
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

 
 

جمعيت املدن املتحدة في 

لبنان/ املكتب التقني 

 للبلدياث اللبنانيت

 
 
 

جقرير حول 

 أنشطت العام

5102 



5102 تقرٌر أنشطة العام –جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان   

 

     1      1 

 فهرس

 

-I 2.............................................................................................. كلمة المدٌر 

-II تحدة فً شبكة البلدٌات وإتحادات البلدٌات المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلٌة الم

 4......................................................................................... ................. لبنان

-III 7....................... فرٌق عمل جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة 

-IV  8......................................................................... 2015نظرة سرٌعة على عام 

-V  المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلٌة تفعٌل شبكة البلدٌات وإتحادات البلدٌات اللبنانٌة

 11 .......................................................................................... ........... المتحدة

 11 ......................................................... . إجتماعات لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة1.5

 12 ........................................... . قمة منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة للثقافة2.5

 12 ........................................ . مؤتمر حول دور البلدٌات اللبنانٌة فً العمل اإلجتماع3.5ً

السنوي للبلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات  . المؤتمر4.5

 13 ..................................... المحلٌة المتحدة حول دور البلدٌات واإلتحادات فً إدارة النفاٌات

. القمة العالمٌة للمنتخبٌن المحلٌٌن حول المناخ والمجلس العالمً لمنظمة المدن والحكومات 5.5

 14 ........................................................................................... المحلٌة المتحدة

 14 .......................................... (Euromedإجتماعات شبكة المدن األورومتوسطٌة ). 6.5

 15 .................................... . منتدى نشاط السلطات المحلٌة الفرنسٌة على الساحة الدولٌة7.5

 15 .................. (ANVPAH. المؤتمر العام للجمعٌة الوطنٌة لمدن ومقاطعات الفن والتارٌخ )8.5

-VI 16 ..................................................... تعزٌز المؤسسة البلدٌة وتنفٌذ المشارٌع الفنٌة 

 16 .......................................... . مشروع تعزٌز دور وقدرات الشرطة البلدٌة فً لبنان1.6

 18 .......................................................... . دلٌل عملً للبلدٌات اللبنانٌة حول البٌئة2.6

 19 ............................................. . الخطة اإلستراتٌجٌة لبلدٌة الحازمٌة لصالح الشباب3.6

 19 ........................................ . الخطة اإلستراتٌجٌة للتنمٌة المحلٌة إلتحاد بلدٌات بعلبك4.6

 19 ............. . مشروع تعزٌز قدرات البلدٌات اللبنانٌة وتوفٌر التدرٌب فً مجال التنمٌة المحلٌة5.6

 19 .................................... . مشروع حول إدارة النفاٌات فً إتحاد بلدٌات الجومة عّكار6.6

 20 ................................................................................... . الزٌارات التقنٌة7.6

-VII  21 .............................................................................................  شركاؤنا 

 

 

  



5102 تقرٌر أنشطة العام –جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان   

 

     2      2 

I- كلمة المدٌر 
 

التً تمّثل شبكة البلدٌات واإلتحادات البلدٌة  تحّرك لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌةب 2015العام  اتّسم

األعضاء فً منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة، وذلك بشأن التحدٌات األساسٌة  87اللبنانٌة الـ

التً تواجه السلطات المحلٌة من أجل ضمان اإلستقرار اإلجتماعً واألمن العام والتنمٌة المتوازنة فً 

ربت البالد إطار أزمة النازحٌن السورٌٌن من جهة، والمخاطر البٌئٌة المرتبطة بأزمة النفاٌات التً ض

 منذ شهر تموز، من جهٍة ثانٌة.

بتنظٌم مؤتمرات  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةوألجل هذه الغاٌة، قامت 

على الصعٌد الوطنً سمحت بتقدٌم المعلومات للمنتخبٌن المحلٌٌن وتسهٌل الحوار مع المؤسسات 

الرسمٌة وتعزٌز التبادل بٌن النظراء أو مع الخبراء حول دور البلدٌات فً العمل اإلجتماعً، ودور 

الذي سمح  لبنان فً لبلدٌةا الشرطة وقدرات دور تعزٌز مشروعالبلدٌات فً إدارة النفاٌات، وحول 

تشرٌن الثانً شهر فً ومعاونٌهم بإجراء أول دورة تدرٌبٌة فً لبنان مخّصصة لمفّوضً الشرطة البلدٌة 

 مع معهد قوى األمن الداخلً. بالتعاون 2015

العدٌد من األنشطة الرامٌة إلى تعزٌز  2015وباإلضافة إلى الفعالٌات السابقة الذكر، تخلّلت العام 

الخطة زٌارات التقنٌة إلى بلدٌات فرنسٌة؛ وورش العمل التقنٌة بشأن سسة البلدٌة على غرار الالمؤ

لشباب فً بلدٌة الحازمٌة؛ فضالً عن التعاون مع وزارة البٌئة من أجل إعداد دلٌٍل صالح ااإلسترتٌجٌة ل

 بٌئً عملً موّجه للبلدٌات اللبنانٌة.

وبالرغم من الظرف الصعب، استمرت البلدٌات اللبنانٌة بإثبات حضورها على الساحة الدولٌة، حٌث 

كومات المحلٌة المتحدة فً بٌلباو التً نظمتها منظمة المدن والح المستدامة والمدن الثقافةقمة شاركت فً 

 من الدولٌة الساحة ىعل المحلٌة السلطات نشاط؛ وفً المنتدى السادس حول 2015فً آذار )إسبانبا( 

فً بارٌس؛ وفً القمة العالمٌة للمنتخبٌن المحلٌٌن  2015فً تموز  فرنسا – المتحدة المدن جمعٌة تنظٌم

حول البٌئة والمجلس العالمً لمنظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً بارٌس فً كانون األول 

2015. 

دورها القاضً  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةوبموازاة ذلك، واصلت 

ة رصد الجهات المانحة التً بإطالع البلدٌات واإلتحادات البلدٌة األعضاء على كّل جدٌد من خالل خدم

 بالمشارٌع وبالدعوات إلى تقدٌم المشارٌع التً قد تعنٌها أو تهّمها.لبلدٌات تسمح بإبالغ ا

ذه األنشطة والمشارٌع تحّقق بالتعاون مع العدٌد من الشركاء، الذٌن أثبتوا والجدٌر بالذكر أن مجمل ه

بذلك تصمٌمهم على دعم المؤسسة البلدٌة اللبنانٌة. وال بّد لً من أن أشكرهم جزٌل الشكر على إلتزامهم 

  ٌ ًّ جمٌعاً: السلطات المحلٌة الفرنسٌة الواقفة دوماً إلى جانب السلطات المحلٌة اللبنانٌة والتً  صعب عل
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أن أعّددها هنا واحدًة واحدة نظراً لكثرة عددها إاّل أن أسماؤها سترد الحقاً فً التقرٌر؛ شبكات السلطات 

والجمعٌة (، Euromedة المدن األورومتوسطٌة )ك، شبفرنسا – المتحدة المدن جمعٌةالمحلٌة على غرار 

الوطنٌة الفرنسٌة لوكاالت التنظٌم الرابطة ، و(ANVPAHالوطنٌة لمدن ومقاطعات الفن والتارٌخ )

 المحلٌة السلطات موظفً لتدرٌب الفرنسً الوطنً؛ ومؤسسات التدرٌب كالمركز (FNAUالمدنً )

(CNFPT) .ٌّما فً مجال التدرٌب  الذي ٌقّدم لنا دعماً فّنٌاً ومنهجٌاً ق

ممكناً لوال  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةوختاماً، ما كان تنفٌذ أنشطة 

، دعم البلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة األعضاء فً منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة

والسفارة الفرنسٌة والمعهد الفرنسً فً لبنان، ووزارة الخارجٌة الفرنسٌة، وهم جمٌعاً ومن خالل 

ا على مواصلة أداء رسالتنا، أال وهً تعزٌز الالمركزٌة إلتزامهم ودعمهم ٌزٌدون من عزٌمتنا وٌشّجعونن

 والمؤسسة البلدٌة، آخر المرافق العامة الصامدة فً بلدنا.

 

 بشٌر عضٌمً

 المدن المتحدة فً لبنان  رئٌس جمعٌة

 مدٌر المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة
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II-  والحكومات شبكة البلدٌات وإتحادات البلدٌات المنتسبة إلى منظمة المدن

 المحلٌة المتحدة فً لبنان
 

منظمة المدن تمّثل فً لبنان  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةإن 

 . والحكومات المحلٌة المتحدة

بلدٌة، ومن ضمنها كبرى المدن اللبنانٌة، ما ٌجعلها تمّثل  66و بلدٌاً  اً إتحاد 21وتضم الشبكة فً لبنان 

 ان.فً المئة من إجمالً السكّ  80نحو 

 الئحة البلدٌات وإتحادات البلدٌات األعضاء

 31/12/2015حتى تارٌخ 

 المحافظت البلديت/إتحاد البلدياث 

 تٍروخ تٍروخ  .1

 اىثقاع إذحاد تيذٌاخ اىطهو  .2

 اىثقاع إذحاد تيذٌاخ اىهرمو  .3

 اىثقاع  إذحاد تيذٌاخ تعيثل  .4

 اىثقاع إذحاد تيذٌاخ دٌر األحمر  .5

 اىثقاع إذحاد تيذٌاخ شرقً تعيثل  .6

 اىثقاع ترٌراه  .7

 اىثقاع تعيثل  .8

 اىثقاع عىجر  –حىظ مىضى   .9

 اىثقاع اىمعيّقح -زحيح   .10

 اىثقاع  اىطيطان ٌعقىب  .11

 اىثقاع قة إىٍاش  .12

 اىثقاع مجذه عىجر  .13

 اىثقاع اىهرمو  .14

 اىشماه إذحاد تيذٌاخ اىجىمح عنار  .15

 اىشماه إذحاد تيذٌاخ اىضىٍح  .16

 اىشماه إذحاد تيذٌاخ اىفٍحاء  .17

 اىشماه أمٍىن  .18

 اىشماه اىثّذاوي  .19

 اىشماه  تشّري  .20

 اىشماه ذىىرٌه  .21

 اىشماه رحثح  .22

 اىشماه إهذن  –زغرذا   .23
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 اىشماه طراتيص  .24

 اىشماه مىجس  .25

 اىشماه اىمٍىا  .26

 اىجىىب اىحاصثاوًإذحاد تيذٌاخ   .27

 اىجىىب إذحاد تيذٌاخ جثو اىرٌحان  .28

 اىجىىب إذحاد تيذٌاخ جسٌه  .29

 اىجىىب إذحاد تيذٌاخ صىر  .30

 اىجىىب إذحاد تيذٌاخ صٍذا اىسهراوً  .31

 اىجىىب اىرٌحان  .32

 اىجىىب صىر  .33

 اىجىىب صٍذا  .34

 اىجىىب اىعثّاضٍح  .35

 اىجىىب اىهثّارٌح  .36

 اىجىىب اىهالىٍح  .37

 جثو ىثىان اىجرد األعيى تحمذونإذحاد تيذٌاخ   .38

 جثو ىثىان إذحاد تيذٌاخ اىشىف اىطىٌجاوً  .39

 جثو ىثىان إذحاد تيذٌاخ اىمره األعيى  .40

 جثو ىثىان اىمره اىجىىتًضاحو إذحاد تيذٌاخ   .41

 جثو ىثىان إذحاد تيذٌاخ مطروان اىفرىح  .42

 جثو ىثىان اىىقاظ  –أوطيٍاش   .43

 جثو ىثىان ترج حمىد  .44

 ىثىانجثو  تعقيٍه  .45

 جثو ىثىان تٍد مري  .46

 جثو ىثىان جثٍو  .47

 جثو ىثىان اىّطذ  –اىثىشرٌح  –اىجذٌذج   .48

 جثو ىثىان جعٍرا  .49

 جثو ىثىان جىوٍح  .50

 جثو ىثىان اىحازمٍح  .51

 جثو ىثىان حّماوا  .52

 جثو ىثىان اىخرٌثح   .53

 جثو ىثىان درعىن حارٌصا  .54

 جثو ىثىان هٍضهر اىحص –ما رومس  –اىذمىاوح   .55

 جثو ىثىان اىمرهراش   .56
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 جثو ىثىان زوق مناٌو  .57

 جثو ىثىان ضه اىفٍو  .58

 جثو ىثىان شىٌد  .59

 جثو ىثىان اىشٍّاح  .60

 جثو ىثىان عارٌا  .61

 جثو ىثىان عاىٍه  .62

 جثو ىثىان عاوىخ  .63

 جثو ىثىان عشقىخ  .64

 جثو ىثىان عمشٍد  .65

 جثو ىثىان عٍه ضعادج  .66

 جثو ىثىان عٍىطىرج  .67

 جثو ىثىان اىغثٍري  .68

 جثو ىثىان غسٌر  .69

 جثو ىثىان غيثىن  .70

 جثو ىثىان اىغٍىح  .71

 جثو ىثىان ذحىٌطح اىىهر –عٍه اىرّماوح  –فرن اىشثاك   .72

 جثو ىثىان قرطاضح  .73

 جثو ىثىان  حثىش – اىننى تٍد – عار عٍه – شهىان قروح  .74

 جثو ىثىان اىقيعح  .75

 جثو ىثىان اىنفىر  .76

 جثو ىثىان مار مىضى  .77

 جثو ىثىان اىيٍينً  –ذحىٌطح اىغذٌر  –اىمرٌجح   .78

 جثو ىثىان اىمىصىرٌح  .79

 جثو ىثىان مٍروتا  .80

 جثو ىثىان وهر اتراهٍم  .81

 اىىثطٍح إذحاد تيذٌاخ إقيٍم اىرفاح  .82

 اىىثطٍح إذحاد تيذٌاخ اىعرقىب  .83

 اىىثطٍح إذحاد تيذٌاخ اىقيعح  .84

 اىىثطٍح ذثىٍه  .85

 اىىثطٍح شثعا  .86

 اىىثطٍح عرتصاىٍم  .87
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III-  للبلدياث التقني المكتب/ لبنان في المتحدة المدن جمعيتفريق عمل 

 اللبنانيت

 

 الدكتور بشٌر عضٌمً  .1

  فً لبنان المدن المتحدةرئٌس جمعٌة 

 مدٌر المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة
 

 السٌدة هدى عضٌمً .2

 عمال التطوٌر والتنسٌقأمسؤولة عن 
 

 نسرٌن مالعب اآلنسة .3

 دارٌةاإل الشؤونفة بالمحاسبة ومكلّ 
 

  اآلنسة مٌسا التنٌر .4

 وبالمشارٌع عمال اللوجستٌةفة باألمكلّ 
 

 اآلنسة لٌن زهرالدٌن .5

 مكلّفة بالمشارٌع ومترجمة
 

ٌّار  31)حتى  كسً غصنلالسٌد أ .6  (2015أ

 مشارٌع الب فمكلّ 
 

 إٌلٌا آدٌل سٌدةال .7

 دارٌةإ سكرٌتارٌا وأعمال   
 

 شقرا أبو سامرالسٌد  .8

 المهام معاِون متعّدد  

 

 

 سامً منقارةالدكتور العمٌد  .9

 المدن المتحدةجمعٌة مستشار رئٌس جامعة المنار و ،وزٌر سابق ورئٌس بلدٌة طرابلس سابقاً 

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة /فً لبنان
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IV-  5102نظرة سريعت على عام 
 

 الوصف الحدث والمكان التاريخ

إجتماع لجنة رؤساء البلدٌات  آذار 5

 اللبنانٌة

األموال إجتماع للجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة حول 

العائدة إلى البلدٌات، التقّدم الم حرز فً البرنامج الوطنً 

إشراك البلدٌات اللبنانٌة فً ولدعم البلدٌات اللبنانٌة، 

لجان منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة، فضالً 

  . 2015عن أنشطة الجمعٌة المرتقبة لعام 

حلقة نقاش بٌن وزارة البٌئة  آذار 12

والبلدٌات اللبنانٌة حول النفاٌات 

 بٌروت )لبنان( –الصلبة 

عقب إجراء وزارة البٌئة تقٌٌماً لخطة إدارة النفاٌات 

الصلبة فً لبنان، ن ّظمت حلقة نقاش )على شكل 

مجموعات تركٌز( من أجل مناقشة وعرض 

 وص.السٌنارٌوهات الممكنة فً هذا الخص

إنعقاد قمة منظمة المدن  آذار 18-20

والحكومات المحلٌة المتحدة 

 األولى للثقافة فً بٌلٌاو )إسبانٌا(

نظمت هذه القمة لجنة الثقافة فً منظمة المدن 

والحكومات المحلٌة المتحدة. وقد إنعقدت تحت عنوان 

"الثقافة والمدن المستدامة" بهدف عرض الوثٌقة 

التً ترتكز على « التحّركاتللثقافة:  21األجندة »

 الثقافة. 21األجندة 

14-18 

 نٌسان

زٌارة تقنٌة إلى فرنسا حول 

الشرطة البلدٌة بالتعاون مع 

المركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب 

موظفً السلطات المحلٌة 

(CNFPT) 

تعرٌف المنتخبٌن البلدٌٌن ومفوضً الشرطة البلدٌة على 

آلٌات التدرٌب  تنظٌم الشرطة البلدٌة فً فرنسا وعلى

القائمة، وذلك فً إطار مشروع دعم البلدٌات اللبنانٌة من 

 أجل تعزٌز دور وقدرات الشرطة البلدٌة فً لبنان.

مؤتمر "دور البلدٌات اللبنانٌة فً  نٌسان 22

العمل اإلجتماعً" فً الدكوانة 

 )لبنان(

إنعقد المؤتمر بحضور وزٌر الشؤون اإلجتماعٌة 

مستدٌرة حول اإلشكالٌات التالٌة:  وتضمن ثالث طاوالتٍ 

دور البلدٌات واإلتحادات البلدٌة فً إدارة الشؤون 

اإلجتماعٌة؛ العمل البلدي اإلجتماعً: من اآلنٌة إلى 

اإلستدامة؛ والعمل اإلجتماعً البلدي كقاطرٍة للمبادرات 

 المحلٌة.

وإخت تم المؤتمر بجلسٍة لتبادل الممارسات الحسنة فً 

 بلدي اإلجتماعً.مجال العمل ال

ٌّار 12 مؤتمر "الشرطة البلدٌة فً  أ

لبنان: الواقع والتحدٌات 

 والحلول"، فً بٌت مري )لبنان(

عرض نتائج مشروع دعم البلدٌات اللبنانٌة من أجل 

تعزٌز دور وقدرات الشرطة البلدٌة فً لبنان ومناقشة 

 األنشطة الممكنة لتعزٌز الشرطة البلدٌة.

المنتدى المتوسطً للخدمة  حزٌران 2-3

العامة: "التدرٌب: رافعة للتنمٌة" 

 )تونس(

مداخلة لجمعٌة المدن خالل هذا المنتدى المنظم بالتعاون 

ما بٌن مركز التكوٌن ودعم الالمركزٌة التونسً 

والمركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطات 

من أجل مناقشة اإلشكالٌات المتعلقة  (CNFPT) المحلٌة
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تكٌٌف برامج التدرٌب مع التحدٌات اإلنمائٌة وتحسٌن ب

 نوعٌة الخدمة العامة.

مؤتمر إلطالق مشروع بلدٌة  حزٌران 4

 الحازمٌة )لبنان(

ٌرمً هذا المشروع إلى إعداد خطٍة تنموٌة محلٌة لصالح 

 الشباب.

8-

 حزٌران 10

زٌارة تقنٌة لمقاطعة الهٌرو 

 )فرنسا(

باإلشتراك مع تجّمع بلدٌات وادي الهٌرو  الزٌارةن ّظمت 

إلى تمكٌن المنتخبٌن والفّنٌٌن رمت و (CCVHالفرنسً )

البلدٌٌن اللبنانٌٌن من تعزٌز معارفهم بشأن تنظٌم 

التجمعات البلدٌة فً فرنسا، ووضع وتنفٌذ الخطط 

اإلستراتٌجٌة للتنمٌة المحلٌة، وتعزٌز التنمٌة اإلقتصادٌة 

 والسٌاحٌة.

إجتماع لجنة رؤساء البلدٌات  حزٌران 23

 )لبنان( اللبنانٌة

إجتماع للجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة حول الخطوط 

العرٌضة للمؤتمر السنوي األول للبلدٌات واإلتحادات 

وحول  تشرٌن األولالبلدٌة اللبنانٌة المزمع عقده فً 

 األنشطة المرتقبة لجمعٌة المدن.

18 ،19 ،

 حزٌران 25

ثالث ورش عمل قطاعٌة ضمن  

مشروع "بلدٌة الحازمٌة نحو 

 الشراكة مع الشباب" )لبنان(

 إعداد خطة بلدٌة الحازمٌة التنموٌة للشباب.

29-

 حزٌران 30

الدورة السادسة لمنتدى نشاط 

السلطات المحلٌة على الساحة 

الدولٌة من تنظٌم جمعٌة المدن 

فرنسا فً بارٌس  –المتحدة 

  )فرنسا(

المنتدى بتقٌٌم البعد الالمركزي للتعاون الدولً سمح 

وبتسلٌط الضوء على نشاطات السلطات المحلٌة فً هذا 

 المجال.

وسمح إجتماع مجموعة لبنان ضمن جمعٌة المدن 

 2015( بتقٌٌم أنشطة عام CUFفرنسا ) –المتحدة 

ومناقشة آفاق التعاون الالمركزي اللبنانً الفرنسً 

 لطات المحلٌة الفرنسٌة واللبنانٌة.وتبادل اآلراء بٌن الس

المؤتمر السنوي للجمعٌة الدولٌة  تموز 6-10

لمدارس ومعاهد اإلدارة 

(AIEIA)( فً بارٌس )فرنسا 

بلداً،  58شخصاً ٌمثلون  328شارك فً هذا المؤتمر 

وهو قد أتاح لجمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب 

ع المركز الوطنً التقنً للبلدٌات اللبنانٌة بالتعاون م

الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطات المحلٌة تقدٌم مداخلة 

 حول "التدرٌب البلدي فً لبنان، تحٍد إنمائً أساسً".

إجتماع لجنة رؤساء البلدٌات  آب 31

 )لبنان( اللبنانٌة

إجتماع للجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة حول أزمة 

 النفاٌات الصلبة فً لبنان.

زٌارة تقنٌة إلى فرنسا فً إطار  أٌلول 2-5

مشروع دعم تأسٌس تجّمع 

  )فرنسا( بلدٌات بٌروت الكبرى

عرض نماذج التعاون على مستوى المدن والتكتالت 

الحضرٌة الكبرى فً فرنسا، وشرح طبٌعة عمل 

وكاالت التنظٌم المدنً، وعرض التحدٌات المرتبطة 

ٌّما على ضوء تجربة منطقة إٌل دو ف  رانس.بالتنقل والس
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تشرٌن  6

 األول

المؤتمر السنوي الوطنً حول  

"دور البلدٌات وإالتحادات 

فً إدارة النفاٌات"، فً   البلدٌة

 بلدٌة الجدٌدة )لبنان(

صِّص هذا المؤتمر السنوي األول ألزمة النفاٌات من  خ 

 خالل:

  عروض لتجارب لبنانٌة وفرنسٌة بشأن مختلف

 آلٌات إدارة النفاٌات وشروط نجاحها؛

  حوار لرؤساء البلدٌات واإلتحادات البلدٌة مع

ورئٌس لجنة  أكرم شهٌب وزٌر الزراعة

الخبراء المكلفة معالجة أزمة النفاٌات المنزلٌة 

 الصلبة بشأن الخطة الحكومٌة المقترحة؛

  جلسة لتبادل الممارسات الحسنة فً مجال إدارة

 النفاٌات.

12-14 

 تشرٌن األول

البٌرٌنٌه زٌارة تقنٌة فً مقاطعة 

أورٌنتال حول إدارة النفاٌات 

 )فرنسا(

تجمع بلدٌات منطقة آسبر باإلشتراك مع  الزٌارةن ّظمت 

نقابة مقاطعة البٌرٌنٌه أورٌنتال لنقل ومعالجة واسترداد و

عروضاً  تضمنتو( SYDETOM 66النفاٌات )

وزٌارات مٌدانٌة سمحت للمنتخبٌن المحلٌٌن اللبنانٌٌن 

تنظٌم التجمعات البلدٌة إلدارة باإلطالع على سبل 

النفاٌات، والتقنٌات المعتمدة فً مختلف حلقات ومراحل 

هذا القطاع، فضالً عن التكالٌف المترتبة والفوائد 

االقتصادٌة وأنشطة التواصل والتوعٌة مع السكان 

 وغٌرها من المواضٌع.

تشرٌن  16

 -األول 

تشرٌن  20

 الثانً

دورة تدرٌبٌة لمفوضً الشرطة 

 لبلدٌة )لبنان(ا

ٌوماً بالتعاون مع معهد قوى  18دورة تدرٌبٌة مدتها 

األمن الداخلً والمركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب موظفً 

 .(CNFPT) السلطات المحلٌة

كانون  4-7

 األول

إنعقاد القمة العالمٌة للمنتخبٌن 

المحلٌٌن حول المناخ والمجلس 

العالمً لمنظمة المدن 

المتحدة فً والحكومات المحلٌة 

 بارٌس )فرنسا(

لمناسبة هذا المؤتمر الدولً المجلس العالمً لعام  اجتمع

لمنظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة.  2015

 بلدٌات لبنانٌة أعضاء فً المجلس. 4والجدٌر بالذكر أن 

إشراك السلطات المحلٌة فً وتم التشدٌد على ضرورة 

 المفاوضات الجارٌة حول المناخ.

كانون  14

 األول

ورشة عمل تقنٌة حول اإلدارة 

 البٌئٌة، فندق الحبتور )لبنان(

عرض مسودة "الدلٌل العملً للبلدٌات لتعزٌز اإلدارة 

البٌئٌة" أمام عشرٌن بلدٌة وإتحاٍد بلدي إلبداء اآلراء 

والمالحظات بشأن الدلٌل. ولقد أ ِعّد هذا الدلٌل بالتعاون 

المتحدة اإلنمائً، وبدعٍم  مع وزارة البٌئة وبرنامج األمم

 مالً من اإلتحاد األوروبً.
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V-  المنتسبة إلى منظمة المدن  اللبنانٌة شبكة البلدٌات وإتحادات البلدٌات تفعيل

  والحكومات المحلٌة المتحدة
 

 المدن منظمةكونها تمّثل  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةبٌ ناط 

تنشٌط وتفعٌل شبكة البلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة األعضاء فً لبنان  المتحدة المحلٌة والحكومات

 فً هذه المنظمة العالمٌة.

وعبر تنظٌم فعالٌات مخّصصة ٌتحقق ذلك من خالل اإلجتماعات الدورٌة للجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة و

 فً الخارج والمشاركة فٌها. للسلطات المحلٌة اللبنانٌة فً لبنان أو

وٌشّكل اإلنفتاح على الخارج فرصًة فرٌدة من نوعها تتٌح للبلدٌات اللبنانٌة اإلفادة من تجارب وخبرات 

 نظٌراتها فً أوروبا.

فً هذا اإلطار على السلطات المحلٌة الفرنسٌة بدعٍم من وزارة  لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةوتعتمد 

 والمعهد الفرنسً فً بٌروت.الخارجٌة الفرنسٌة 

 . إجتماعات لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة1.5

 إلى المنتسبةشبكة البلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة ٌتمثل دور لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة فً تمثٌل 

 والجهات والدولٌة الحكومٌة المؤسسات مع حوارٍ  إرساء؛ وفً المتحدة المحلٌة والحكومات المدن منظمة

 .البلدي بالعمل اإلرتقاء بهدف المانحة

 والحكومات المدن منظمة إلى المنتسبة اللبنانٌة البلدٌة واإلتحادات البلدٌات قبل منت نتخب هذه اللجنة 

 ضّمت اللجنة البلدٌات واإلتحادات البلدٌة التالٌة: 2015. وعام المتحدة المحلٌة

 بلدٌة بٌروت، رئاسة اللجنة 

 بلدٌة زوق مكاٌل، نائب الرئٌس 

 بلدٌة طرابلس، نائب الرئٌس 

 بلدٌة الغبٌري، نائب الرئٌس 

  الّسد –البوشرٌة  –بلدٌة الجدٌدة 

  إتحاد بلدٌات الجومة عّكار 

  ًإتحاد بلدٌات الشوف السوٌجان 

 بلدٌة بعلبك 

  المعلّقة –بلدٌة زحلة 

  إهدن –بلدٌة زغرتا 

 بلدٌة صٌدا 

 بلدٌة صور 

 الشباك بلدٌة فرن  

 بلدٌة نهر ابراهٌم 

أمانة سّر اللجنة وتتولى تٌسٌر  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةوتشّكل 

 أعمالها.
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 :2015ولقد عقدت لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة اإلجتماعات التالٌة عام 

  ًاألموالوقد تم فً خالله التطّرق للنقاط التالٌة:  ، فً بلدٌة بٌروت.2015آذار  5إجتماع ف 

 البلدٌات وإشراك اللبنانٌة، البلدٌات لدعم الوطنً البرنامج فً الم حرز التقّدم البلدٌات، إلى العائدة

 المرتقبة الجمعٌة أنشطة عن فضالً  المتحدة، المحلٌة والحكومات المدن منظمة لجان فً اللبنانٌة

 .2015 لعام

 ًوقد تم فً خالله التطّرق للنقاط التالٌة: ، فً بلدٌة بٌروت.2015حزٌران  23 إجتماع ف 

 فً عقده المزمع اللبنانٌة البلدٌة واإلتحادات للبلدٌات األول السنوي للمؤتمر العرٌضة الخطوط

 .اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن لجمعٌة المرتقبة واألنشطة تشرٌن األول

  ًالنفاٌات أزمة إلى وقد تم فً خالله التطّرق ، فً بلدٌة بٌروت.2015آب  31إجتماع ف 

وثٌقًة تتضمن إقتراحاٍت للتحّرك  لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةقّدمت ، حٌث لبنان فً الصلبة

 على المدى القصٌر وعلى المدى الطوٌل.

 للثقافة. قمة منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة 2.5

مشاركة  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةنّظمت 

)األجندة  المستدامة والمدن الثقافةفً قمة  منتخباً محلٌاً لبنانٌاً نحو عشرٌن 

ِقدتالتً للثقافة(  21  .2015آذار  20إلى  18من  ع 

نٌة ودولٌة من منظمة محلٌة، وط 69مدٌنة و 75وقد شارك ممثلون عن 

القمة األولى للثقافة التً ن ّظمت ٌلباو خالل هذه كافة القارات فً ب

 المدن منظمةلجنة الثقافة فً باإلشتراك بٌن مدٌنة بٌلباو و

 300وجمعت ما ٌقارب  المتحدة المحلٌة والحكومات

 مشارٍك.

ٌّاموامتدت القمة على ثال ٌّون  ثة أ أثبت فً خاللها القادة والفن

لٌس فقط لناحٌة اإلعتراف بإمكانات المحلٌون عن رٌادتهم 

 الثقافة، بل أٌضاً بأهمٌتها القصوى من أجل التنمٌة المستدامة.

أما أعضاء الوفد اللبنانً فشاركوا فً أعمال القمة وكانت لهم فً 

 جلساتها كلماٌت ومداخالت.

 البلدٌات اللبنانٌة فً العمل اإلجتماعً. مؤتمر حول دور 3.5

 التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةو الحصٌن ضهر – روكز مار –نّظمت بلدٌة الدكوانة 

 2015نٌسان  22فً  اإلجتماعً العمل فً اللبنانٌة البلدٌات دور حولمؤتمراً  اللبنانٌة للبلدٌات

المركز الوطنً الفرنسً فرنسا،  –باإلشتراك مع لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة، جمعٌة المدن المتحدة 

 ، والمعهد الفرنسً فً بٌروت.(CNFPT) لتدرٌب موظفً السلطات المحلٌة
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انعقد المؤتمر برعاٌة وحضور معالً وزٌر الشؤون 

جمع على مدى ٌوٍم اإلجتماعٌة األستاذ رشٌد درباس و

كامل أكثر من مئة مشارك من البلدٌات واإلتحادات 

البلدٌة والمؤسسات الرسمٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة 

 والجهات المانحة وغٌرها.

 وقد تخلّلته ثالث طاوالٍت مستدٌرة هً التالٌة:

  دور البلدٌات واإلتحادات البلدٌة فً إدارة

 الشؤون اإلجتماعٌة

  اإلجتماعً: من اآلنٌة إلى العمل البلدي

 اإلستدامة

 لعمل اإلجتماعً البلدي كقاطرٍة للمبادرات ا

 : تجارب وشهاداتالمحلٌة

وطالب المنتخبون المحلٌون اللبنانٌون فً ختام المؤتمر بتعزٌز دور البلدٌات فً العمل اإلجتماعً 

 وبإنشاء مكاتب بلدٌة للتنمٌة المحلٌة.

 الجلسةهذه  تلممارسات الحسنة فً مجال العمل اإلجتماعً البلدي. توّجهالمؤتمر جلسٌة لتبادل ا وأعقبت

إلى عدد محدود من المشاركٌن ٌمثلون البلدٌات اللبنانٌة التً تملك أو ترغب فً إمتالك قسٍم أو دائرٍة 

 خاصة بالشؤون اإلجتماعٌة.

، (CNFPT) المحلٌة المركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطاتوتولّى إدارة الجلسة كّل من 

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة.ً لبنان/جمٌعة المدن المتحدة فو فرنسا، –جمعٌة المدن المتحدة 

 . المؤتمر السنوي للبلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة المنتسبة إلى منظمة المدن4.5

 إدارة النفاٌاتوالحكومات المحلٌة المتحدة حول دور البلدٌات واإلتحادات فً 

 للبلدٌات السنوي المؤتمرإنعقد فً ظل أزمة النفاٌات التً ٌشهدها لبنان، 

 المحلٌة والحكومات المدن منظمة إلى المنتسبة اللبنانٌة البلدٌة واإلتحادات

" فً النفاٌات إدارة فً واإلتحادات البلدٌات دور" تحت عنوان المتحدة

الّسد،  –البوشرٌة  –، فً بلدٌة الجدٌدة 2015تشرٌن األول  6

ً جمٌعة المدن المتحدة فبالتعاون مع لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة، 

، والمعهد الفرنسً فً المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةلبنان/

 لبنان.

جمع المؤتمر أكثر من مئة مشارك وسمح بمناقشة 

 المنزلٌة النفاٌات أزمة" بشهٌ أكرم الوزٌر خطة

 إلى األزمة من لإلنتقال حلول اقتراحات: الصلبة

بحضوره شخصٌاً وحضور اللجنة  "مستدامة إدارة

التً أعّدت الخطة. كما سمح المؤتمر بتبادل الممارسات 

نقابة مقاطعة الحسنة المحلٌة والدولٌة فً مجال إدارة النفاٌات بحضور مدٌر عام 

   .(SYDETOM 66لنقل ومعالجة واسترداد النفاٌات ) الفرنسٌة أورٌنتالالبٌرٌنٌه 
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. القمة العالمٌة للمنتخبٌن المحلٌٌن حول المناخ والمجلس العالمً لمنظمة المدن 5.5

 والحكومات المحلٌة المتحدة

منظمة ورئٌسة  بدعوة من مدٌنة بارٌس ومن رئٌسة بلدٌتهامنتخباً محلٌاً،  19ضّم شارك وفٌد لبنانً 

 6إلى  3من ، (Anne HIDALGOالسٌدة آن هٌدالغو ) المدن والحكومات المحلٌة المتحدة بالمشاركة

المجلس العالمً لمنظمة المدن والحكومات فً قمة رؤساء البلدٌات وإجتماعات ، 2015كانون األول 

 2015وأعمال المكتب التنفٌذي، تزامناً مع إستضافة فرنسا لمؤتمر بارٌس للمناخ  المحلٌة المتحدة

(COP 21.) 

وكان شاهداً على إعالن القصر البلدي  القمة العالمٌة للمنتخبٌن المحلٌٌن حول المناخ كما شارك الوفد فً

ٌّر المن أجل لبارٌس الذي ٌؤّكد على إلتزام قادة المدن والمناطق   مناخً.مكافحة التغ

 

 (Euromed. إجتماعات شبكة المدن األورومتوسطٌة )6.5

 بوردو مدٌنةمن قبل  2000 عام األورومتوسطٌة المدن شبكة أنشئت

 .وجنوبه بهدف إقامة حواٍر ما بٌن المدن شمال المتوسط الفرنسٌة

 .الشبكة رئاسة الفرنسٌة نٌس مدٌنة تتولى ،2009 عام ومنذ

 فاس ةمدٌن هما للرئٌس نائبان هذه مهمتها فً المدٌنة وٌعاون

التً تحظى  (لبنان) السدّ  - البوشرٌة - الجدٌدةبلدٌة و( المغرب)

جمٌعة المدن المتحدة بدعم ومساندة  ألجل هذه الغاٌة

 .المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةً لبنان/ف

وفً هذا اإلطار، شارك كلٌّ من رئٌس بلدٌة 

جمٌعة ورئٌس  السدّ  - البوشرٌة - الجدٌدة

المكتب التقنً للبلدٌات ً لبنان/المدن المتحدة ف

قدت فً بلدٌة نٌس  اللبنانٌة فً إجتماعاٍت ع 

وفً المفوضٌة األوروبٌة والبرلمان األوروبً 

 .2015حزٌران  2و 1فً 

للشبكة وإنشاء بوابٍة إلكترونٌة تشاركٌة، ولقد تمحورت هذه اإلجتماعات حول إقتراح صٌغٍة قانونٌة 

آلٌة الحوكمة وإمكانٌة إنشاء لجنٍة إستراتٌجٌة تدعم الهٌئة ووتحدٌد تموضع الشبكة ومكانتها التنافسٌة، 

، وحول تعرٌف أعضاء ومسؤولً البرلمان األوروبً والمفوضٌة األوروبٌة من جهة ،التنفٌذٌة للشبكة

 سٌاسة الجوار األوروبٌة الجدٌدة من جهٍة أخرى. على الشبكة وتبادل اآلراء بشأن
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 . منتدى نشاط السلطات المحلٌة الفرنسٌة على الساحة الدولٌة7.5

المكتب التقنً  ً لبنان/جمٌعة المدن المتحدة فرافقت 

ثالثة منتخبٌن محلٌٌن لبنانٌٌن خالل  للبلدٌات اللبنانٌة

 السلطات نشاط لمنتدى السادسة الدورة فًمشاركتهم 

 نظمته الذي الدولٌة الساحة على الفرنسٌة المحلٌة

 30و 29فً (CUF)  فرنسا – المتحدة المدن جمعٌة

 .2015حزٌران 

وسمحت مشاركة الوفد اللبنانً بعقد العدٌد من 

اإلجتماعات مع المنتخبٌن المحلٌٌن الفرنسٌٌن وكبار 

المسؤولٌن بما فً ذلك وزٌرة الدولة الفرنسٌة لشؤون التنمٌة والفرنكوفونٌة. كما تسّنى للوفد اللبنانً 

مر مشّدداً بكلمته على الدور الذي افتتح المؤت هوالند فرانسوامتابعة كلمة رئٌس الجمهورٌة الفرنسٌة 

اإلقتصادي للتعاون الالمركزي. ومن جهٍة أخرى أتاحت ورش العمل عقد الزٌارات واإلجتماعات ما بٌن 

 الوفد اللبنانً وشركائه.

 جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةومشاركة الوفد اللبنانً  تشّكلإلى ذلك، 

 بتقٌٌم االجتماع وسمح هذافرنسا.  -لبنان ضمن جمعٌة المدن المتحدة  اجتماع مجموعة لعقد فرصةً 

 تبادلوبتخصٌص وقٍت مهم ل اللبنانً الفرنسً الالمركزي التعاون آفاق ومناقشة 2015 عام أنشطة

 .تعاون جدٌدةسبل تطوٌر مشارٌع  حول واللبنانٌٌن الفرنسٌٌن آلراء بٌن المنتخبٌنا

 المدٌرٌةدعوة  المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةجمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/وفً إطار المنتدى، لّبت 

وشاركت بصفة مراقب فً  الفرنسٌة الخارجٌة وزارة فً المحلٌة للسلطات الخارجً للنشاط العامة

 حزٌران. 29فً  الالمركزي للتعاون الفرنسٌة الوطنٌة اللجنةإجتماع 

 (ANVPAHجمعٌة الوطنٌة لمدن ومقاطعات الفن والتارٌخ )لل العام مؤتمرال. 8.5

 الجمعٌة الوطنٌة لمدن ومقاطعات الفن والتارٌختجمع 

-ANVPAH) والمدن ذات المناطق المحمٌة والم صانة

VSSP)  مدن مدٌنة ومنطقة تحمل شعار " 200نحو

ومناطق محمٌة وم صانة" وترغب  ومقاطعات الفن والتارٌخ

تشارك الهواجس والتجارب بشأن السٌاسات المتعلقة فً 

 بحماٌة التراث وإبرازه.

وفً هذا اإلطار، نظمت الجمعٌة مؤتمرها العام األول فً 

من أجل الفرنسٌة  Besançonنٌسان فً مدٌنة  29و 28

عرض وتشاطر تجارب المدن والتفكٌر بشكٍل مشترك فً 

 اآلفاق المستقبلٌة للتراث.

مشاركاً من منتخبٌن وفّنٌٌن محلٌٌن وممثلٌن عن الدولة وأخصائٌٌن  354هذا المؤتمر ولقد شارك فً 

 فً مجاالت الهندسة المعمارٌة وإبراز التراث والتنظٌم المدنً واإلسكان والتعاون الدولً.

العمل ، فكانت لها مداخلة خالل ورشة المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةجمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/أما 

 القطاعٌة الرابعة حول التراث والتعاون الدولً.
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، والبرنامج المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةجمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/وسمحت هذه المداخلة بتقدٌم 

الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة وشبكة المدن التارٌخٌة األثرٌة من جهة، وبعرض فرص التعاون الماثلة 

من جهٍة  (ANVPAH) والتارٌخ الفن ومقاطعات لمدن الوطنٌة لجمعٌةابلدٌات اللبنانٌة وبٌن شبكة ال

 أخرى.

VI- تعزٌز المؤسسة البلدٌة وتنفٌذ المشارٌع الفنٌة 
 

 الوطنً البرنامج منهجٌة بصٌاغة اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌة قامت

 رؤساء لجنة من والبلدٌات الداخلٌة وزٌر طلبه ما على بناءً  العرٌضة وخطوطه اللبنانٌة البلدٌات لدعم

 اللبنانً الالمركزي للتعاون الثانً المؤتمر خالل 2012 األول تشرٌن 2 فً خطابه فً اللبنانٌة البلدٌات

 .بٌروت فً الكبٌر السراي فً انعقد الذي الفرنسً

 :هًف لبرنامجهذا ال العامة األهدافأما 

 لبنان فً البلدي بالتحّرك اإلعتراف تعزٌز 

 اللبنانٌة البلدٌة المؤّسسة دعم 

تطوٌر وتنفٌذ العدٌد من المشارٌع واألنشطة وخاصًة بدعٍم من  2012وفً هذا اإلطار، تم منذ العام 

 التعاون الالمركزي ووزارة الخارجٌة الفرنسٌة والمعهد الفرنسً فً بٌروت.

ٌّن أدناه. 2015عام أما أبرز أنشطة ومشارٌع ال  فكانت على النحو المب

 . مشروع تعزٌز دور وقدرات الشرطة البلدٌة فً لبنان1.6

مشروع دعم البلدٌات "على إعداد  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةعملت 

إنطالقاً من الوضع اللبنانً الراهن وسعٌاً " اللبنانٌة من أجل تعزٌز دور وقدرات الشرطة البلدٌة فً لبنان

إلى فهم دور الشرطة البلدٌة فً لبنان بشكٍل أفضل ومعرفة التحدٌات الماثلة أمامها وصٌاغة التوصٌات 

 الالزمة لتحسٌن أدائها وتعزٌز دورها وقدراتها بواسطة التدرٌب.
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باإلشتراك مع  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةن فِّذ المشروع من قبل 

ومعهد قوى األمن الداخلً. ولقد  (CNFPT) المركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطات المحلٌة

 األنشطة التالٌة: تنفٌذسمح ب

حول واقع الشرطة البلدٌة فً لبنان إستناداً إلى ( 2015)آذار  إجراء دراسة تشخٌصٌة أّولٌة .أ 

  ومقابالت مع الجهات الفاعلة المحلٌة والوطنٌة المعنٌة؛لقاءاٍت 

( 2015)نٌسان  إجراء زٌارة تقنٌة إلى فرنسا  .ب 

لإلّطالع على آلٌات التنظٌم والتدرٌب المعتمدة 

شارك فٌها أكثر من  فً مجال الشرطة البلدٌة

ٌّاً ومسؤول جهاز شرطة  عشرٌن منتخباً محل

 بلدٌة؛

)أٌار  إجراء دراسة مقاِرنة .ج 

تنظٌم حول ( 2015

 فًالشرطة البلدٌة دوائر 

 ؛لبنان وفرنسا وتونس

 12) عقد مؤتمر وطنً .د 

ٌّار  ، فً فندق 2015أ

تحت عنوان  (البستان

"الشرطة البلدٌة فً لبنان: الواقع 

من تنظٌم بلدٌة بٌت مري وجمعٌة المدن و برعاٌة وزارة الداخلٌة والبلدٌاتوالتحدٌات والحلول" 

المتحدة فً لبنان/المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة باإلشتراك مع لجنة رؤساء البلدٌات اللبنانٌة، 

(، ومجلس مقاطعة CNFPT) المركز الوطنً الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطات المحلٌةو

(، والمعهد الفرنسً فً لبنان، CUFفرنسا ) -جمعٌة المدن المتحدة اإلٌفلٌن الفرنسٌة، و

 معهد قوى األمن الداخلً.وبمشاركة 

إطالق شراكة ما بٌن معهد قوى األمن الداخلً وجمعٌة المدن أفضى هذا المؤتمر إلى  ولقد

ب مفوضً الشرطة البلدٌة فً من أجل تدرٌ المتحدة فً لبنان/المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 لبنان؛

إستناداً إلى األنظمة ( 2015)حزٌران إعداد توصٌف لمهام ومهارات الشرطة البلدٌة فً لبنان  .ه 

 الداخلٌة للشرطة البلدٌة فً بعض البلدٌات اللبنانٌة؛

حول أهمٌة تدرٌب الشرطة البلدٌة مع المنتخبٌن المحلٌٌن والجهات  توعوٌةإجراء إجتماعات  .و 

 الوطنً بالشرطة البلدٌة فً لبنان؛الفاعلة المعنٌة على الصعٌدٌن المحلً و

( مع مجموعٍة من المنتخبٌن المكلّفٌن بموضوع الشرطة 2015آب  17) إجراء إجتماع تشاوري .ز 

البلدٌة ومع مفوضً الشرطة البلدٌة من أجل عرض ومناقشة برنامج تدرٌب مفوضً الشرطة 

 لبنان/المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةجمعٌة المدن المتحدة فً البلدٌة ومعاونٌهم المقترح من قبل 

  والموافقة علٌه؛
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تنظٌم دورة تدرٌبٌة لمفوضً الشرطة البلدٌة ومعاونٌهم  .ح 

تشرٌن  –ٌوماً )تشرٌن األول  18على مدى مشاركاً  39لـ

(. ولقد ن ّظمت الدورة باإلشتراك مع معهد قوى 2015الثانً 

األمن الداخلً وبدعٍم من مدّربٌن محلٌٌّن 

الصلٌب األحمر، الدفاع المدنً، )

 منظمات غٌر حكومٌة...(؛

صٌاغة بروتوكول  .ط 

تعاون وتنسٌق بٌن عناصر 

الشرطة البلدٌة والصلٌب 

 األحمر اللبنانً.

 

 فً المتحدة المدن جمعٌةقامت ومن ناحٌٍة أخرى، 

بعرض هذا  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان

 المشروع خالل الفعالٌات الدولٌة التالٌة:

  العامة تحت عنوان الثانً للخدمة المتوسطً المنتدىخالل 

 2015حزٌران  3و 2تونس، فً  ؛ فً"للتنمٌة رافعة: التدرٌب"

 وقد تضّمن العرض ثالثة محاور أساسٌة:

 ًلمحة عامة حول السٌاق البلدي اللبنان 

  تعزٌزومشروع  اللبنانٌة للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن جمعٌةتقدٌم 

 لبنان فً البلدٌة الشرطة وقدرات دور

 اآلفاق والتحدٌات على المدى البعٌد بشأن خدمات التدرٌب 

  اإلدارة ومعاهد لمدارس الدولٌة للجمعٌة السنويخالل المؤتمر (AIEIA)(فرنسا) بارٌس فً ؛ 

  2015 تموز 10 إلى 6 من

المركز الوطنً مع  جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة قّدمت

مداخلًة على شكل دراسة حالة تحت  (CNFPT) الفرنسً لتدرٌب موظفً السلطات المحلٌة

 الشرطة وقدرات دور تعزٌزمشروع  – التدرٌب البلدي فً لبنان، تحٍد إنمائً أساسً عنوان "

 ".لبنان فً البلدٌة

 

 . دلٌل عملً للبلدٌات اللبنانٌة حول البٌئة2.6

 دلٌٍل عملًفً إعداد وصٌاغة  جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةشاركت 

، وذلك البٌئة على السورٌة األزمة تداعٌات من الحدّ موّجه للبلدٌات واإلتحادات البلدٌة اللبنانٌة من أجل 

وفً هذا  بالتعاون مع وزارة البٌئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً، وبدعٍم مالً من اإلتحاد األوروبً.

اللبنانٌة سلسلة من المشاورات مع  للبلدٌات التقنً المكتب/ لبنان فً المتحدة المدن اإلطار، نّظمت جمعٌة

والمواضٌع...( باإلشتراك مع وزارة البٌئة، وذلك فً البلدٌات اللبنانٌة حول الدلٌل )األهداف، البنٌة، 

  .2015كانون األول  14فندق الحبتور فً 
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 . الخطة اإلستراتٌجٌة لبلدٌة الحازمٌة لصالح الشباب3.6

جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب قّدمت 

دعماً تقنٌاً لبلدٌة  التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

خطتها التنموٌة الحازمٌة من أجل إعداد 

ة وإنشاء مكتبها البلدي للتنمٌ لصالح الشباب

ناط به تنفٌذ الخط ة والذي إفت ِتح المحلٌة الم 

  .2016كانون الثانً  22رسمٌاً فً 

 ك. الخطة اإلستراتٌجٌة للتنمٌة المحلٌة إلتحاد بلدٌات بعلب4.6

جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ واكبت 

ودعمت  للبنانٌةالمكتب التقنً للبلدٌات ا

 المحلٌة للتنمٌة اإلستراتٌجٌة الخطةإعداد 

باإلشتراك مع تجمع  بعلبك بلدٌات إلتحاد

(، CCVHبلدٌات وادي الهٌرو الفرنسً )

وبدعٍم من وزارة الخارجٌة الفرنسٌة 

ومقاطعة الهٌرو. ولقد أطلِقت الخطة رسمٌاً 

قد فً جامع مؤتمٍر خالل    .2016آذار  4ع 

تعزٌز قدرات البلدٌات اللبنانٌة وتوفٌر التدرٌب فً مجال التنمٌة . مشروع 5.6

 المحلٌة

(، وقد تمت صٌاغته باإلشتراك مع لجنة رؤساء 2018-2016ٌمتد هذا المشروع على ثالث سنوات )

ًْ اإلٌفلٌن واألود الفرنسٌتٌن. وهو ٌرمً بشكٍل أساسً إلى تعزٌز  ًْ مقاطعت البلدٌات اللبنانٌة، ومجلس

 بلدٌة مكاتب تعزٌز وأ إنشاء على التشجٌع من خاللقدرات البلدٌات اللبنانٌة فً مجال التنمٌة المحلٌة 

 التعاون شركاء من وبدعمٍ  التدرٌب طرٌق عن لبنانً بلدي وإتحاد بلدٌة 15 نحو فً المحلٌة للتنمٌة

 .الالمركزي

ٌ طلق المشروع عام  بدعٍم مالً من وزارة الخارجٌة الفرنسٌة ومن الشركاء وهو سٌسمح  2016س

 بإجراء األنشطة التالٌة:

 المحلٌة التنمٌة مجال فً تدرٌبً برنامج وإعداد المحلٌة بالتنمٌة المكلّف لوظٌفة توصٌف وضع 

 المحلٌة التنمٌة مجال فً تدرٌبٌة دورات سلسلة تنظٌم 

 التدرٌبٌة للدورات مكّملة تقنٌة عمل ورش سلسلة تنظٌم 

 فرنسا فً السلطات المحلٌة الشرٌكة فً تدرٌبٌة ودورات تقنٌة زٌارات إجراء 

 النفاٌات فً إتحاد بلدٌات الجومة عّكار. مشروع حول إدارة 6.6

 الفرنسٌة آسبر منطقة بلدٌات تجمعتم إعداد هذا المشروع الممتد على ثالث سنوات باإلشتراك مع 

(Communauté de Communes des Aspres) ومعالجة لنقل أورٌنتال البٌرٌنٌه مقاطعة ونقابة 
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 الجومة بلدٌات إتحاد مواكبة إلىهدف بصورٍة أساسٌة وٌ(. وهو SYDETOM 66) النفاٌات واسترداد

 .الصلبة للنفاٌات مستدامة إدارةٍ  أجل من عكار

ٌ صار إلى إطالقه عام  بدعٍم مالً من الشركاء ومن وزارة الخارجٌة الفرنسٌة. أما األنشطة  2016وس

 المرتقبة فهً التالٌة:

 النفاٌات إدارة مجال فً عكار الجومة بلدٌات إتحاد لوضع تشخٌص إجراء  

 اإلتحاد ضمن النفاٌات بإدارة معنٌة دائرة إنشاء 

 تدرٌب موظف فّنً بلدي على إدارة النفاٌات 

 النفاٌات إدارة نظام بشأن شروط دفتر إعداد 

 المحلٌٌن السكان تستهدف وتوعٌة تواصل أنشطة تنفٌذ 

 نموذجً مشروع وتنفٌذ بلورة 

 . الزٌارات التقنٌة7.6

تسمح هذه الزٌارات التقنٌة للمنتخبٌن والموظفٌن البلدٌٌن اللبنانٌٌن بإكتساب معلومات جدٌدة أو بتعمٌق 

معلوماتهم بشأن تنظٌم العمل البلدي، وتعزٌز الثقافة البلدٌة، وتنفٌذ مشارٌع التنمٌة المحلٌة، واألدوات 

بتنظٌم  نان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةجمعٌة المدن المتحدة فً لبالضرورٌة لتنفٌذ المشارٌع... وتقوم 

 هذه الزٌارات ووضع برنامجها، كما تقوم بمرافقة الوفود البلدٌة المشاركة فٌها.

 فهً التالٌة: 2015أما الزٌارات التقنٌة التً أجرٌت عام 

 التخطٌط فً البلدٌة واإلتحادات البلدٌات دورمنتخباً محلٌاً لبنانٌاً حول  15لنحو  زٌارة تقنٌة (1

فً مقاطعة الهٌرو الفرنسٌة بالتعاون  والسٌاحٌة واإلقتصادٌة المحلٌة والتنمٌة اإلستراتٌجً

 .2015حزٌران  10إلى  8( من CCVHتجّمع بلدٌات وادي الهٌرو الفرنسً )مع 

 

 إدارة آلٌات منتخباً محلٌاً لبنانٌاً حول 15لنحو  زٌارة تقنٌة (2

 مستوى على التعاون نماذج و الكبرى الحضرٌة التجمعات

الكبرى  الحضرٌة والتكتالت المدن

وتجارب وكاالت التنظٌم المدنً 

إنطالقاً من تجربة  وتحّدٌات النقل

 وباإلشتراك فرانس دو إٌل منطقة

 الفرنسٌة الوطنٌة الرابطة مع

، (FNAU) المدنً التنظٌم لوكاالت

 فً بارٌس. 2015أٌلول  5إلى  2من 
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باإلشتراك  النفاٌات ومعالجة إدارة منتخباً محلٌاً لبنانٌاً حول 15لنحو إلى فرنسا  زٌارة تقنٌة (3

 ومعالجة لنقل أورٌنتال البٌرٌنٌه مقاطعة ونقابة الفرنسٌة آسبر منطقة بلدٌات تجمعمع 

 .2015تشرٌن األول  14إلى  12(، من SYDETOM 66) النفاٌات واسترداد

 

VII- شركاؤنا 
 

  تنااألوروبٌة وبخاصة الفرنسٌة التً تدعم عدداً من أنشطالسلطات المحلٌة 

 شبكات وتجمعات السلطات المحلٌة المناطقٌة أو القطاعٌة 

  الفرنسٌة والتنمٌة الدولٌةوزارة الخارجٌة 

  والمعهد الفرنسً فً لبنانالسفارة الفرنسٌة 

  الوزارات والمؤّسسات الحكومٌة اللبنانٌة 

 المعنٌة بالتنمٌة المنظمات الدولٌة 

 السفارات وأجهزة التعاون التابعة لها 
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 جمعٌة المدن المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةتم إعداد هذا التقرٌر من قبل 

 وبدعٍم من وزارة الخارجٌة الفرنسٌة والسفارة الفرنسٌة فً لبنان

 للمزٌد من المعلومات

 Facebook :Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaisesتابعونا عبر صفحتنا على  

 .villes.org-www.btكما ٌمكنكم اإلّطالع على الصور والمقاالت والتقارٌر والمنشورات الصادرة عن الجمعٌة على موقعنا اإللكترونً  

 

 لإلتصال بنا

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةفً لبنان/  المدن المتحدة جمعٌة

 (٣بناٌة صقر )ط  شارع توفٌق سالم،

 راس النبع، طرٌق الشام، بٌروت، لبنان

 بٌروت، لبنان 5094-16ص. ب: 

 00 99 64 01 (961)الهاتف: 

 111مقسم   الفاكس:

 villes.org-contact@btالبرٌد اإللكترونً: 

 villes.org-www.btالموقع اإللكترونً: 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-et-Gouvernements-Locaux-Unis-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244
http://www.bt-villes.org/
mailto:contact@bt-villes.org
http://www.bt-villes.org/
https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel
http://www.bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/
https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel
http://www.bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/

