانية2018 البلديات  عنها  عبّرت  التي  الحاجة  إلى  يستجيب  وهو  والذي  تقييم  الخالل    (.  النصفي 

، على أرض الواقع. وبصورة موازية، يهدف نمية المحليةترجمة مكتسبات التدريب حول التب يقتضي  

 التشاور والتنسيق مع المجتمع المدني.  المشروع إلى اإلستجابة إلى نقص 

دعم مشاريع التنمية المحلية للبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، واستخدام المهارات    الهدف األساسي:

التي اكتسبها المكلّفون بالتنمية المحلية. وسيتّم دعم المشاريع المتعلّقة بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  

 للبنانية. والثقافية للمدن ا

مستدامة للمشاركة المواطنية    ا المشروع إلى المساهمة في إنشاء مساحات وبصورة موازية، يهدف هذ 

والسلطات   اللبنانية  البلدية  واالتحادات  البلديات  بين  ما  العالقات  بناء  وتشجيع  اللبنانية،  البلديات  في 

 النية. االمحلية الكت

مايوركاالشركاء:   وصندوق  برشلونة  البلديات   مقاطعة  واتحادات  البلديات  أما  والتعاون.  للتضمان 

 اللبنانية المستفيدة من هذا المشروع فهي: 

 عينطورة  .1

 بريتال  .2

 فرن الشباك  .3

 حمانا  .4

 الجديدة .5

 جعيتا   .6

 نهر ابراهيم  .7

 زغرتا/ إهدن  .8

 زوق مكايل  .9

 اتحاد بلديات الشوف السويجاني  .10

 اتحاد بلديات الحاصباني  .11

 اتحاد بلديات المتن األعلى  .12

 اتحاد بلديات القلعة  .13

 الفتوح-اتحاد بلديات كسروان .14

 اتحاد بلديات السهل .15
 

التي نُفذت في إطار مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية    2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

 بلدية واتحاد بلدي في لبنان: 15ل

اللبنانية ✓ البلدية  البلديات واالتحادات  تقدّم مشروع  الخمسة  كان على  أن  المدن   اً عشر  إلى جمعية 

المشاريع على النحو    . وأتت 2019اب    31اللبنانية قبل    المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات 

 التالي: 
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اختارت بلدية زغرتا/ إهدن أن تعمل على موضوع التراث: أي، توعية السكان على أهمية   -

توثيقه التراث من خالل  وتعزيز  المتنقّلة    التراث،  المعارض  التواصل    وإعداد وإقامة  وثائق 

 وتنظيم حملة توعية للمجتمع المحلي وورش العمل في المدارس. 

قررت بلدية نهر ابراهيم التركيز على الشباب: أي، إنشاء مركز للشباب ووضع برنامج أنشطة   -

 لهم.

إنشاءاراخت - والبيئة: أي،  السياحة  بلدية حمانا موضوع  "دار الضيوف" ووضع عروض    ت 

 السياحة. 

اختارت بلدية فرن الشباك أن تعمل على موضوع التنمية اإلقتصادية: أي، إعادة تأهيل سوق   -

 فرن الشباك.

قررت بلدية الجديدة أن تعمل على موضوع العمل اإلجتماعي: أي، إعداد دراسة ميدانية حول   -

تنفيذ   تقنيات  المتطّوعين حول  تدريب  المشروع من خالل  اإلجتماعية، وإطالق  االحتياجات 

 نشرها. واإلستفتاءات والدراسات الميدانية وتحليل نتائج الدراسات وعرضها 

عملت بلدية جعيتا على موضوع العمل اإلجتماعي: أي، تحسين وضع العائالت واألطفال من   -

 جابية.يخالل تنظيم المؤتمرات وورش العمل حول التربية العائلية اإل

والتراث: أي، التنمية السياحية من خالل   قررت بلدية زوق مكايل أن تعمل في مجال السياحة -

السياحية   التنمية  لجنة  اإلرشاد   ةمكّونالتأسيس  تقنيات  تدريبهم حول  سيتم  الذين  الشباب  من 

 السياحي وتحضير خريطة سياحية ووثائق التواصل وبرامج الزيارات.

بلدية عينطورة أن تعمل في مجال العمل اإلجتماعي والتنمية الجماعية: أي، إنشاء  تاخ - ارت 

تصميم  / مساحة على  الجماعي  والعمل  جماعية  في المساحة  حديقة  البلدة  شباب  إلشراك 

 المشروع. 

نسبة   - تخفيض  الشباب والعمل اإلجتماعي: أي،  تعمل على موضوع  أن  بريتال  بلدية  قررت 

إن خالل  من  اقتراح    مساحةشاء  البطالة  منه  والهدف  توجيههم.  أجل  من  للشباب    3للتشاور 

بالجامعة   يلتحقوا  لم  الذين  للشباب  تدريب  المحلية:  الجمعيات  مع  بالشراكة  مهنية  تدريبات 

وللنساء، وتدريب للطالب الذين يودّون الدخول إلى سوق العمل )التحضير للمقابالت، وإعداد 

خّريجي المدارس لتوجيههم نحو المرحلة الالحقة وإشراكهم في  السيرة المهنية،...( وتدريب ل

 ندوات مع الشركات والشباب.

والعمل اإلجتماعي: أي،    اختار اتحاد بلديات القلعة أن يعمل على موضوع التنمية اإلقتصادية -

للنس الموارد اإلقتصادية  ثقافي في المركز تطوير  تنظيم تدريبات مهنية وحدث  اء من خالل 

لعرض المنتوجات. على أن تنّظم الجمعيات األهلية المحلية التدريبات، وأن تضع برامج الثقافي  

 العمل وخطط حشد الحضور.

لى أن يعمل على موضوع الشرطة والبيئة: أي، تدريب الشرطة اختار اتحاد بلديات المتن األع -

 البلدية حول اإلدارة البيئية.

إنتاج العسل الفتوح العمل في  -اختار اتحاد بلديات كسروان - البيئة: أي، تحسين نوعية  مجال 

النحل ووضع خارطة  لمربّي  الجديدة  الممارسات  التدريبات حول  اقتراح  المحلي من خالل 

 معيارية لنوعية العسل واإلرشادات الحترام البيئة. 

ة فرز قرر اتحاد بلديات الحاصباني العمل على موضوع البيئة: أي، توعية السكان على أهمي -

معمل إعادة تدوير يندرج هذا المشروع في إطار مشروع ذات نطاق أوسع لبناء  ت )و النفايا

إعادة  حول  والمؤتمرات  والندوات  العمل  ورش  اقتراح  خالل  من  المنطقة(،  كامل  يغّطي 

التدوير، وحملة توعية للسكان، وورشة توعية في المدارس، وذلك، بالشراكة مع الجمعيات  

 المحلية.
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قرر اتحاد بلديات الشوف السويجاني العمل على موضوع السياحة والبيئة: أي، تشكيل هيكلية   -

في والطبيعي، والخدمات الالزمة وإعداد قاعدة بيانات للتراث الثقاسياحية على مستوى االتحاد  

، مع نبذة تاريخية وعلمية عنهامواقع  اللترويج السياحة اإليكولوجية، وإعداد منهجية لتحديد  

وجمع المعلومات، وشراء خارطة جوية، وتحليل المعلومات وتحديد المواقع المستهدفة، وبناء 

الممرات التي تربط المواقع في ما بينها، وتنظيم ورش العمل واالجتماعات لتوعية السكان، 

 وأخيراً، إعداد المنشورات واإلعالنات لترويج السياحة. 

السالمة على الطرق من تعزيز  إلجتماعي: أي،  اختار اتحاد بلديات السهل موضوع العمل ا -

 خالل توعية السكان وال سيما األطفال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)إسبانيا(:  20إلى    18من   ✓ الثاني، في برشلونة  المت   تشرين  المدن  لبنان/  حنّظمت جمعية  في  دة 

فيها   شارك  تقنية  زيارة  اللبنانية  للبلديات  التقني  ً   11المكتب  ً   منتخبا لبنانيا بلدياً  وموظفاً  ، محليّاً 

وخالل هذه األيام الثالثة، بالشراكة مع مقاطعة برشلونة وصندوق مايوركا للتضامن والتعاون.  

وبلدية  التقى   برشلونة  مقاطعة  بممثلي   Sant Boi deوبلدية    Granollersالمشاركون 

Llobregat  خدماتها، وخصوصاً خدمات  و  السلطات المحلية، واّطلعوا على منهجية العمل في هذه

 دعم المشاركة المواطنية والرياضة والتربية والتدريب المهني واستراتيجيات التنمية اإلقتصادية.

سمحت هذه الزيارة باإلطالع على السياسات العامة في المدينة، ال سيما السياسات المتعلّقة بالعمل 

اإلجتماعي   اإلبتكار  واإلقتصادي، من خالل زيارة مختبر  وشبكة   COBOILABاإلجتماعي 

 . COWOCAT_Ruralالريفي  المجالالعمل الجماعي المشترك في 

 

ن إلى المشاركة في ورشة عمل حول إستضافة الالجئين، التي يو عي المشاركون اللبنانوأخيراً، د  

األوروبية "األيام  إطار  في  نّظمة  م  اللبناني  كانت  وشرح  المحلي".  الجمعيات  للتضامن  أمام  ون 

الكت وبلدية  االمحلية  البلديات Granollersالنية  السوريين على عمل  النازحين  أزمة  تداعيات   ،

 إلدارة هذه األزمة.  اللبنانية واألعمال التي ت نفّذ 

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد النتائج: 
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 ( 2019- 2018. التخطيط المحلي للوقاية من مخاطر الكوارث واألزمات والتصدي لها )6.3
 

بسبب الكوارث الطبيعية وغير  ال تنفك الضغوطات على الموارد المحلية في لبنان تزداد، ال سيما  السياق: 

زل. باإلضافة إلى والعواصف وحرائق الغابات والزال  زالق التربةنالطبيعية التي تحصل كالفيضانات وا 

مليون نازح، تداعيات سلبية    1.5ينبع عن أزمة النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى حوالي  ذلك،  

التي أعدّتها  جسيمة على األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية والب  التدّخل الوطني  لخطة  يئية واألمنية. وفقاً 

اللبنانية في  ال ت    2010حكومة  ي  نفّذ من خالل  والتي  ذكر أنه يمكن إدارة معظم هذه  وحدة إدارة األزمات، 

 الكوارث واألزمات على المستوى المحلي قبل أن تتفاقم وأن تتطلّب التدخل على المستوى الوطني. 

 

لبنانيين حول منهجية  عزيزتالهدف األساسي:   بلديين  اتحادين  بلديتين و/أو  تحضير خطة محلية    قدرات 

إلدارة الكوارث واألزمات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي والجهات المعنية المحلية العاملة في هذا  

المجال، بحسب االحتياجات واإلمكانيات المتاحة، مع األخذ بعين اإلعتبار إستضافة النازحين السوريين. 

ه يحسّ على  أن  إذاً  المشروع  الشرذا  عناصر  قدرات  والكوارث، ن  األزمات  من  الوقاية  في  البلدية  طة 

 والتحضر لمواجهتها والتصدي لها.

 

المدني  المجتمع  إشراك  أهمية  إبراز  عبر  التشاركية  الحوكمة  مبدأ  بتعزيز  أيضاً  المشروع  هذا  وي عنى 

روع  مشبالفعل  والجهات المعنية المحلية في عملية إعداد خطط التصدي للكوارث واألزمات المحلية. إنه  

 النية. ايسّهل بناء العالقات المتينة بين البلديات اللبنانية والكت

 

 

تيراسا    الشركاء: إدارة مخاطر األزمات Terrassaمقاطعة برشلونة )إسبانيا( ومدينة  ) إسبانيا( ووحدة 

 تحت إشراف مجلس الوزراء )لبنان( واتحاد بلديات السهل وبلدية زوق مكايل )لبنان(. 

 

عام  االجدول   ألنشطة  مخاطر  و  2019لزمني  من  للوقاية  المحلي  التخطيط  مشروع  إطار  في  الُمنفّذة 

 الكوارث واألزمات والتصدي لها: 

جرى اجتماع تعريفي    أذار، في اتحاد بلديات السهل وبلدية زوق مكايل )لبنان(:  27إلى    8من   ✓

 رض المشروع في اتحاد بلديات السهل وفي بلدية زوق مكايل. ع  و

 

)لبنان(:  9و   4و  2  ✓ السهل  بلديات  اتحاد  الكوارث،    نيسان، في  إدارة  التدريب األول حول مبدأ 

شخصاً ومن بينهم المنتخبين    30والتخطيط وتحضير خطط التدّخل المحلي، مع مشاركة حوالي  

المحليين والشرطة البلدية في المدن األعضاء في االتحاد، وممثلي الصليب األحمر والدفاع المدني 

وا محلية  وجمعيات  المنطقة،  المشاركي في  كل  وشّكل  المدني.  لجنة  لمجتمع  مخاطر  ن  تقليص 

  الكوارث في اتحاد بلديات السهل.

 

التدريب الثاني حول اإلسعاف األولي، بالتعاون مع وحدة   أذار، في اتحاد بلديات السهل )لبنان(:  2 ✓

إدارة الكوارث لدى مكتب رئيس الوزراء والصليب األحمر. وقد شارك في هذا التدريب حوالي  

بينهم منتخبون محليّون وعناصر    20 الكوارث، ومن  تقليص مخاطر  لجنة  أعضاء في  شخصاً 

ممثلو الصليب األحمر والدفاع المدني في المنطقة  الشرطة البلدية من المدن األعضاء في االتحاد و

 وأعضاء الجمعيات المحلية والمجتمع المدني.
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)لبنان(:2019أذار    23و   21و  14 ✓ مكايل  زوق  بلدية  في  إدارة    ،  مبدأ  حول  األول  التدريب 

شخصاً ومن بينهم    20الكوارث، والتخطيط وتحضير خطط التدّخل المحلي، مع مشاركة حوالي  

بلدية زوق مكايل، وممثلي كهرباء لبنان، والمراكز الطبية    في  المحليين والشرطة البلدية  المنتخبين

لبنان،  وكّشافة  المنطقة،  في  المدني  والدفاع  جونية(  )في  األحمر  الصليب  وممثلي  والمدارس، 

المدني.   الدورة  وافوجمعيات محلية والمجتمع  بعينو،  الياس  السيد  مكايل  بلدية زوق  تتح رئيس 

الكوارث التد  إدارة  مجال  في  وقدراتها  اللبنانية  البلديات  دور  تعزيز  أهمية  على  وشدّد  ريبية 

 والتخطيط للطوارئ وتحضير خطط التدّخل المحلي.

 

التدريب الثالث ألعضاء لجنة تقليص مخاطر الكوارث،   آذار، في اتحاد بلديات السهل )لبنان(:  15 ✓

شخصاً من اللجنة في هذا التدريب الذي   25حول "التصدي للحرائق وتدابير اإلخالء". وقد شارك  

عمل الدفاع المدني والتنسيق ما بينه وبين البلديات، وسمح باإلطالع على أسباب  رّكز على طريقة  

الحرائق والوقاية منها. باإلضافة إلى ذلك، حصل المشاركون  الحرائق وتدابير التدّخل لمكافحة  

الحرائق. أخيراً، كان على المشاركين تنفيذ ما تعلّموه  إدارة على إرشادات وتوجيهات عامة بشأن

من دروس نظرية على أرض الواقع عبر التدريب العملي على إطفاء الحرائق من خالل استخدام 

 ر. الطفايات واألغطية المضادة للنا

 

الذين     مشاركاً،  19م تدريب عملي مع تنظي  تموز، في بلدية زوق مكايل )لبنان(:   18و  17و    11 ✓

خطرة، واإلستجابة في  حوادث في المدينة وفي األماكن الالكوارث وال  طبيعة  تعلّموا كيفية تحديد 

واألشخاص   السكان  وتوعية  السياق،  هذا  في  كارثة  أو  حادث  وقوع  للخطر حال   المعّرضين 

 وتعليمهم التدابير الواجب اعتمادها في هكذا حالة. 

 

للمشاركين من    يميدان تنظيم تدريب عملي    أب، في اتحاد بلديات السهل )لبنان(:  29و   28و   27 ✓

 االتحاد. 

 

  Terrassaمدينة    زيارة تقنية إلى  )إسبانيا(:  Terrassaتشرين األول، في تيراسا    17إلى    14من   ✓

من الكوارث والتدخّل في لتعزيز قدرات اتحاد بلديات السهل وبلدية زوق مكايل في مجال الوقاية  

بلديات الدكوانة    منمنتخباً محلياً وموظفاً بلدياً    11كارثة. وقد شارك في هذه الزيارة  حال وقوع  

إلى  تنظيم زيارات  تّم  بلديات صور. وقد  السهل واتحاد  بلديات  والجديدة وزوق مكايل، واتحاد 

رئ. لونيا وإلى مركز التنبه وإدارة الطوااللحماية المدنية في كت  المركز العالي للتنسيق واإلعالم

الفاعلة في   بالجهات  اللبناني  والتي تعمل على حماية المدنيين وتعزيز    Terrassaوالتقى الوفد 

، وعلى إجراءات التنسيق ما بين  Terrassaاألمن، كما وأنه اّطلع على خطة إدارة األزمة في  

الجهات المعنية المختلفة المعنية بإدارة الكارثة، وعلى أعمال التوعية واإلبالغ للسّكان المعّرضين  

 للخطر. 

 

مشروع التي سمحت بعرض النتائج وتقييم  الندوة الختامية لل  كانون األول، في بيروت )لبنان(:  17 ✓

هل وبلدية زوق مكايل. وقد شارك خمسون شخصاً في هذه مكتسبات التدريب في اتحاد بلديات الس

من بينهم السيد الياس بعينو رئيس بلدية زوق مكايل، والسيد محمد مجذوب رئيس اتحاد  والندوة، 

ابلد  رئيس  حمد حسن  والسيد  السهل،  بلدية يات  رئيس  أيوب  والسيد حسن  بعلبك،  بلديات  تحاد 

بلديات الحاصباني، والسيد قاسم شعالن مدير برنامج  المنارة، والسيد سامي الصفدي رئيس اتحاد  

 تقليص مخاطر الكوارث لدى الصليب األحمر اللبناني. 
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  النتائج:

مبدأ إدارة الكوارث وتخطيط    ن مشارك،و ن وعددهم خمسالمشاركوسمح هذا المشروع بأن يفهم   -1

الطوارئ، وكيفية إعداد خطط التدخل المحلي بصورة أولية. ففهم كّل من المشاركين دوره في هذا  

المجال، واطلّع على كيفية أخذ القرار واختيار التدابير الواجب اعتمادها على المستويين المحلي  

 والوطني. 

لموا ما يجب أن يقوموا به في حال وقوع حادث أو متدّرباً في التدريبات واألنشطة وتعّ   40شارك   -2

المنطقة وعلى   الطارئ في  التدّخل  التنسيق مع وكاالت  واّطلعوا على كيفية  كارثة في منطقتهم. 

 التدابير التي يجب اعتمادها مع المواطنين إلبالغهم وحمايتهم. 

ل، وخصوصاً معدّات تم شراء تجهيزات التدّخل الطارئ التحاد بلديات السهل وبلدية زوق مكاي -3

مثل األولي  و  اإلسعاف  الحريق،  المياهصهطفايات  والمشاعلاريج  و،  مثل ،  الطبية  المعدات 

 الوسادات المعقمة، وبطانيات النجاة، والسماعات الطبية، إلخ.
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- 2019)مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التعاون بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان   .6.4

2021 ) 

)المنتخبين  ثالثة مشاريع هدفت إلى تدريب الفاعلين المحليين  يشّكل هذا المشروع خطوة تكميلية ل:  السياق

، ومواكبتهم في ترجمة مكتسباتهم واستخدام قدراتهم لتعزيز التنمية المحلية. وهذه  (والفنيين البلديين  المحليين 

المحلية"،  التنمية  مجال  في  والتدريب  اللبنانية  البلديات  قدرات  تعزيز  "مشروع  هي:  الثالثة  المشاريع 

ع التدريب بلدية واتحاد بلدي في لبنان" و"مشرو  15لو"مشروع المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية  

التشبيك    مشروع الجديد، فهو يرمي إلى تشجيعحول الهندسة المدنية لمدينة مستادمة في لبنان". أما هذا ال

 ما بين المهنيين وتسهيل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى بين البلديات واتحادات البلديات اللبنانية. 

 

مواكبة العمل البلدي ودعمه وتعزيزه من خالل تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل    الهدف األساسي:

 بين المنتخبين المحليين والفنيين البلديين. 

 

 .Seine Maritimeوالسين ماريتيم   Yvelinesواإليفلين    Audeمجلس مقاطعة األود  الشركاء:

 

التي نُفّذت في إطار مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل  و  2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

 بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان:

الندوات و  تم تنظيم ورشة عمل تشاورية لمناقشة مضمون التدريبات   نيسان، في بيروت )لبنان(:  30 ✓

المنتخبين والموظفين اللبنانيين.    المناطقية والورش الوطنية الموّجهة إلى  البلديين  شّكل  ت  والفنيين 

لهذا المشروع. وقد شارك في هذه الورشة التشاورية    الثالثة  هذه األنشطة الثالثة المحاور األساسية

من البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية والفرنسية )منتخبين وفنيين محليين ومهندسين  شخصاً  22

يفيلن والسين ماريتيم عن المواضيع  مقاطعات األود واإل  ت مدنيين ومعماريين ومحامين(. وتحدّث

 . بشأنهاالتي تدخل في نطاق اختصاصها والتي يمكنها أن تقدّم الدعم 

 

حصل اللقاء األول الرامي إلى دعم المؤسسة البلدية من    تعنايل )لبنان(:-المعلقة-زحلة أيلول، في    5 ✓

المحليين والدولة، وقد شارك   خالل تعزيز قدرات الموظفين البلديين وبناء الحوار ما بين المنتخبين

الذين أتوا    بلدية وأعضاء المجالس البلديةمن رؤساء بلديات واتحادات  منتخباً محلياً لبنانياً    40  فيه

لمناقشة موضوع الموارد المالية مع نائب رئيس المجلس النيابي ورئيس اللجان النيابية المشتركة  

دولة الرئيس النائب إيلي الفرزلي، الذي وعدهم بأنه سيبذل كافة الجهود لرفع مطالب المنتخبين  

 النيابية ذات الصلة.  المحليين إلى رئيس المجلس النيابي وتشجيع مشاركتهم في اجتماعات اللجان

أهمية   اللبنانية وعن  البلديات  لجنة رؤساء  دور  أسعد زغيب عن  السيد  بلدية زحلة  وتكلّم رئيس 

مواصلة عملية الالمركزية اإلدارية. كما وعرض القاضي إيلي معلوف خبرته في ديوان المحاسبة  

مشدداً على المشتريات العامة والشؤون البلدية، وأخيراً عرض عضو مجلس بلدية نهر ابراهيم  

لجنة  لسيد طوني مطر  ا المبثقة عن  البلديات  ومالية  المحلي  اإلقتصاد  لجنة  أعدّتها  التي  الدراسة 

رؤساء البلديات اللبنانية حول قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته. وأدار النقاش السيد بشير  

نانية الذي ذّكر عضيمي رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللب

 أيضاً بدور الجمعية في تعزيز قدرات البلديات وعالقاتها مع السلطات المحلية األوروبية.  
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حول إدارة الموارد المالية   ن ّظم  هذا التدريب   تشرين األول،  في زحلة )لبنان(:  3أيلول و   26و   24 ✓

، وافتتحت الدورة ثالثة أيام  دىم  على  في بلدية زحلةللبلديات واالتحادات البلدية في منطقة البقاع  

لإلدارات   العامة  المديرة  فيها  شاركت  مستديرة  طاولة  شكل  على  افتتاحية  بجلسة  التدريبية 

والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو حسن، وممثلة معهد باسل فليحان  

بلدية   ورئيس  الدويهي،  جنان  السيدة  التدريب  ومسؤولة  واإلقتصادي  أسعد المالي  السيد  زحلة 

زغيب، ورئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية السيد بشير 

بلديين  شخصاً    30عضيمي. وقد شارك حوالي   المالية، في هذه  وهم موظفين  بالشؤون  مكلّفين 

 شراء العام والمحاسبة.الدورة التدريبية التي احتوت على ثالثة محاور أساسية وهي الميزانية وال
 

ت نّظم في  اللقاء الثاني من سلسلة الندوات المناطقية التي    تشرين األول، في سّن الفيل )لبنان(:  17 ✓

ف إلى بناء الحوار بين المنتخبين المحليين والدولة. حصل هذا اللقاء في  إطار المشروع والتي تهد 

س بلدية واتحاد بلديات في منطقة بيروت  رئي   15وب ترزيان و بلدية سّن الفيل بحضور النائب هاك

دار النقاش أ  وجبل لبنان والجنوب، وهدف إلى مناقشة موضوع الموارد المالية للبلديات اللبنانية.

السيد بشير عضيمي رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية،  

ال البلديات  قدرات  تعزيز  أهمية  ولجانها  الذي شرح  اللبنانية  البلديات  لجنة رؤساء  لبنانية ودور 

المتخصصة. بعد ذلك، درس المشاركون مشروع تعديل قانون الرسوم والعالوات البلدية الذي  

أعدّته لجنة اإلقتصاد المحلي ومالية البلديات بكّل مواده وبنوده، والذي عرضه السيد طوني مطر  

بلد  مجلس  اعضو  وشارك  ابراهيم.  نهر  رؤساء  لنائب  ية  مع  البلدي  المجال  في  خبرته  ترزيان 

النّواب والخبراء الدراسة وحصد آراء  لزيادة    المختلفين  البلديات الحاضرين، وأوصاهم بإكمال 

المجلس   قبل  من  وإقرارها  اعتمادها  إلى  النياب فرص  رامية  مبادرة  أي  بدعم  وعد  وأنه  كما   .

 عنها. مساعدة البلديات اللبنانية وتخفيف العبء 

  

بيبلوس  - تشرين الثاني في جبيل  28و  26و   21تشرين الثاني في الحازمية )لبنان(، و   20و   18و  12 ✓

دورتان    )لبنان(: ن ّظمت  

الموارد   إدارة  حول  تدريبيتان 

باسل  معهد  مع  بالتعاون  المالية 

وا المالي  إلقتصادي فليحان 

المالية،   لوزارة  بلدية التابع  في 

الثقافي  المركز  وفي  الحازمية 

جبيل واحتوت - لبلدية  بيبلوس. 

ثالثة   على  التدريبية  الدورة 

الميزانية   أساسية:  محاور 

 اسبة. والشراء العام والمح

مكلّفين   35شارك   بلدياً   موظفاً 

موظفاً    20بالشؤون المالية من منطقتي جبل لبنان والجنوب في الدورة التدريبية في الحازمية، و

دروس خبراء    بيلوس. وتابع المتدّربون-التدريبية في جبيل محلياً من منطقة شمال لبنان في الدورة  

ي المستقل المعهد المالي وهم: المراقب المالي السيد هادي الديك، ورئيس مصلحة الصندوق البلد 
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في المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية لدى وزارة الداخلية والبلديات السيدة نورما نصير،  

 ورئيس قسم المحاسبة في وزارة المالية السيدة سيلفي نصر.
 

اللقاء الثالث واألخير في المركز الثقافي لبلدية  بيبلوس )لبنان(: حصل  -كانون األول، في جبيل  10 ✓

للبلديات اللبنانية" بحضور المديرة العامة لإلدارات    ةبلوس حول موضوع "الموارد الماليبي - جبيل

و  أبو حسن،  فاتن  السيدة  والبلديات  الداخلية  وزارة  في  المحلية  ً   13والمجالس  محليا في   منتخباً 

. طلبت السيدة فاتن أبو حسن من البلديات أن تواصل جهودها ووعدت بأن تبقى  منطقة الشمال

بيبلوس  - الوصلة بينها وبين الوزارة.  تحدّث السيد جوليان زغيب نائب رئيس بلدية جبيلصلة  

عملية الالمركزية مية مواصلة عن نقص القدرات والموارد البشرية والمالية في البلديات وعن أه

مصلحة الصندوق البلدي المستقّل في المديرية العامة   ةفي لبنان. أما السيدة نورما نصير، رئيس

والبلديات، فشددت ل الداخلية  لدى وزارة  المحلية  والمجالس  تعديل    بدورها  إلدارات  أهمية  على 

إنه يجب أن يكون هذا الصندوق مستقاّلً بشكٍل لرسوم والعالوات البلدية، قائلةً بعض مواد قانون ا

م الدراسة  كامل كما ينّص عليه القانون. أخيراً، قدّم السيد طوني مطر عضو مجلس بلدية نهر ابراهي 

التي أعدّتها لجنة اإلقتصاد المحلي ومالية البلديات المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية حول  

 قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته. 
 

اريع المحلية" التي افتتحها  ورشة العمل حول "تمويل المشكانون األول، في بيروت )لبنان(:  12 ✓

بلديات اللبنانية  عضيمي رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للالدكتور بشير  

والتي تميزت بثالث مداخالت للسيد غسان طيون عضو مجلس بلدية زغرتا/إهدن ونائب رئيس  

اتحاد بلديات زغرتا وعضو لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، وللسيدة فاتن أبو حسن المديرة العامة 

ملحق   Elisabeth GAYت والمجالس المحلية لدى وزارة الداخلية والبلديات، وللسيدة  لإلدارا

 التعاون لدى سفارة فرنسا في لبنان. 

 

قام الوطنية،  الورشة  هذه  الستّ   خالل  المانحة  الجهات  إلى   بعرض   ممثلو  الموّجهة  مشاريعهم 

البلديات في الجلسة العامة، ثم شاركوا في طاوالت مستديرة مع المنتخبين المحليين للتبادل وتزويد  

نى بالسيدة م  ممثلةً   GIZالمزيد من التفاصيل. أما هذه الجهات المانحة فهي: وكالة التنمية األلمانية  

اليابان   وسفارة  اإلقليمية،  الشبكة  منّسقة  بالسيد  شعالن  ملحق    Yuma KAJIHARAممثلةً 

ملحق التعاون،   Elisabeth GAYالتعاون اإلقتصادي، وسفارة فرنسا في لبنان ممثلةً بالسيدة  

الت  المسؤولة عن برنامج  أيوبي  بالسيدة مهى  النرويجي لالجئين ممثالً  نمية، وبرنامج  والمجلس 

 Marija DEات البشرية ممثلين بالسيدة  مائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطناألمم المتحدة اإلن

WIJN    لمشروع التقنية  بالسيد  MERPالمستشارة  ممثالً  األوروبي  واالتحاد   ،Jérome 

RIBAULT-GAILLARD  في بيروت  االتحاد األوروبي مفوضيةخبير لدى. 

والتمويل الموّجه  سمحت ورشة العمل هذه للبلديات بأن تّطلع على دعوات إطالق المشاريع الجديدة  

 إلى البلديات، وببناء العالقات مع الجهات المانحة الدولية.

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد النتائج: 
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 ( 2021-2019مشروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية إقليمية في شمال لبنان ) .6.5
 

تعاني البلديات اللبنانية من نقص في الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مشاريع التخطيط.  السياق:  

ع ما  تيح التفكير المشترك والموسّ حوار ويبتسهيل ال  أداة أو كيان يسمحباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد في لبنان  

  هي   الدولة التي من المفترض أن تكون. وبسبب العالقات المعقّدة مع  ةالحضري  بين الجهات المعنية بالتنمية

اإلداري غير المناسب للتنمية اإلقليمية،   لتوجهات الحضرية، باإلضافة إلى اإلنقسامالمسؤولة عن االجهة  

  الجهات المحلية اليوم تحديات مشتركةً   ه وآفاق التنمية المستدامة غير واضح. تواج  اً عمل البلديات صعب  بات 

ري وتنمية  لمحلية، األمر الذي يضفي الشرعية على إنشاء وكالة تخطيط حضفي مجال اإلدارة والتنمية ا

 إقليمية ويبرز أهمية وجود هكذا وكالة.

 

خطط الحضرية، كما راتيجية مشتركة، تندرج في إطارها ال إنشاء أداة دعم لبناء رؤية است  الهدف األساسي:

 التنمية المحلية المحتملة. وأداة تفكير وتبادل بشأن التحديات المحلية ومشاريع 

 

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

منطقة   في  الحضري  التخطيط  ووكالة  الفيحاء،  بلديات  واتحاد  الحضري/  -Flandreالتخطيط 

Dunkerque الفرنسية. ، وبدعم مالي من وزارة أوروبا والشؤون الخارحية 

 

الُمنفذة في إطار مشروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية إقيلمية    2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

 في شمال لبنان:
 

غ قرار وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بدعم هذا المشروع.  تبل    ، في لبنان:2019أيار   ✓

جمعية المدن المتحدة في لبنان/    تحت إشراف  ،واإلعالموبعد هذا القرار، بدأت أعمال التواصل  

مع البلديات واتحادات البلديات اللبنانية في شمال لبنان، وال سيما    ،المكتب التقني للبلديات اللبنانية

 . 2019ب بين شهر أذار وشهر آ عد تغيير رؤساء البلديات الذي حصلب
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زيارة تقنية إلى منطقة دنكرك في فرنسا بمشاركة وفد   )فرنسا(:، في دنكرك  2019أيلول    4و   3 ✓

ج عضو مجلس بلدية  يس بلدية طرابلس والسيد باسل الح لبناني تشّكل من السيد رياض يمق رئ

لياس طويل المدير العام  بلدية زغرتا/ إهدن والسيد اطرابلس والسيد غسان طيون عضو مجلس  

ي ملحم رئيس قسم التخطيط الحضري في قضاء زغرتا، للتخطيط المدني في لبنان، والسيد إيل

والدكتور سامي منقارة مستشار جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  

بلدية طرابلس سابقاً، والسيدة هدى عضيمي   التنسيق والت  عن  مسؤولةالورئيس  مية في  نأعمال 

  Anissa PECHEUXجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، واآلنسة  

 . لمكتب التقني للبلديات اللبنانيةالمكلفة بالمشروع في جمعية المدن المتحدة في لبنان/ ا

 

وكالة التخطيط  ن، شارك الوفد اللبناني في أنشطة تبادل مع اتحاد بلديات دنكرك وخالل هذين اليومي 

لوكاالت التخطيط الحضري، وشارك    واالتحاد الوطني  Flandre-Dunkerqueالحضري في  

مواضيع متعددة كهيكلية الوكاالت الحضرية. واستفاد الوفد اللبناني من خبرة    حول   في نقاشات 

تشغيل   مستوى  على  الفرنسيين خصوصاً  محلية  الوكالشركاء  وتم عرض مشاريع  الة وعملها. 

 مهمة كثيرة. 

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد النتائج: 
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 SOCLE (2019 -2021 )مشروع دعم البلديات اللبنانية في مجال البيئة  .6.6
 

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

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

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

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

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

 البيئية عن طريق استخدام الطاقة المتجددة.

 تعزيز قدرات البلديات اللبنانية في مجال إدارة البيئة والطاقة المتجددة.   الهدف ألساسي:

 الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية.  Pays de la Loireمنطقة الشركاء: 

 الُمنفّذة في إطار مشروع دعم البلديات اللبنانية في مجال البيئة: و 2019مني ألنشطة عام الجدول الز

نهاء إلى لبنان إل  Région Pays de la Loireبالزيارات التقنية التي قامت بها منطقة    2019تميّزت سنة  

بو حسن  مع وزارة الداخلية والبلديات الممثلة بالسيدة فاتن أ   تصميم المشروع، فعقد الوفد الفرنسي اجتماعاته

 منصور.  ءيرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية، ومع وزارة البيئة الممثلة بالسيدة لمياالمد 

 مشروع.من قبل وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ هذا ال  تمويلالالحصول على    ، في لبنان:2019أيلول   ✓

 

إطالق دعوة إبداء االهتمام، التي وافقت عليها المنطقة الفرنسية    ، في لبنان:2019تشرين األول   ✓

أيضاً على المشروع لجنة البيئة المنبثقة عن لجنة    ت . وقد وافق2019تشرين األول    9الشريكة في  

اللبنانية   البلديات  الجديدةا ورؤساء  وبلدية  عاليه  وبلدية  إهدن  زغرتا/  بلدية  من  تتشّكل  - لتي 

في مكتب جمعية    2019تشرين األول    8السدّ وبلدية صيدا، والتي كانت قد اجتمعت في  -البوشرية

ل ملّف الدعوة باليد إلى  رس  المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية في بيروت. وأ  

. وط لب 2019تشرين األول   21دية الستة والخمسين وإلى القائمقامين الثمانية، في االتحادات البل

تفاصيل هذا ب  البلديات التي تقع في نطاق صالحياتهم  من االتحادات البلدية والقائمقامين تبليغ كل

 المشروع. 

 

ملّف الترشيح  بلدية قد قدّمت    27في هذا التاريخ، كانت  ، في لبنان:  2019كانون األول    20في   ✓

 للمشاركة في هذا المشروع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد  لنتائج:ا
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6.7.  ( اللبنانية  البلديات  واتحادات  البلديات  في  البلدية  الشرطة  خدمة  تنظيم  دعم  -2019مشروع 

2021  ) 
 

الشرطة  السياق:   التدريبات حول مهام  بدأ مع  قد  الذي كان  العمل  بمتابعة  الجديد  المشروع  سيسمح هذا 

الوطنية والمدن المهتمة. البلدية، كما وبالمباشرة في إعداد وثيقة نموذجية لمعاهدة التعاون بين القوى األمنية  

طلقت  الشرطة البلدية اللبنانية والتي أ  وجاء هذا المشروع ليكمل سلسلة المشاريع الهادفة إلى بناء قدرات  

 . 2014عام  

ن  تحسين التنظيم الداخلي للشرطة البلدية والتنسيق مع القوى األمنية األخرى لكي تتمّك الهدف األساسي:  

لدى   ولتتحّسن صورتها  أفضل  بشكٍل  المجتمعي  بعملها  ولي عترف  البلدية،  التوجيهات  إلى  اإلستجابة  من 

 . المواطنين

الجديدة  الشركاء: المدن -البوشرية -بلدية  شبكة  في  األمن  لجنة  رئاسة  تتولى  التي  البلدية  وهي  السد 

ين واتحاد بلديات صور، ومنطقة الفرنسية، بالشراكة مع اتحاد بلديات جزّ   Niceاألورومتوسطية، ومدينة  

Sud Provence Alpes Côte d’Azurبيبلوس. -، وبلدية جبيل 

الُمنفّذة في إطار مشروع تنظيم خدمة الشرطة البلدية في البلديات و  2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

 واتحادات البلديات اللبنانية: 

حصل تأخير في تنفيذ األعمال المرتقبة في هذا المشروع، ال سيما بسبب اإلنتخابات البلدية الفرنسية التي 

جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية    حافظت لكن،  و .  2020كانت ستجري في  

  طية، األمر الذي مّهد الطريق ومتوسوشبكة المدن األور  Niceالتواصل الهاتفي واإللكتروني مع مدينة  على  

 لتنفيذ بعض األنشطة. 

اجتمعت البلديات واالتحادات البلدية األربعة المستفيدة من هذا المشروع طوال السنة إلنهاء إعداد النظام  

للبلديات   التقني  لبنان/ المكتب  القانوني التي كانت جمعية المدن المتحدة في  الداخلي، مع مساعدة الخبير 

 على مضمون النظام الداخلي.  Niceمن مدينة  ختارته. وقد وافق الخبير الفرنسينية قد االلبنا

 أما األنشطة األخرى التي جرت، فهي:
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لبنان:2019حزيران   ✓ المقابلة بغية تسهيل صياغة التوصيف الوظيفي لمفّوض   ، في  إعداد دليل 

 .2019على مضمون الدليل في تشرين الثاني   Niceالشرطة البلدية. وقد وافقت مدينة  
 

الذي الشرطة البلدية في لبنان، و  عن دور  رض المنشورع  كانون األول، في الحازمية )لبنان(:    17 ✓

الشرطة البلدية، ونقاط االتصال المهمة، خالل    يلجأ فيها المواطن إلىيذكر الحاالت التي يجوز أن  

المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، للوقوف على  تماع لجنة األمن واإلندماج اإلجتماعياج

 رأي أعضاء اللجنة. 

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد النتائج: 
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 ( CEFOMلتدريب البلديات اللبنانية ) مشروع وضع برنامج وطني .6.8
 

من  أصبحفقد ، ةالعام خدمةعمل وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرامي إلى تحديث ال في صدد السياق: 

من  اليوم  . فال بدّ  في هذا المجال  الضروري إنشاء مؤسسة محددة ومكلّفة بالتدريب، تكون فريدة من نوعها

 تنسيق عروض التدريب القائمة أصالً على المستوى الوطني، لتعزيز استدامتها وقدرات البلديات اللبنانية.   

وبنائها وتعزيزها    الهدف األساسي: المحلية  البلدية  واالتحادات  البلديات  قدرات  بتنسيق  المشروع  يسمح 

ظفين البلديين. ويهدف هذا المشروع أيضاً وبتأكيد استدامة المبادرات القائمة بشأن تدريب المنتخبين والمو

إلى مواكبة الدولة والبلديات في تنظيم مجال الخدمة العامة فهو عنصٌر أساسيٌّ  للتنمية المحلية الديناميكية  

 . توازنةوالمستدامة والم

السلطات  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والمركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي    الشركاء:

 (، ووزارة الداخلية والبلديات، ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية. CNFPTالمحلية )

 

لتدريب البلديات اللبنانية   وضع برنامج وطني  مشروعفي إطار  الُمنفّذة    2019الجدول الزمني ألنشطة عام  

(CEFOM) : 

لدراسة   2019أذار    29و   28لبنان في  موظفي السلطات المحلية بزيارة  قام المركز الوطني الفرنسي لتدريب  

 هذا المشروع، وإعداد التصميم األولي له كما ولإللتقاء بالشركاء.

توقيع بروتوكول االتفاق بين وزير أوروبا    )فرنسا(:  Carcassonneأيلول، في كاركاسون    19 ✓

السيد   الفرنسية  الخارجية  تناسق  Jeans-Yves LEDRIANوالشؤون  وزيرة  لدى  والوزير   ،

المناطق والعالقات مع السلطات المحلية المكلّف بشؤون السلطات المحلية في الجمهورية الفرنسية  

الفرنسSébastien LECORNUالسيد   الوطني  المركز  ومدير  السلطات ،  موظفي  لتدريب  ي 

السيد   حفار  François DELUGAالمحلية  ريّا  السيدة  اللبنانية  والبلديات  الداخلية  ووزيرة   ،

الحسن، والسيد الياس بعينو رئيس بلدية زوق مكايل بصفته ممثالً للسيد جمال عيتاني رئيس لجنة  

 رؤساء البلديات اللبنانية. 

 

ورشة عمل لعرض نتائج الدراسات الميدانية التي هدفت   )لبنان(:تشرين الثاني، في بيروت    29 ✓

شخصاً    30لي  اإلى جمع المعلومات وتحليلها بصورة أولية، وتقديم تقرير التشخيص. وقد شارك حو

في هذه الورشة، ومن بينهم خبراء فرنسيين من المركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات  

لبنانيين،  وخبراء  المحلية، 

وممثلي و محليين،  منتخبين 

المؤسسات التدريبية في لبنان 

لإلدراة الوطني  المعهد   مثل 

(ENA)   ومعهد باسل فليحان

وممثلي  واإلقتصادي،  المالي 

 سفارة فرنسا في لبنان. 

 

 . التنفيذ ما زالت األنشطة قيد النتائج: 

 


