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 لمة المديرك

 

المستوى المحلي  ىبتعزيز التحّرك البلدي اللبناني على المستويين المحلي والدولي. فعل 4102العام اّتسم 

، وهو البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانيةأّوالً، تعّزز التحّرك البلدي اللبناني إلى حدٍّ كبير في إطار 

ما اللبنانية بناًء على  للبلديات التقني المكتب/ المتحدة المحلية والحكومات المدن برنامج صاغه مكتب منظمة

خالل المؤتمر من لجنة رؤساء البلديات اللبنانية ت العميد مروان شربل معالي وزير الداخلية والبلديا طلبه

 3102في السراي الكبير في بيروت. وفي العام  3103الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني الفرنسي عام 

اللبنانية بعد عملية تشاور طويلة ما بين السلطات المحلية نفسها  البلديات لدعم الوطني البرنامجأقّر الوزير 

 هذه السلطات وممثلي الدولة والمؤسسات الدولية.وما بين 

الصادر بتاريخ  111، واصلت اللجنة المصّغرة التي تشّكلت بموجب القرار رقم 3103واستكماالً لما تّم 

في مع وزارة الداخلية والبلديات  مركزية اإلداريةبحث موضوع الاللمساهمة في والمكلّفة ا 3103آذار  30

 جتماعاتها الدورية.إ

، ومتابعة العديد من مشاريع البحث عن شراكاٍت جديدةتعزيز التحّرك البلدي اللبناني بـكما ُترِجمت عملية 

التعاون الالمركزي وتواجد الشبكة بشكٍل فاعل على الساحة الدولية. ولقد شّكلت مشاركة وفد من المنتخبين 

لديات بتلبيًة لدعوة من جمعية رؤساء  ن لمؤتمر رؤساء بلديات فرنسايالدورة السادسة والتسعاللبنانيين في 

/ المتحدة المحلية والحكومات المدن عاون ما بين الجمعية ومكتب منظمةفرنسا فرصًة فعلية إلرساء أسس الت

 تشجيع التبادل ما بين المنتخبين اللبنانيين والفرنسييناللبنانية، وخصوصاً لجهة  للبلديات التقني المكتب

عام بهدف إقامة شراكات مستقبلية. وفي السياق عينه، سمح مؤتمر التعاون الالمركزي اللبناني الفرنسي ل

( Bailly( وبايي )Noisy-le-Roiبتوقيع بروتوكول تعاون ما بين بلديات عينطورة ونوازي لوروا ) 3103

 .3102في شهر أّيار في مجال إدارة الغابات 

إثر التوقيع على ميثاق  مشروع المنطقة المستدامة في المتن األعلىاخُتتم وبنجاح  3102وفي العام 

تكليالً لثالث سنوات من  3102أيلول  01بلدية خالل المؤتمر الختامي في  53المنطقة المستدامة من قبل 

معالجة مياه »مشروع التعاون ما بين منطقة إيل دو فرانس وإتحاد بلديات المتن األعلى. كما اخُتتم أيضاً 

الُمنفّذ باإلشتراك مع  «تحادات بلدّية في جنوب لبنانإالصرف الصحي وحماية الموارد المائية في ثالث 

 ة، مدينة نوجان سور مارن الفرنسية، وثالث(SIAAPنقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريس )

إتحادات بلدية من جنوب لبنان )جّزين، جبل الريحان وإقليم التفاح(. ولقد اختتم المشروع خالل مؤتمٍر ُعقد 

 للبلديات التقني المكتب/ المتحدة المحلية والحكومات المدن تنظيمه مكتب منظمةبوقام  3102آذار  31في 

برنامج دعم قدرات البلديات اللبنانية ودعم الحوار مع إلطالق  نية. ولقد شّكل هذا المؤتمر فرصةً اللبنا

، ومدينة نوجان سور SIAAP، باإلشتراك مع الـالسلطات المركزية في إطار معالجة مياه الصرف الصّحي

 .لتأمين مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي للجميع pS-Eauبرنامج التضامن ة ومارن الفرنسي
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مشروع دعم »أنشطة أخرى في إطار متابعة المشاريع على غرار المؤتمرْين حول  3102كما شهد العام 

بناء مركز ثقافي وورش العمل حول ، SIAAPباإلشتراك مع الـ «عملية تأسيس تجّمع بلديات بيروت الكبرى

 تنظيم األماكن العامة في مدينة بيروتإجتماعي في بريتال باإلشتراك مع مدينة إيبينز الفرنسية، وبرنامج 

دعم إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية في إتحاد بلديات بالتعاون مع منطقة إيل دو فرانس، وبرنامج 

 .)فرنسا( والهير وادي بلديات تجّمعبالتعاون مع  بعلبك

، السّيما مع مشاركة وفود لبنانية في إجتماعات هيئات عاماً زاخراً بالفعاليات الدوليةوأخيراً، كان هذا العام 

المتحدة: المؤتمر الدولي للنساء المنتخبات محلياً، منتدى السلطات المحلية  المحلية والحكومات المدن منظمة

 واإلقليمية في المتوسط، المكتب التنفيذي، والمؤتمر العالمي للمنظمة في الرباط في المغرب.  

صفحة خاصة إلى ذلك، وحرصاً منه على المضي في تعزيز مكانته وسمعته محلياً ودولياً، استحدث المكتب 

 /Cités et Gouvernements Locaux Unis»تحت اسم  Facebookلى موقع التواصل اإلجتماعي به ع

Bureau Technique des Villes Libanaises »نكم أن تتابعونا من خالل هذه الصفحة.ا، وبإمك 

ني بشكٍل مفّصل في هذا التقرير وعلى موقعنا اإللكترو يتسنى لكم اكتشافهااألنشطة التي سوختاماً، إن 

(villes.org-www.bt ) عاماً حافالً بالنجاحات ودليالً حّياً على دينامية شبكة  3102من العام جميعها جعلت

 اللبنانية. للبلديات التقني المكتب/ في لبنان المتحدة المحلية والحكومات المدن مكتب منظمة

 

 بشير عضيمي

 واألردن في لبنان المدن والحكومات المحلية المتحدةممثل منظمة 

 مدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية
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 مقّدمة

 
 في لبنان لى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةإتحادات البلديات المنتسبة إالبلديات و 

هو المكتب  للبلديات اللبنانيةالمكتب التقني في لبنان/  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةمكتب 

 81تحاد بلديات وإ 81. وتضم الشبكة في لبنان منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةالتمثيلي في لبنان ل

 في المئة من إجمالي السكان. 18بلدية، ومن ضمنها كبرى المدن اللبنانية، ما يجعلها تمّثل نحو 

 ءالئحة البلديات وإتحادات البلديات األعضا

 محافظةال تحاد البلدياتإالبلدية/  

 بيروت بيروت  0

 البقاع السهل تحاد بلدياتإ  4

 البقاع الهرمل تحاد بلدياتإ  2

 البقاع تحاد بلديات بعلبكإ  2

 البقاع تحاد بلديات شرقي بعلبكإ  5

 البقاع بريتال  6

 البقاع بعلبك  7

 البقاع عنجر -حوش موسى   8

 البقاع المعلقة -زحلة   9

 البقاع السلطان يعقوب  01

 البقاع مجدل عنجر  00

 البقاع الهرمل  04

 الشمال الجومة عكار تحاد بلدياتإ  02

 الشمال الضّنية تحاد بلدياتإ  02

 الشمال الفيحاء تحاد بلدياتإ  05

 الشمال أميون  06

 الشمال البّداوي  07

 الشمال بشّري  08

 الشمال تنورين  09

 الشمال إهدن -زغرتا   41

 الشمال طرابلس  40

 الشمال منجز  44

 الشمال المينا  42

 الجنوب جبل الريحان تحاد بلدياتإ  42
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 الجنوب جزين تحاد بلدياتإ  45

 الجنوب صور تحاد بلدياتإ  46

 الجنوب الزهراني -صيدا  اتحاد بلديات  47

 الجنوب الريحان  48

 الجنوب صور  49

 الجنوب صيدا  21

 الجنوب العباسية  20

 الجنوب الهاللية  24

 جبل لبنان بحمدون -إتحاد بلديات الجرد األعلى   22

 جبل لبنان تحاد بلديات الشوف السويجانيإ  22

 جبل لبنان األعلى متنإتحاد بلديات ال  25

 جبل لبنان ساحل المتن الجنوبي تحاد بلدياتإ  26

 جبل لبنان الفتوح -كسروان  تحاد بلدياتإ  27

 جبل لبنان انطلياس  28

 جبل لبنان برج حّمود  29

 جبل لبنان بعقلين  21

 جبل لبنان بيت مري  20

 جبل لبنان بيبلوس –جبيل   24

 جبل لبنان دالسّ  - البوشرية - الجديدة  22

 جبل لبنان جعيتا  22

 جبل لبنان جونيه  25

 جبل لبنان الحازمية  26

 جبل لبنان حّمانا  27

 جبل لبنان ضهر الحصن - زمار روك -الدكوانة   28

 جبل لبنان زوق مكايل  29

 جبل لبنان سن الفيل  51

 جبل لبنان شويت  50

 جبل لبنان الشياح  54

 جبل لبنان عاريا  52

 جبل لبنان عاليه  52

 جبل لبنان عانوت  55

 جبل لبنان عشقوت  56

 جبل لبنان عمشيت  57

 جبل لبنان عين سعادة  58

 جبل لبنان عينطورة  59
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 جبل لبنان الغبيري  61

 جبل لبنان غزير  60

 جبل لبنان غلبون  64

 جبل لبنان الغينة  62

 جبل لبنان تحويطة النهر - عين الرمانة - فرن الشباك  62

 جبل لبنان حبوس -بيت الككو  -عين عار  -قرنة شهوان   65

 جبل لبنان القلعة  66

 جبل لبنان الكفور  67

 جبل لبنان مار موسى  68

 جبل لبنان الليلكي -غدير التحويطة  -المريجة   69

 جبل لبنان ميروبا  71

 جبل لبنان نهر ابراهيم  70

 النبطية إقليم التفاح تحاد بلدياتإ  74

 النبطية العرقوب تحاد بلدياتإ  72

 النبطية القلعة تحاد بلدياتإ  72

 النبطية تبنين  75

 النبطية شبعا  76

 

 ات واإلتحادات التالية:البلدي 4882المنظمة في شهر نيسان  انضمت إلىو

o إتحاد بلديات الحاصباني؛ 

o  بلدية عربصاليم؛ 

o بلدية الهّبارية؛ 

o  حريصا. -بلدية درعون 
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في لبنان/  لى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةإتحادات البلديات المنتسبة إالبلديات وخريطة 

 (4102أيار  5المكتب التقني للبلديات اللبنانية )حتى تاريخ 

 

 

 



3102تقرير حول أنشطة العام    مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةمكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 

 

 

9 

  التقني للبلديات المكتب / مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنانفريق عمل

 اللبنانية
 

 الدكتور بشير عضيمي  .0

 مدير المكتب التقني للبلديات اللبنانيةو ،في لبنان ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة
 

 الدكتور سامي منقارة .4

 منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةمكتب مستشار و ،وزير سابق ورئيس بلدية طرابلس سابقاً 

 المكتب التقني للبلديات اللبنانية/ في لبنان
 

 السيدة هدى عضيمي .2

 عمال التطوير والتنسيقأمسؤولة عن 
 

 (Charlotte KALINOWSKIشارلوت كالينوفسكي )السيدة  .2

( في الشرق األوسط ومساِعدة SIAAP) نقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريسممثلة 

 المكتب التقني للبلديات اللبنانيةمكتب منظمة المدن/  للشؤون التقنية في
 

 نسرين مالعب اآلنسة .5

 داريةاإل الشؤونفة بالمحاسبة ومكلّ 
 

  اآلنسة ميسا التنير .6

 وبالمشاريع عمال اللوجستيةفة باألمكلّ 
 

 اآلنسة لين زهرالدين .7

 المشاريع تنفيذمساِعدة في مترجمة فورية و
 

 (3102السيدة ريا عازار )غادرت في حزيران  .8

 اإلعالمالتواصل ومشاريع وبالفة بمكلّ 
 

 (3102اآلنسة يارا ضو )غادرت في أّيار  .9

 مشاريعالفة بمكلّ 
 

 (Julien DESNOYERSالسيد جوليان دينوايه ) .01

 متدّرب  
 

 (Céline GENINاآلنسة سيلين جونان ) .00

 متدّربة   
 

 إيليا آديل سيدةال .04

 داريةإ سكريتاريا وأعمال   
 

 شقرا أبو سامرالسيد  .02

 متعّدد المهاممعاِون   
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  4102نظرة سريعة على عام 

 

 الوصف الحدث والمكان التاريخ

كانون  44
 الثاني

نحو سياسة تنظيم " ورشة العمل
 العاّمة في بيروت: ماكنمستدام لأل

" التطلعات والرهانات والتحّديات
 ( بيروت)

عرض للدراسات الجاري إعدادها ونقاش حول التطلعات والتحديات 
باألماكن العامة وكيفية إدارتها، وذلك في إطار مشروع المتصلة 

 التعاون ما بين بلدية بيروت ومنطقة إيل دو فرانس.

كانون  21
 0 -الثاني 
 شباط

المشاركة في المؤتمر الدولي للنساء 
 المنتخبات محلياً )باريس(

مشاركة وفد لبناني من أجل مناقشة دور المرأة في صنع القرار 
 والتمويل والوصول إلى الخدمات األساسية.المحلي، 

مؤتمر حول الخطوط العريضة  آذار 40
للبرنامج الوطني لدعم البلديات 

 الجديدة( بلديةاللبنانية )

إجتماع للبلديات اللبنانية من أجل الموافقة على الخطوط العريضة 
 .اللبنانية البلديات لدعم الوطني للبرنامج

معالجة " لمشروعالمؤتمر الختامي  آذار 47
مياه الصرف الصحي وحماية 

تحادات إالموارد المائية في ثالث 
   ( بيروت)" بلدّية في جنوب لبنان

وإجراء حوار مع ممثلي الحكومة من أجل  تقديم المشروع وآفاقه
 ات إتحادات بلديضمان تأييد هذا المشروع الُمنّفذ باإلشتراك مع 

نقابة تجّمع البلديات للصرف و ،اقليم التفاحو ،جبل الريحان ،جزين
 .(SIAAPالصحي لمنطقة باريس )

زيارة تقنية لممثلي تجّمع بلديات  نيسان 05
 ( إلى لبنانCCVHوادي الهيرو )

دعم إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية تحديد مسار مشروع 
 3105و 3102للفترة الممتدة بين عامْي  في إتحاد بلديات بعلبك

- كسأومدينة  والتنسيق ما بين هذا المشروع ومشروع بلدية بعلبك
 .بروفانس - آن

نحو مناطق مستدامة ورشة العمل " نيسان 42
" في لبنان: تجربة المتن األعلى

    ( بيروت)

تقديم مشروع ميثاق المنطقة المستدامة في المتن األعلى وتبادل 
منطقتْي جزين وعكار، وذلك في إطار الشراكة ما الخبرات مع 

 .إيل دو فرانس وإتحاد بلديات المتن األعلىبين منطقة 
والبلديات إجتماع للجنة رؤساء البلديات اللبنانية مع وزير الداخلية  والبلديات إجتماع مع وزير الداخلية نيسان 21

 اللبنانية البلديات لدعم الوطنيمن أجل الموافقة على البرنامج 
 وإعتماده رسمياً.

 -نيسان  21
 أّيار 4

 Baillyزيارة تقنية لرئيسْي بلديتْي 
 إلى عينطورة Noisy-le-Roiو

عينطورة في مجال إدارة إجراء تشخيص إلحتياجات بلدية 
 المساحات الحرجية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

حول  ورشة عمل بيروت الكبرى تموز 5
 يات آلية التحّول إلى مدينة كبرىتحدّ 

    ( بيروت) وأدواتها

نقاش بين المنتخبين اللبنانيين وممثلي المؤسسات الرسمية والجهات 
تأسيس تجّمع بلديات بيروت الكبرى المانحة الدولية بشأن 

نقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريس باإلشتراك مع 
(SIAAP).  

05-41 
 أيلول

زيارة تقنية لرئيس إتحاد بلديات 
بعلبك ورئيس بلدية بعلبك إلى تجّمع 

 بلديات وادي الهيرو )فرنسا(

نتخاب إما بين المنتخبين الفرنسّيين واللبنانيين عقب  عارفالت
 ن جديدين لفترة الثالث سنوات المتبقية من والية مجلسيْ رئيسيْ 

دعم إعداد الخطة ، والعمل على مشروع البلدية واإلتحاد
 . اإلستراتيجية للتنمية المحلية في إتحاد بلديات بعلبك



3102تقرير حول أنشطة العام    مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةمكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 

 

 

11 

المؤتمر الختامي لمشروع "نحو  أيلول 09
ميثاق منطقة مستدامة في المتن 

 األعلى" )بيروت(

عرض ميثاق المنطقة المستدامة في المتن األعلى ومنهجية 
الدراسة، باإلضافة إلى التوقيع على الميثاق من قبل منتخبي المتن 

 األعلى، وذللك في إطار الشراكة مع منطقة إيل دو فرانس.
تشرين  0-2

 األول
العالمي مؤتمر القمة المشاركة في 

الرابع لمنظمة المدن والحكومات 
 )الرباط، المغرب( المحلية المتحدة

المؤتمر العالمي للمنظمة الذي ينعقد مشاركة وفد بلدي لبناني في 
 كل ثالث سنوات.

 
09-40 

 تشرين الثاني
الدورة السادسة مشاركة في ال

ن لمؤتمر رؤساء بلديات يوالتسع
 فرنسا

تعريف المنتخبين المحليين اللبنانيين مشاركة وفد لبناني من أجل 
على جمعية رؤساء بلديات فرنسا وتعزيز الروابط مع الشركاء 

  الفرنسيين.
كانون  2

 األول
نحو سياسة تنظيم مستدام مؤتمر "

من  لألماكن العامة في بيروت:
" التخطيط إلى المشاريع العملية

 )بيروت(

تنظيم األماكن ة ونقاش حول مسألة يعرض للدراسات النهائ
، وذلك في إطار مشروع التعاون ما بين بلدية بيروت العامة

 ومنطقة إيل دو فرانس.

كانون  00
 األول

مشروع  مؤتمر لعرض ومناقشة
دعم عملية تأسيس تجّمع بلديات 

 الجديدة( بلدية) بيروت الكبرى

التشاورية التي تقديم المشروع وعرض النتائج األّولية لإلجتماعات 
أجريت مع رؤساء بلديات بروت الكبرى على المنتخبين اللبنانيين 
وممثلي المؤسسات الرسمية والجهات المانحة الدولية، باإلشتراك 

 .(SIAAP) بلديات للصرف الصحي لمنطقة باريسنقابة تجّمع المع 
كانون  08

 األول
 ورشة عمل للبحث وتبادل األفكار

في  اإلجتماعي الثقافيحول المركز 
 )سن الفيل( بريتال

دعم بلدية بريتال في معرض التفكير في كيفية إدارة المركز 
وتحديد األنشطة الواجب تنفيذها والتجهيزات الضرورية، وذلك في 

 إطار الشراكة ما بين بلدية بريتال ومدينة إيبينز الفرنسية.
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I- تعزيز التحّرك البلدي اللبناني 

 الوطني لدعم البلديات اللبنانيةالبرنامج 

وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل  أطلق

 3في خطابه في  البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانية

راي الكبير خالل المؤتمر سفي ال 3103تشرين األول 

الفرنسي. ويأتي  الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني

إطالق المشروع إستجابًة لما أبدته البلديات واإلتحادات 

البلدية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية 

 المتحدة من رغبٍة في اإلستفادة من برنامٍج وطني داعم.

ت من وزير الداخلية والبلدياوفي السياق عينه، طلب 

إقتراٍح لبرنامج تعتمده الوزارة بعد التشاور مع البلديات والمؤسسات نية تقديم لجنة رؤساء البلديات اللبنا

وكلّف مستشاره القانوني الدكتور ريمون مدلج متابعة هذا الملف مع مكتب  الحكومية والدولية المعنية.

 المنظمة.

للبلديات المكتب التقني في لبنان/  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةمكتب وفي هذا اإلطار، قام 

وبصياغة خطوطه العريضة. كما ُكلّف من  البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانيةبوضع منهجية  اللبنانية

 قبل لجنة رؤساء البلديات اللبنانية بتنظيم عملية التشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

تعّرف بالبرنامج، وتم وضعها  ليةوكان الهدف من وضع هذه المنهجية المبتكرة الموافقة على وثيقٍة أوّ 

 باإلستناد إلى عمليٍة تشاركية تتألف من ثالث مراحل:

 سلطات المحلية اللبنانية وما بين هذه السلطات وممثلي الدولة.التشاور ما ببن ال المرحلة األولى:

بمؤتمٍر  3102آذار  30واخُتِتمت في  3102وآذار  3103 ُنفِّذت هذه المرحلة ما بين شهرْي كانون األول

جمع البلديات اللبنانية لكي تصادق على الخطوط العريضة للبرنامج. وسمح هذا المؤتمر بإجراء استعراٍض 

 لتزام كافة األطراف المعنية.إنهائي للبرنامج وبالتأكيد على 

 خلية والبلديات.عرض النتائج والحصول على موافقة وزير الدا المرحلة الثانية:

وأفضى إلى الموافقة على البرنامج وإعتماده  3102نيسان  21ُعقد إجتماٌع مع وزير الداخلية والبلديات في 

مروان شربل بمواصلة هذا العمل  وزيرعهد التالمعنية. ولقد  األخرى من قبل الوزارة والمؤسسات الحكومية

 في حال استمر في منصبه، وإاّل بدعم البرنامج وتشجيع خلفه على تطبيقه.

البرنامج الوطني لدعم حول  مع الشركاء الفنيين والماليينعقد طاولة مستديرة ختامية  المرحلة الثالثة:

 .البلديات اللبنانية

 1122آذار  12صورة من المؤتمر المنعقد في 
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يف الحكومة الجديدة، وهي ستضم بلديات ومؤسسات حكومية من المزمع عقد هذه الطاولة المستديرة بعد تكل

شركاء فنيين وماليين بهدف إدراج البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانية في أجندة هذه المؤسسات ومن و

عقد  3102في العام  تمتحضيراً للطاولة المستديرة، أجل تأمين التمويل له بطلٍب من الحكومة اللبنانية. و

إجتماعات إحاطة مع مختلف الجهات والهيئات )اإلتحاد األوروبي، صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، 

 ، والوكالة الفرنسية للتنمية(.السفارة اإلسبانية، السفارة الفرنسية، السفارة اإليطالية

 
 شربل مروان العميد السابق والبلديات الداخلية وزيرصورة من اإلجتماع مع   

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات مكتب سمحت منهحية العمل هذه ل

 بإقرار األهداف العامة للبرنامج وهي: اللبنانية

 تعزيز اإلعتراف بالتحّرك البلدي في لبنان 

 دعم المؤّسسة البلدية اللبنانية 

 باإلتفاق على األنشطة الواجب تنفيذها لبلوغ هذه األهداف، من خالل:كما سمحت هذه المنهجية 

 أولوية بالنسبة للجهات المعنية بالبرنامج مشاريع على الصعيد الوطني مواضيعها ُمحّددة وذات ،

 :وتتمحور حول

o ( ؛الصرف الصحي، النفايات، النقلالخدمات األساسية) 

o ؛تعزيز التراث 

o  المحلية؛تدريب الجهات الفاعلة  

o عملية التحّول إلى مدينة كبرى.  

 على غرار:مشاريع نموذجية ثنائية أو متعّددة األطراف ُتنّفذ عبر التعاون الالمركزي ، 

o إعداد الخطط اإلستراتيجية للتنمية المحلية؛ 

o ...،إستحداث مكاتب بلدية للتنمية المحلية 

الوطني لدعم البلديات اللبنانية في بالذكر أنه تم ذكر مختلف الفعاليات المنّظمة في إطار البرنامج والجدير 

، والوكالة الوطنية لإلعالم، Lebanon Filesالصحف والمجاّلت اإللكترونية، والسّيما النهار، وموقع 

 .Sidonia Newsو Saida Gateوموقعْي 
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رة  فالمشاركة في اللجنة المصّغ لمساهمة في بحث موضوع الالمركزية ة االمكلّ

 اإلدارية

لجنة  111بموجب القرار  3103آذار  30وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل في شّكل 

مصّغرة منبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. 

إلى المساهمة مع اللجنة المعنية في وزارة الداخلية والبلديات بدراسة المسائل المتعلقة بما ترمي هذه اللجنة 

 مصرف في المودعة أموالها على فائدة البلديات منحيلي: الصندوق البلدي المستقل، قانون الرسوم البلدية، 

  .ريةالبلدي، وكل ما يتعلق بالالمركزية اإلدا العمل تعرقل التي لبنان، التعاميم

 تتألف هذه اللجنة من:

 المستشار القانوني لوزير الداخلية والبلديات ورئيس اللجنة المصّغرة؛العميد ريمون مدلج، 

 السيد نادر الغزال، رئيس بلدية طرابلس؛

 السيد نهاد نوفل، رئيس بلدية زوق مكايل؛

 قة؛المعل-المعلوف، رئيس بلدية زحلة السيد جوزيف

 وأمين سّر اللجنة؛ الخنسا، رئيس بلدية الغبيريالسيد محمد سعيد 

 في لبنان منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةمكتب السيد بشير عضيمي، مستشار اللجنة وممثل 

 . المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومدير

والمؤسسات  مختلف الوزارات اللبنانية، وراسلت 4884لدورية منذ العام وواصلت اللجنة إجتماعاتها ا

 والمطالبة بالحقوق المالية للبلديات. الحكومية من أجل المضي قدماً بعملها حول الالمركزية

 

II- د مشاريع التعاون الالمركزي  تعّد

 البحث عن شراكات جديدة .أ

 فرنسا ن لمؤتمر رؤساء بلدياتيالدورة السادسة والتسعالمشاركة في 

وُتعتبر  8081رئيس بلدية وتجّمع بلديات. تأسست عام  00888شبكًة تضم  هي جمعية رؤساء بلديات فرنسا

جمعية ذات منفعة عامة. تكمن رسالتها الرئيسة في البروز كمحاوٍر أساسي للسلطات العامة أينما يكون 

مستقبل البلديات والتجمعات البلدية وتطّورها على المحك. أما رسالتها الثانية، فهي متابعة المستجدات 

 لقانونية والتنظيمية وتحليلها بغية تقديم نصائح فردية لرؤساء البلديات والتجمعات البلدية.ا



3102تقرير حول أنشطة العام    مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةمكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 

 

 

15 

 
 والتجمعات البلدية الفرنسية بلدياتالن لمؤتمر رؤساء يلدورة السادسة والتسعالجلسة اإلفتتاحية ل  

رؤساء  في جمعية نة العالقات الخارجية(، رئيسة لجNicole FEIDTعقب مشاركة السيدة نيكول ِفيدت )

، ُوّجهت دعوة لمشاركة وفٍد لبناني المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني الفرنسي، في بلديات فرنسا

دت هذه الدعوة في شهر آذار  مدير  بينخالل إجتماٍع  4880في المؤتمر السنوي المقبل للجمعية. ولقد ُجدِّ

السيدة و( Rollon MOUCHEL-BLAISOTليزو )ب-شيلموالسيد رولون عام جمعية رؤساء بلديات فرنسا 

 في المكتب التقني للبلديات اللبنانية. عمال التطوير والتنسيقأمسؤولة هدى عضيمي، 

نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، وعليه، 

فرنسا، مشاركة وفٍد من رؤساء البلديات اللبنانية في الموتمر السنوي بالتنسيق مع جمعية رؤساء بلديات 

تشرين الثاني  30و 31و 01، في والسلطات المحلية للجمعية وفي المعرض المخّصص لرؤساء البلديات

 في باريس. 3102

، وحّل ضيف شرف على لدية واتحاد بلدي وعضو مجلس بلديرئيس ب 32ولقد تألّف الوفد اللبناني من 

 .3102دورة المؤتمر لعام 

 التالية: فكانتالمؤتمر أما أهداف المشاركة في 

تعريف المنتخبين اللبنانيين األعضاء في لجنة رؤساء  -

البلديات اللبنانية وفي منظمة المدن والحكومات المحلية 

المتحدة في لبنان على أنشطة جمعية رؤساء بلديات 

على فرنسا وعلى أهمية دور لجنة جامعة للمدن 

 الصعيد الوطني بالنسبة للمنتخِبين المحليين.

إرساء أسس التعاون ما بين جمعية رؤساء بلديات  -

فرنسا ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية 

اللبنانية، المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات 

في ما يتعلق بالبرنامج الوطني لدعم البلديات  خاصةً 
 البلديات لرؤساء المخّصص المعرضصورة للوفد أثناء زيارة 

 المحلية وللسلطات
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 .اللبنانية الذي أُطلِق خالل المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني الفرنسي

مناقشة إمكانية إقامة شراكات ما بغية ما بين المنتخبِين المحليين اللبنانيين والفرنسيين  بادلتعزيز الت -

 .بين مدنهم وبلدياتهم

لسلطات المحلية الذي ينعقد على هامش المؤتمر لزيارة المعرض المخّصص لرؤساء البلديات و -

 واإلّطالع على معلومات بشأن مقّدمي الخدمات وما يقترحونه من خدمات وتجهيزات على البلديات. 

بلديات بتنظيم لقاءات على هامش المؤتمر مع ممثلي جمعية رؤساء كما سمحت مشاركة الوفد اللبناني 

، وجمعية مناطق ، والخارجية الفرنسيةاإلصالح في الدولة والالمركزية والخدمة المدنيةوزارتْي فرنسا، و

اإليفلين، وجمعية  فرنسا، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجلس مقاطعة األود الفرنسية، ومجلس مقاطعة

Mairie 2000  ْومدينتي Plougoumelen وThorigné d'Anjou تجّمع البلديات للصرف نقابة ، فضالً عن

 .ومنظمة المدن المتحدة في فرنسا (SIAAPالصحي لمنطقة باريس )

المشاريع الوطنية المنبثقة وتقديم البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانية إلى من جهة ورمت هذه اللقاءات 

 وأإقامة أخرى إلى من جهٍة الكبرى، وعنه والمتعلقة بتعزيز التراث، التدريب، الصرف الصحي، وبيروت 

 تعزيز الشراكات ما بين المنتخبين المحليين الفرنسيين واللبنانيين.

دعا القائم باألعمال باإلنابة في السفارة اللبنانية في فرنسا السيد غدي الخوري كافة أعضاء الوفد  إلى ذلك،

إلحتفال بعيد اإلستقالل بحضور معالي وزير تشرين الثاني ل 48وشركائهم الفرنسيين إلى حفل استقبال في 

  الداخلية والبلديات العميد مروان شربل.

جان بول باشي السيد لّبى الوفد اللبناني دعوة وفي الختام، 

(Jean-Paul BACHY) ،انّي آردين مبرئيس منطقة شا

(Champagne Ardenne)، المنطقة يوم الجمعة  لزيارة

أتاحت هذه الزيارة للمنتخبين  تشرين الثاني. 44في 

فرصة إكتشاف أدواٍت جديدة إلدارة المناطق وتطويرها 

اللجنة المناطقية للسياحة ووكالة التنمية على غرار 

كما تسّنى لهم أن يروا  .التابعة للمنطقة اإلقتصادية

بأنفسهم أهمية عمل المنتخبين ضمن جمعيات تضم 

السيدة يوالند آرتس ساء البلديات خالل لقاٍء مع ؤر

(Yolande ARTS) ، جمعية رؤساء لالمديرة العامة

 .بلديات مقاطعة المارن الفرنسية

 

 Champagne Ardenneصورة أثناء زيارة منطقة 
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ع بلديات بيروت الكبرىنحو  ع انقابة  باإلشتراك مع تأسيس تجّم  لبلدياتتجّم

  (SIAAPللصرف الصحي لمنطقة باريس )

رئيس نقابة تجّمع البلديات ( Maurice OUZOULIASالسيد موريس أوزولياس )قام بها  التي زيارةال أتاحت

لوجهات النظر سمح  تبادلٍ  فرصًة إلجراء 3102 في شهر آذار ي لمنطقة باريس إلى لبنانللصرف الصح

في  ومدينة بيروت SIAAPإقامة شراكة تقنية ما بين الـ اتوبلدية بيروت بمناقشة إمكاني SIAAPلمنتخبي الـ

 داربالنقاش الذي  الدكتور بالل حمد ة بيروتذّكر رئيس بلدي ،وبدوره ي.مجال معالجة مياه الصرف الصح

 النقل. جالمع منطقة إيل دو فرانس حول إنشاء منطقة بيروت الكبرى في م

لتبادل وجهات النظر طرح فكرة تنظيم ورشة عمل في بيروت إعادة النقاشات بالمنتَخبين إلى  َحَدت هذه

ولتحديد أدوات اإلدارة الجماعية لبعض الخدمات على  التحّول إلى مدينة كبرى وأدواتها آلية تحّديات بشأن

 .3102تموز  5مستوى المدينة الكبرى. ولقد انعقدت هذه الورشة في بيروت في 

بلديات بيروت ل تجّمعٍ »وفي ختام الورشة، أّكدت البلديات اللبنانية المجتمعة بوضوح على رغبتها في إنشاء 

من شأنه معالجة المسائل ذات الصلة بالصرف الصحي والنقل والتنمية المستدامة. وطلبت هذه  «الكبرى

 لمكتب التقني للبلديات اللبنانيةلبنان/ افي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة البلديات من 

دراسة مختلف اإلمكانيات واآلليات اآليلة إلى تجسيد رغبة البلديات المشاِركة في الورشة باإلجتماع على 

شكل تجّمٍع رسمي وقانوني، مع أخذ الدعم المقّدم في إطار التعاون الالمركزي أو من قبل الجهات المانحة 

 بعين اإلعتبار.

مكتب منظمة المدن والحكومات ، قام بو بيروت الكبرى خالل ورشة العملرب عنه منتخاستجابًة لما أع

نقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة و لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي المحلية المتحدة 

الكبرى  بيروت بلديات تجّمع تأسيس بصياغة الخطوط العريضة لمشروع دعم عملية (SIAAPباريس )

 لمعالجة المسائل المتعلقة بالصرف الصحي والنقل.

 
 1122تموز  5ورشة عمل بيروت الكبرى، 
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. ولقد سلّطت هذه اإلجتماعات الضوء 3102ومن ثم ُعِقدت إجتماعاٌت تشاورية طوال شهر تشرين الثاني 

كما أعربوا عن إستعدادهم التجّمع.  رؤساء البلديات الذين تم اإلجتماع معهم لمشروع على تأييد العديد من

تسمح بتحقيق المزيد ال لإلنخراط لكي يبصر المشروع النور وإلحياء التجّمع. وأّكدوا أن اإلدارة المشتركة 

 .مكاناتتحقيق الوفورات عند تشارك اإلب على األرض فحسب، بلمن الفعالية 

مشروع دعم عملية تأسيس عرض بهدف  3102كانون األول  00في  ثانٍ  هذا اإلطار، ُعقد مؤتمرٌ وفي 

وعرض نتائج عملية التشاور مع رؤساء البلديات على كافة المنتخبين المعنيين  تجّمع بلديات بيروت الكبرى

 وعلى الشركاء الفنيين والماليين.

على غرار إختيار أن يكون شكله القانوني تجمعاً بدالً ونوقشت خالل المؤتمر العناصر األساسية للمشروع 

يكون إتحاداً أو تحديد اإلشكاليات الواجب تناولها في إطار بيروت الكبرى )الصرف الصحي، النقل، من أن 

 التنمية المستدامة، النفايات...(.

جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والشركاء األجانب إهتماماً كبيراً بهذه المبادرة، وشّجعوا  ىولقد أبد

عمل ووضع خارطة طريق قبل التوّجه إلى المانحين للشروع بالعمل على المنتخبين المحليين على مواصلة ال

 أحد المواضيع المطروحة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الصحافة نقلت الفعاليات المتعلقة بهذا المشروع وتحديداً جريدتْي اللواء واألخبار 

  والوكالة الوطنية لإلعالم.

ن  NOISY-LE-ROIو BAILLYالشراكة ما بين عينطورة ومدينتْي   الفرنسيتْي

في مؤتمر التعاون الالمركزي الذي نظمته مقاطعة اإليفلين الفرنسية كضيف شرف عقب مشاركة وفد لبناني 

، زار رئيسا بلديتْي ( الفرنسيةRambouilletفي مدينة رامبوييه ) 3103تشرين األول  05إلى  00من 

Noisy-le-Roi وBailly ( السيدان ميشيل كوالنMichel COLINوكلود ج )ا( ماتيClaude JAMATI ) في

  بلدية عينطورة بغية تشخيص إحتياجاتها.شهر أّيار 

ا بين بلدية عينطورة والمدينتين الفرنسيتين. وُعقد بعد ذلك تعاون م لبدأت هذه الزيارة بتوقيع بروتوكو

يعّرف بالسياق اللبناني في مجال إدارة الغابات، ما سمح بمناقشة سبل التعاون في هذا المجال بين  إجتماعٌ 

 البلديات الثالث.

 لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ذلك، إقترح 

 عملية تعاون تتم على ثالث مراحل:

  ًتنظيم  :أوال( بعثة علمية للفرع الدولي للهيئة الوطنية للغاباتONFI بالتعاون مع جامعة الروح )

اح خطة القدس الكسليك، وذلك بهدف إستعراض وتقييم ما ُنفّذ من دراسات حول الغابات وإقتر

 ل هذه الزيارة من قبل وزارة الخارجية الفرنسية.عمل. ويمكن مثالً أن ُتموّ 

 لدى الطالب. ثانياً: تنفيذ حملة توعية 
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  ثالثاً وأخيراً: إطالق مشروٍع نموذجي في عينطورة: استحداث دروب وممرات، الوقاية من

 الحرائق، الحماية،...

 Charlotte) كالينوفسكي بحضور السيدة شارلوت 3102آب  3ثاٍن في مكتب المنظمة في  إجتماعٌ وُعقد 

KALINOWSKI)  نقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي ممثلة( لمنطقة باريسSIAAP)  في الشرق

في  (، ملحق لشؤون التعاون والعمل الثقافيGilles THUAUDET) السيد جيل ُتيوديه، والسيد األوسط

ة عن السياق اللبناني وتحديد زإعطاء لمحة موجكان السفارة الفرنسية في لبنان. أما الهدف من اإلجتماع ف

 في مجال الصرف الصحي. Noisy-le-Roiو Baillyْي عينطورة ومدينتبلدية بين آفاق التعاون ما 

 

 متابعة المشاريع الجارية .ب

 إجتماعي في بريتال باإلشتراك مع مدينة إيبينز الفرنسيةمركز ثقافي تشييد 

، قررت بلدية 3111إثر دراسٍة اقتصادية إجتماعية أُجريت عام 

يسمح بريتال أن تبني مركزاً بلدياً اجتماعياً ثقافياً من شأنه أن 

باستدامة وتعزيز الزخم الملموس لدى السّكان والناتج عن 

األنشطة اإلجتماعية والثقافية التي تم تنفيذها في السنوات 

 الماضية.

فوجود مكاٍن يشّرع أبوابه أمام الجميع ويعمل على مدار الساعة، 

سيكون عنصراً جامعاً لسّكان بريتال وسيساهم في تحسين نوعية 

ع الشباب على البقاء في أّنه يشجّ الحياة في هذا البلدة، ناهيك عن 

 بلدتهم والتجّذر فيها. 

مدينة إيبنز الفرنسية الدعم من أجل تشييد  تقّدم، المشروع بالنسبة لسكان بريتال وإدراكاً منها ألهمية هذا

بموازاة ذلك عملية البحث والتفكير بشأن تنشيط المركز بغية ضمان سير عمله هي واكبت المركز. و

، كُمن التحدي بالنسبة 3103وعلى إعتبار أن أعمال البناء بوشرت نهاية العام  مستقبالً بفعاليٍة وانتظام.

 الظروف.بأفضل  3101مطلع العام ملية التفكير هذه لكي يفتح المركز أبوابه بإستكمال ع 3102للعام 

في  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة نّظم وعليه، 

باإلشتراك مع  حول المركز اإلجتماعي الثقافي ورشة عمل للبحث وتبادل األفكار 3102كانون األول  01

أما الهدف من الورشة فهو مّد بلدية بريتال ومكتبها البلدي للتنمية المحلية مدينة إيبينز وبلدية بريتال. 

 وفعالة للمركز الثقافي اإلجتماعي. طة عمل متينةخ من أجل وضعباألفكار 

 بناء المركز الثقافي اإلجتماعي في بريتال
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رحات بشأن ما ورشة بتوضيحاٍت وتصِوْيبات ومقتال تخرج

إن لجهة  اإلجتماعية الثقافية والهندسيةأوصت به الدراستان 

األنشطة أم لجهة التجهيزات والمعدات وطريقة العمل )اإلدارة 

  والموظفين والتمويل وما إلى هنالك(.

وحرصاً على ضمان استمرارية المركز، تم تشكيل مجموعة 

في ختام  «أصدقاء المركز اإلجتماعي الثقافي لبلدية بريتال»

الورشة. تقوم هذه المجموعة على ميثاٍق تمت صياغته مسبقاً وهي 

عبارة عن مجموعة دعم تواكب المركز مالياً أو مادياً أو من خالل 

ين أو يات. تتألف المجموعة من أفراد أو أشخاص معنويين محلين، وطنرف واإلتصالت والخبراتشارك المع

ثقافية، مؤسسات خيرية، مؤسسات رسمية، ومؤسسات مراكز منظمات غير حكومية، )جمعيات، دوليين 

     شخصاً على الميثاق. 31. ولقد وّقع مصارف، مؤسسات خاصة، متطوعين،...(

 بالتعاون مع منطقة إيل دو فرانس تنظيم األماكن العامة في بيروتبرنامج 

في مجال تنظيم األماكن العامة، قامت بلدية بيروت بالتعاون مع منطقة إيل  قفزة نوعية رغبًة منها في إحراز

بغرض تعزيز قدرات البلدية  «تنظيم األماكن العامة في مدينة بيروت»دو فرانس بوضع برنامج 

 األماكن العامة.ومساعدتها على تنفيذ سياسية ُتعنى بتنظيم 

بمتابعة مولٌج  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إن 

لكي تستفيد كامل شبكة  النتائجتشاطر بالتنسيق ما بين المؤسسات، وبو، للمشروع الشّقين اإلداري والمالي

 البلديات واإلتحادات البلدية األعضاء.

 يتألف البرنامج من نوعين من الدراسات:

 :دراسات تخطيط ُمدني 

 خطة التنقّل السلس؛ -

 خطة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية؛ -

 المخطط التوجيهي لتنظيم اإلنارة؛ -

  :دراسة عملية 

 مشروع مسار التنقل السلس ما بين حرش بيروت ووسط المدينة التجاري. -

إلى موّجهة الالتواصل والتوعية عبر سلسلٍة من ورش العمل  ألنشطة مخّصصاً كما يشمل البرنامج شّقاً 

الدراسات وإغنائها من خالل النقاشات والهدف من هذه الورش عرض  جمهوٍر واسع يتعّدى النطاق البلدي.

الُمدني )وزارات، جامعات،  نظيممع الجهات الفاعلة المباشرة وغير المباشرة المعنية بالت وتشاُرك األفكار

 .أهل اإلختصاص، المجتمع المدني...(

 اإلجتماعي المركز حول األفكار وتبادل لبحثا ورشة

 1122كانون األول  21في بريتال،  الثقافي
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مكتب منظمة المدن والحكومات وألجل هذا الغرض، نّظم 

ورشتْي  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي المحلية المتحدة 

 كانون الثاني 33في  . إنعقدت الورشة األولى3102عمل عام 

ة في ياسة تنظيم مستدام لألماكن العامنحو س"تحت عنوان 

. شارك في الورشة بيروت: التطلعات والرهانات والتحّديات"

مشاركاً، وتم في خاللها عرض الدراسات  021أكثر من 

والتحديات المتصلة األربعة الجاري إعدادها ومناقشة التطلعات 

 العامة. نبإدراة األماك

نحو سياسة تنظيم مستدام لألماكن العامة في " كانون األول تحت عنوان 1رشة الثانية، فإنعقدت في أّما الو

ممثلين عن الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات وجمعت  "من التخطيط إلى المشاريع العملية بيروت:

 المدني والجمعيات واألساتذة الجامعيين.وأهل اإلختصاص والمجتمع 

 وتمّثلت أهدافها في ما يلي:

إْطالع المشاركين على ما أُنجز من دراسات وتعزيز وعيهم بالمسائل اإلستراتيجية ذات الصلة  -

 بالتنمية الحضرية؛

 تشجيع تملّك مختلف الجهات الفاعلة المحلية للمشاريع؛ -

 الجهات المفاعلة المتعّددة وتعميم منهجية المشروع؛إطالق عملية مبتكرة للتشاور ما بين  -

 إثارة النقاش بشأن مسألة تنظيم األماكن العامة.  -

جّيدة والجدير بالذكر أن هذا المشروع حظي بتغطيٍة إعالمية 

حيث صدر العديد من المقاالت حول  في الصحافة المكتوبة

العمل في صحف البناء واللواء والمستقبل والسفير ورشتْي 

ووكالة  Lebanon Filesوالدايلي ستار وموقع النشرة و

لإلعالم وموقعْي الشرق الجديد والوكالة الوطنية  أخبار

Sidonia News وTripoli Scope.  

 

 برنامج دعم إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية في إتحاد بلديات بعلبك

عبالتعاون مع   الفرنسي الهيرو وادي بلديات تجّم

تنمية، طلب اتحاد بلديات بعلبك من ال علىمن أثٍر  لما لهاالتخطيط المناطقي ولتحديات المتعلقة بإدراكاً منه ل

في معرض إعداده لخطته اإلستراتيجية للتنمية المحلية.  يسانده( أن CCVHتجّمع بلديات وادي الهيرو )

حول  إطارية للتعاون الالمركزي. وتتمحور هذه اإلتفاقية تفاقيةً إ 3103شهر أيار لطرفان في وعليه، وّقع ا

 ثالثة محاور عمل:

 11معرض على هامش ورشة العمل األولى في 

 1122 كانون الثاني

 1122كانون األول  4ورشة العمل الثانية في 
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 التخطيط اإلستراتيجي؛ 

 ؛السياحة المستدامة 

 التراثية إبراز المقّومات. 

إتحاد بلديات إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية في لدعم وضع مشروٍع أّول  ، تمّ وعلى هذا األساس

مخّطٍط استراتيجي للمنطقة  ويقضي بإعداد( 3105-3102. يمتد هذا المشروع على ثالث سنوات )بعلبك

 حول مشروٍع مشترك للتنمية المناطقية. نشاط اإلتحادإلى تنظيم  يرمي

في هذا  اللبنانيةلبنان/ المكتب التقني للبلديات في مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ينص دور 

المشروع على التنسيق ما بين الشركاء اللبنانيين والفرنسيين )خاصًة في مجال األنشطة وزيارات التجّمع 

إلى لبنان والمؤتمرات وورش العمل،...( ومتابعة تنفيذ إتحاد بلديات بعلبك لألنشطة طوال فترة المشروع. 

 طار مشروع التعاون الذي يجمعهم.إلى ذلك، يقّدم المكتب المشورة إلى الشركاء في إ

من قبل شركة آرش لإلستشارات  3102و 3103ما بين العامْين  تم إجراء تشخيص أّولي لإلتحادولقد 

والدراسات الهندسية. واسُتكِمل هذاالتشخيص بتشخيصْين حول الزراعة والسياحة الريفية من إعداد طالبتْين 

خالل الزيارة التي نّظمها المكتب التقني للبلديات اللبنانية لتجّمع  من الجامعة اللبنانية انضمتا إلى المشروع

 .3102بلديات وادي الهيرو إلى لبنان في شهر نيسان 

ولتحديد أوجه التنسيق  3105و 3102 تحديد مسار المشروع بين عاميْ شّكلت هذه الزيارة فرصًة ل

والتعاون مع مشروع بلدية بعلبك التي تعمل بدورها على إعداد خطتها للتنمية المحلية بالتعاون مع مدينة 

 بروفانس الفرنسية. - آن - كسأ

لبنان/ المكتب التقني للبلديات في مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة عالوًة على ذلك، نّظم 

إلى  05زيارًة تقنية لرئيس إتحاد بلديات بعلبك ورئيس بلدية بعلبك إلى وادي الهيرو في فرنسا من  اللبنانية

نتخاب إما بين المنتخبين الفرنسّيين واللبنانيين عقب  عارفالتسمحت هذه الزيارة ب. 3102أيلول  31

. كما تمّكن المنتخبون من البلدية واإلتحاد ن جديدين لفترة الثالث سنوات المتبقية من والية مجلسيْ رئيسيْ 

، فضالً عن دعم إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية في إتحاد بلديات بعلبكالعمل على مشروع 

 مشروعْي اإلتحاد والبلدية. التنسيق بين

مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية وأخيراً، عمل 

على  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي المتحدة 

اإلعداد لزيارة وفٍد من تجّمع بلديات وادي الهيرو إلى لبنان 

مخّصصة العمل الورشة من أجل المشاركة في 

كانون  31في  علبكإلستعراض تشخيص إتحاد بلديات ب

   .3101الثاني 

 1122 أيلول 11-25 ،فرنسا في الهيرو وادي إلى تقنية زيارة
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إعداد ميثاق منطقة مستدامة في إتحاد بلديات المتن األعلى باإلشتراك مع منطقة 

 إيل دو فرانس

في أنشطة تعاون المركزي في لبنان وبخاصة مع بلدية  0111تنخرط منطقة إيل دو فرانس منذ العام 

لمشاريع المنطقة لتشمل جبل لبنان، ما سمح بإطالق ، اّتسعت الرقعة الجغرافية 3111بيروت. ومنذ العام 

 منطقة مستدامة بالشراكة مع إتحاد بلديات المتن األعلى. ميثاق مشروٍع إلعداد

وإبراز التراث  يرمي هذا الميثاق إلى إشراك البلديات في مشروٍع يهدف إلى حماية البيئة والمناظر الطبيعية،

اإلقتصادية واإلجتماعية، وإدارة مكّبات النفايات والكّسارات والصرف المعماري، وتعزيز التنمية السياحية و

   الصحي والمياه والتنظيم الُمدني على نحٍو فّعال.

متابعة الشّق  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  تولّى

اإلداري للمشروع، وتنفيذ بعض األنشطة )مؤتمرات، ورش عمل، زيارات تقنية إلى الخارج(، والتنسيق 

 بين مختلف السلطات المحلية المعنية بالدراسات التي أفضت إلى صياغة ميثاق المنطقة المستدامة.

، والمكتب الفرنسي EDESSAاني من مكتب الدراسات اللبنولقد أجريت الدراسات على يد مجموعٍة تتألف 

ECOMED إجراء تشخيص للمنطقة يمكن ّوالً مدى. وتنقسم هذه الدراسات على ثالث مراحل: أ، وجمعية

تحديد األهداف والتحديات في مرحلٍة ثانية قبل صياغة الميثاق في المرحلة الثالثة أن يتم على أساسه 

 واألخيرة.

مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية  حرصشروع. ولذلك، العام األخير لهذا الم 3102العام  كان

تحفيز المنتخبين المحليين وإشراكهم لكي يتملّكوا على  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي المتحدة 

 المشروع ولُيصار إلى المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة وضمان حسن سير المرحلة الثالثة.

ة الواجب أن يتضّمنها الميثاق. عمليمنتخبو المتن األعلى بالتالي مجموعات قطاعية لتحديد المشاريع الوشّكل 

 ولقد إجتمعت هذه المجموعات في شهرْي شباط وآذار وترّكز عملها على المجاالت التالية:

 ة البيئية والتراث؛السياح -

 التنظيم الُمدني؛ -

 الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي؛ -

 والمساحات والمناظر الطبيعية؛الغابات  -

 المياه والبنى التحتية والمقالع والكّسارات. -

ومن ثم قام المكتب بتنظيم عملية التشاور ما بين منتخبي المتن األعلى والشركاء في المشروع من أجل 

حزيران  32ي مناقشة كيفية تشكيل اللجنة الُمناط بها مستقبالً إدارة المنطقة المستدامة. بدأت هذه النقاشات ف

 01عضواً:  01داخل اللجنة التوجيهية واستمرت في األسابيع التالية واستقّر الرأي على لجنٍة تتألف من 

ممثلين عن  1ممثلين عن البلديات غير التابعة لإلتحاد،  2ممثلين عن إتحاد بلديات المتن األعلى، 
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مجلس اإلنماء واإلعمار، المؤسسات الرسمية )

الداخلية والبلديات واألشغال العامة(، ووزارات البيئة و

ممثل واحد عن المنظمات غير الحكومية، وممثل واحد 

 عن مخاتير القرى التي ال مجالس بلدية فيها.

عن تنظيم فعاليات وعلى إعتبار أّنه المسؤول 

مكتب منظمة المدن والحكومات نّظم  المشروع،

لبنان/ المكتب التقني للبلديات في المحلية المتحدة 

. 3102مؤتمرين في إطار المشروع عام  اللبنانية

نيسان وسمح بعرض  32انعقد المؤتمر األول في 

بحضور ممثلي الدولة وإبراز ما  هذه المبادرةالمرحلتين األولى والثانية من المشروع، وبتسليط الضوء على 

تشاطر هذه التجربة مع تجربتين مشابهتين يتم العمل عليهما في لبنان وهما: إنشاء فضالً عن  تمّثله من آفاق،

ومنطقة طبيعية مستدامة في منطقة جّزين آلب،  –أعالي عّكار بالتعاون مع منطقة رونمنطقة مستدامة في 

 دازور.  كوت -آلب  -بالتعاون مع منطقة بروفانس 

يلول بمشاركة كافة الشركاء الُمشار إليهم آنفاً، باإلضافة إلى ممثلي أ 01أّما المؤتمر الثاني، فانعقد في 

وبمتابعة المشروع  الخاص بالمحميات الطبيعيةتعّهدوا بالعمل على إقرار القانون المؤسسات الحكومية الذين 

مية في لجنة إدارة المنطقة المستدامة فور استالمهم طلب رسمي من خالل تعيين ممثلين عن اإلدارات الرس

  بهذا الخصوص. 

ألول منطقة طبيعية  أيضاً نقطة إنطالقشّكل هو ، فتعاونهذا المؤتمر تكليالً لثالث سنوات من ال أتىولئِن 

ميثاق المنطقة وقّعوا على  بلدية لبنانية 53مستدامة في لبنان، حيث أن إتحاد بلديات المتن األعلى و

 .المستدامة

 
 1122 أيلول 21 في الثاني المؤتمر خالل األعلى، المتن في المستدامة المنطقة ميثاق على للموّقعين صورة  

 4102نيسان  42المؤتمر األول، 
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وفي الختام، تجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع حظي بدوره بتغطيٍة إعالمية جّيدة في الصحافة المكتوبة 

 Lebanon Filesن في جريدتْي المستقبل والبناء، وعلى مواقع حيث صدرت مقاالت حول المؤتمريْ 

  .، والوكالة الوطنية لإلعالم. كما تطّرقت إذاعة صوت لبنان إلى هذا المشروع مّرتينSidonia Newsو

ة في تحادات بلديإوحماية الموارد المائية في ثالث معالجة مياه الصرف الصحي 

عنقابة  باإلشتراك مع جنوب لبنان  للصرف الصحي لمنطقة باريس  البلديات تجّم

 ة في جنوب لبنانإتحادات بلدي معالجة مياه الصرف الصّحي وحماية الموارد المائية في ثالثأُِطلق مشروع 

، ومدينة نوجان (SIAAPنقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريس )باإلشتراك مع  3101عام 

المدن مكتب منظمة ت إقليم الّتفاح ومنطقة جّزين وجبل الريحان، واسور مارن الفرنسية، وإتحادات بلدي

  الفرنسية.بدعٍم مالي من وزارة الخارجية  ،/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةوالحكومات المحلية المتحدة

يرمي هذا المشروع إلى تحديد األسس المؤّسسية التي تسمح بتطوير مشاريع صرف صحي في اإلتحادات 

 .الظروف المعيشية للسكانتحسين تحسين حماية الموارد المائية والثالث من أجل 

وبعد ثالث سنواٍت من التعاون، تعّددت النتائج المحرزة وأتت على قدر توقعات الشركاء ألن كّل إتحاٍد من 

تمت بلورة نموذٍج لإلدارة واإلتحادات الثالث بات يملك اليوم مخططاً توجيهياً إلدارة المياه المبتذلة، 

أّيدت المؤسسات الرسمية نتائج  الجماعية والمحلية لخطوط ومحطات الصرف الصحي. عالوًة على ذلك،

سمح بتحسين عمل  SIAAP. كما أن التواجد الميداني لخبراء الـالدراسات الفنية واإلقتصادية والقانونية

 مرافق الصرف الصحي الموجودة في كّل إتحاد.

لبنان/ في مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ولقد اخُتتم هذا المشروع خالل مؤتمٍر نّظمه 

 .3102آذار  31في  المكتب التقني للبلديات اللبنانية

المؤسسات الرسمية والبلديات مشارٍك يمّثلون  011وفي هذه المناسبة، ُعرض المشروع بحضور أكثر من 

واإلتحادات البلدية والشركاء الفنيين والماليين وأهل اإلختصاص، وذلك بغرض تعميم منهجية العمل، 

ت ذات الخبرة في مجال اإلدارة المحلية للصرف الصحي، وضمان تبّني ممثلي الدولة والتحاور مع الجها

 للمشروع.

باإلضافة إلى ما سبق، تم عرض آفاق المشروع ما أّدى إلى 

ت اللبنانية في مجال إطالق برنامٍج وطني لمواكبة البلديا

في  3101وستتم بلورة هذا المشروع عام  الصرف الصحي.

 الوطني لدعم البلديات اللبنانية.إطار البرنامج 

والجدير بالذكر أن العديد من الصحف والمواقع اإللكترونية 

أتت على ذكر المؤتمر الختامي، ومنها: الديار، اللواء، 

 ، والوكالة الوطنية لإلعالم.Lebanon Filesالمستقبل، النهار، 

 4102آذار  47المؤتمر الختامي، 
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III- الدوليةانية على الساحة اللبن بلدياتحضوٌر ناشط لل 

لبنانية في اإلجتماعات الدولية لمنظمة المدن والحكومات  بلدياتمشاركة  .أ

  المحلية المتحدة

ً: "المساواة ما بين الرجل  المشاركة في المؤتمر الدولي للنساء المنتخبات محليا

  والمرأة في عداد أولويات التنمية العالمية" 

خالل مجلسها العالمي المنعقد في مدينة  3100المحلية المتحدة عام لمدن والحكومات قررت منظمة ا

 فلورنسا أن تشّكل لجنًة دائمة معنية بالمساواة ما بين الرجل والمرأة.

وهذه اللجنة هي على قناعة تامة بأن المساواة ما بين الرجل والمرأة تعتبر حقاً أساسياً وقيمًة جوهرية ال 

فحسب، بل ينبغي تطبيقها فعلياً في كافة المجاالت السياسية واإلقتصادية ينبغي اإلعتراف بها قانوناً 

 واإلجتماعية والثقافية.

الدولي للنساء المنتخبات محلياً: "المساواة ما بين الرجل والمرأة في عداد أولويات ولذلك انعقد المؤتمر 

ع فرعْي ُنّظم المؤتمر باإلشتراك م. في القصر البلدي لباريس 3102اني كانون الث 21في  التنمية العالمية"

 ن للمنظمة وبدعٍم من فرعْي أفريقيا وأميركا الالتينية، وناقش المواضيع التالية:عيْ أوروبا ومتروبوليس التاب

 مشاركة النساء في صنع القرارات المحلية؛ 

 دور النساء في سبل التمويل المبتكرة والوصول إلى الخدمات األساسية؛ 

 لنساء.توفير مدن آمنة ل 

وهدف المؤتمر إلى إقتراح خطواٍت وخطة عمل لكي تصبح مشاركة النساء في عملية صنع القرار في كافة 

المجاالت )السياسية واإلقتصادية والمالية والمتعلقة بالتنمية البشرية( من ضمن أولويات األجندة العالمية لما 

 .3105بعد عام 

في مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  ساهموحرصاً على تمثيل لبنان في هذه الفعالية الدولية، 

 مشاركة وفد من المنتخبات المحليات اللبنانيات.في تسهيل  لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية

 المتوسط في قليميةواإل المحلية للسلطات الثالث لمنتدىا المشاركة في

نتسبة لها مبالتعاون مع الشبكات ال لجنة المتوسط التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةنّظمت 

في مدينة مرسيليا  3102نيسان  1و 2في  المتوسط في قليميةواإل المحلية للسلطات الثالثالمنتدى 

 الفرنسية.
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يشّكل هذا المنتدى منبراً للسلطات المحلية 

واإلقليمية على ضفاف المتوسط الثالث. وهو 

أيضاً حّيٌز تساهم هذه السلطات من خالله في 

تحديد وتعزيز السياسات المتعلقة بتنمية وإدارة 

زد على ذلك أن هذا المنتدى ُيعّد مناطقها. 

وجهات من خالله  توصلذي ال كان األنسبالم

الوطنية إلى المؤسسات  اوتطلّعاته انظره

 الدولية.و

منتخباً محلّياً يمّثلون  32تألّف الوفد اللبناني من 

: إتحاد بلديات السهل، بلدية غّزة، إتحاد بلديات الجومة عّكار، بلدية رحبة، بلدية بلدية وإتحاد بلديات 30

 -مار روكز  -بعلبك، بلدية بيروت، بلدية برج حّمود، بلدية الدكوانة  السلطان يعقوب، بلدية عاريا، بلدية

تحويطة النهر، إتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، بلدية  -عين الرّمانة  -ضهر الحصن، بلدية فرن الشباك 

 سن الفيل، ، بلدية مار موسى، بلديةاينالّسد، بلدية الم -البوشرية  -غلبون، بلدية الحازمية، بلدية الجديدة 

 بلدية زوق مكايل، وإتحاد بلديات كسروان الفتوح. بلدية طرابلس،

المركزية والحوكمة الديمقراطية في المدن لكان الهدف من المنتدى اإلرتقاء بالسياسات اإلنمائية المتصلة با

 المتوسطية.

رئيس بلدية طرابلس ورئيس إتحاد أّما أبرز نتائج مشاركة الوفد اللبناني فتمّثلت بإنتخاب السيد نادر غزال، 

لجنة المتوسط التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية نائباً لرئيس المجلس السياسي ل بلديات الفيحاء،

، والسيدة بشرى عيتاني، عضو مجلس بلدية بيروت وممثلة رئيس البلدية في المنتدى، عضواً في المتحدة

 المجلس السياسي للجنة.

كانت مداخالت لرئيس بلدية طرابلس، السيد نادر الغزال، ولرئيس بلدية المينا، السيد محمد وخالل المنتدى، 

عيسى. ولقد انقسم الوفد اللبناني على ثالث ورش عمل حول الالمركزية والشباب في سوق العمل والتنمية 

 المستدامة.

، المتوسط منطقة في قليميةاإلو المحلية وفي الختام، أفضى المنتدى إلى إعالٍن سياسي صادر عن السلطات

 فضالً عن تقريٍر حول الحوكمة الديمقراطية في بلدان المتوسط.

 لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المكتب التنفيذي

 1و 5ما بين  مدينة ليون الفرنسيةإجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في 

. وشّكل المكتب التنفيذي الفرنسية آلب-. نّظم اإلجتماع كّل من مدينة ليون ومنطقة رون3102حزيران 

 1إلى  0الخطوة التحضيرية األخيرة للهيئات القانونية قبيل إنعقاد المؤتمر العالمي للمنظمة في الرباط من 

لمؤتمر للنقاشات حول التحضيرات الجارية . وبالتالي، تمحور الجزء األكبر من ا3102تشرين األول 

 المتوسط في واإلقليمية المحلية للسلطات الثالث المنتدىفي  ةد المشاركوالوف
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إلى تجديد الهيئات القانونية للمنظمة  يرمي الذي منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةالعالمي الرابع ل

 .3101وإعتماد خطة عمل للعام 

كما  في مدينة هايكو )الصين(. 3101قرار تنظيم المجلس العالمي لعام على أّكد المكتب التنفيذي ولقد 

لعقد المكتب التنفيذي في ليفربول )إنكلترا(،  3101حزيران  01إلى  01اقترح مبدئياً الفترة الممتدة من 

 .3105واختار مدينة بورتو أليغريه )البرازيل( إلستضافة المكتب التنفيذي عام 

إلى جمع  المؤتمر الذي يرمي علىجامع  بعدٍ إلى ذلك، شّددت المنظمة على الجهود المبذولة إلضفاء 

القطاع  وتأمل المنظمة في مشاركةمشاركين من كافة األطياف والمشارب، وليس أعضاء المنظمة فحسب. 

 المجتمع المدني والشركاء في مجال التنمية. يالخاص وممثل

ولقد شارك مشاركاً شاركوا في اإلجتماعات التي ُعقدت في مدينة ليون.  311وتجدر اإلشارة إلى نحو أن 

رئيس بلدية بيروت ورئيس لجنة رؤساء عضو المكتب التنفيذي وكلٌّ من الدكتور بالل حمد، من لبنان 

مدير و في لبنان ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةالبلديات اللبنانية، والدكتور بشير عضيمي، 

 .المكتب التقني للبلديات اللبنانية

 والحكومات المحلية المتحدةمؤتمر القمة العالمي الرابع لمنظمة المدن 

كل ثالث سنوات، وهو يتيح فرصًة استثنائية لرؤساء المتحدة نظمة المدن والحكومات المحلية ممؤتمر ينعقد 

البلديات وللمنتخبين المحلّيين ومنتخبي المناطق من كافة أصقاع العالم لكي يتالقوا ويتحاوروا مع جهات 

الدولية. كما يسمح المؤتمر لألعضاء بانتخاب الهيئات اإلدارية، فاعلة من القطاع الخاص والمؤسسات 

ويسمح للرئاسة بالنظر جماعياً في المسائل الهامة بغية إعداد األجندة العالمية للمنظمة لفترة السنوات الثالث 

 .المقبلة وما يليها

من العاصمة المغربية الرباط  الذي استضافته منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةانعقد المؤتمر الرابع ل

 2111تحت عنوان "تخيُّل المجتمع، بناء الديمقراطية"، وجمع قرابة  3102تشرين األول  1إلى  0

بلداً شاركوا في النقاشات حول مجموعٍة من القضايا واإلشكاليات المتعلقة بالمجالس  031مشاركاً من 

ول وقادة محلّيون وإقليميون وممثلون عن المنظمات ولقد شارك في المؤتمر رؤساء د المحلية والمناطقية.

الدولية والمؤسسات المالية، وشركاء من المجتمع المدني ومن القطاعين العام والخاص، فضالً عن العديد 

 من الشخصيات المرموقة.

رئيس بلدية وعضو مجلس بلدي من بلديات  31شارك في المؤتمر العالمي الرابع للمنظمة من لبنان، و

 - مار روكز - النّقاش، عّميق، عاريا، برج حّمود، الشياح، شويت، الدكوانة - ، تبنين، أنطلياسطرابلس

الّسد، نهر  - ةيالبوشر - تحويطة النهر، الحازمية، الجديدة - عين الرّمانة - ضهر الحصين، وفرن الشباك

ب منظمة المدن والحكومات ى مكتولقد تولّ  المعلقة، وزوق مكايل. - ابراهيم، الروضة، سن الفيل، زحلة

 / المكتب التقني للبلديات اللبنانية تنظيم مشاركة الوفد اللبناني ورافقه في مختلف مراحل الزيارة. المحلية
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كما انعقدت أربع طاوالت مستديرة للبحث في المواضيع 

التالية: تحسين نوعية الحياة، وتعزيز التضامن ما بين 

المحلية الجديدة، واإلرتقاء  المناطق، ومواكبة الحوكمة

 بالتنّوع.

ولقد كان للمنتخبين اللبنانيين المشاركين العديد من 

المحطات المميزة، إذ قام السيد إدمون غارّيوس، رئيس 

بلورة استراتيجية منظمات  حولبلدية الشّياح، بمداخلٍة 

 IIIالمدن والمناطق في إطار اإلعداد ألجندة المؤئل 

في شارك أيضاً و .3105وأجندة التنمية لما بعد العام 

خابات الرئاسية ، المرّشحة سابقاً لإلنت(Ségolène ROYAL) كل من السيدة سيغولين رويالجلسات النقاش 

، ورئيسة جمعية المناطق الفرانكوفونية (Poitou-Charentes) منطقة بواتو شارنتالفرنسية ورئيسة 

ورئيس الجمعية الفرنسية لمجلس بلديات ومناطق  (، رئيس بلدية بوردوAlain JUPPEوالسيد آالن جوبيه )

ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية  والسيد قادر توباش، رئيس بلدية اسطنبول(، AFCCREأوروبا )

، فضالً عن 3105دة ما بعد العام وعضو الفريق الرفيع المستوى المعني بأجنالذي أعيد إنتخابه المتحدة 

السيدة فاطمة زهرة منصوري رئيسة بلدية مراكش )المغرب( وعضو الجمعية الدولية لرؤساء البلديات 

 .الفرنكوفونية

ة للتباحث بشأن مزايا المجالس إلى ذلك، شارك السيد نادر غزال، رئيس بلدية طرابلس، في طاولٍة مستدير

المحلية والمناطقية وقدرتها على التحّرك والقيود المفروضة عليها في إطار مواجهتها لصعوباٍت جّمة داخلية 

أو خارجية كفشل دولة القانون أو ضعف المجتمع واإلقتصاد أو الكوارث الطبيعية والنزاعات. ولقد تحّدث 

 الالجئين السوريين. في إستيعاب مسألةطات المحلية السل دورعن السيد غزال بشكٍل خاص 

/ المكتب التقني في لبنانعلى هامش هذا المؤتمر، قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة و

جتماعات مع منظمة المدن العربية، وزارة الخارجية الفرنسية، جمعية المناطق إة عدّ عقد للبلديات اللبنانية ب

نا ليند آ ؤّسسةم الفرنسية، Champagne Ardenneمجلس مقاطعة  المقاطعات الفرنسية، جمعيةالفرنسية، 

التنمية عنى بتُ  جديدة لتطوير مشاريعسعياً ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية؛ وذلك 

 قامةوبحثاً عن فرص إل والتعاون الالمركزي

 .شراكات جديدة مع شركاء فرنسيين

وفي ختام المؤتمر، اعُتِمد إعالن الرباط بناًء على 

ما تّم من نقاشات وعلى ما اسُتخلص من دروٍس 

عاٍم من الخبرة خدمًة للمجالس  011وِعبر بعد 

 المحلية. 

ويقّر إعالن الرباط بضرورة التغيير واإلبتكار 

أكثر عدالً من خالل تعزيز والتوّصل إلى مجتمعاٍت 

 الشّياح بلدية رئيس غارّيوس، إدمون السيد

 Ségolène ROYALالوفد اللبناني برفقة السيدة 
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مناطقية. ويشّدد اإلعالن أيضاً على دور هذه المجالس المحلية والالحوكمة من أسفل إلى أعلى بقيادة مجالس 

 .دون الوطنية بوصفها قاطرًة للتنمية ولإلرتقاء بالحوار كأداٍة للسالم

التالية غطت زيارة الوفد اللبناني في مقاالتها: المستقبل، والمواقع وتجدر اإلشارة إلى أن الصحف 

Lebanon Files ،L’Orient-Le Jour.باإلضافة إلى الوكالة الوطنية لإلعالم ، 

 اللبنانية في فعالياٍت دولية أخرى بلدياتمشاركة ال .ب

ا ليند  منتدى مؤسسة آنّ

وصانعي قرار نافذين وخبراء  يالمدنين شباب ومنظمات من المجتمع يجمع منتدى مؤّسسة آنا ليند قياد

ثقافيين من المنطقة األورومتوسطية. وكان الهدف من المنتدى توفير حّيٍز تشاركي ومبتكر للحوار والتشبيك 

 وتبادل الممارسات الحسنة بشأن المبادرات المتعلقة بالحوار ما بين الثقافات.

في مدينة مرسيليا الفرنسية، في إطار إعالن  2102نيسان  1إلى  1انعقدت الدورة الثانية للمنتدى من 

 ، وباإلشتراك مع مؤسسات محلية ودولية. 3102بروفانس عاصمًة للثقافة األوروبية عام  –مرسيليا 

 بلداً. أما أبرز المقترحات التي خرج بها فهي: 11مشارك من  0511شارك في المؤتمر نحو 

 اإلعالن عن أسبوٍع سنوي للمتوسط؛ 

 جارة مستدامة مخّصص لسوريا؛إطالق مشروع ت 

 تفعيل الشراكة المتوسطية؛ 

  ة والتعليم؛مسائل المواطنالتذكير بأهمية العمل على 

 متوسطي. -إطالق برنامج ترجمة أورو 

مدير المكتب و في لبنان ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةالدكتور بشير عضيمي، ولقد شارك 

 ة والمجتمع المدني.في ورشة العمل المخّصصة للمواطن التقني للبلديات اللبنانية

إلى ذلك، أقامت السيدة هال كيروز، قنصل لبنان في مرسيليا، حفل استقباٍل رسمي في مقّر القنصلية على 

 شرف الوفد اللبناني الذي ضّم نحو عشرين منتخباً وموظفاً بلدياً.
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 1124الفعاليات المرتقبة لعام 

 

 الوصف والمكان الحدث التاريخ

كانون  48

 الثاني

يوم تشاوري حول تعزيز التراث 

-)جبيل والتنمية المحلية في لبنان

 بيبلوس(

 شبكة المدن التاريخية األثريةبين أعضاء نقاش 

لشركاء الفرنسيين حول مشروٍع لتعزيز التراث وا

 على الصعيد الوطني.

كانون  48

 الثاني

ورشة عمل مخّصصة إلستعراض 

-)جبيلتشخيص إتحاد بلديات بعلبك 

 بيبلوس(

على مختلف الشركاء عرض تشخيص المنطقة 

 ومناقشة الخطوات المقبلة للمشروع.

بلدية المحلية في عرض الخطة اإلستراتيجية للتنمية  يوم المدينة اللبنانية في بعلبك شباط 0

 بعلبك وجولة على أبرز معالم المدينة.

00-02 

 شباط

بالتعاون مع زيارة تقنية إلى فرنسا 

فرنسا  –منظمة المدن المتحدة 

والمركز الوطني لتدريب موظفي 

 (CNFPTالسلطات المحلية )

زيارة تقنية حول المهن والوظائف في السلطات 

المحلية لمنتخبين وموظفين من السلطات المحلية 

اللبنانية المشاركة في البرنامج المشترك اللبناني 

 الفرنسي.

07-40 

 شباط

منتدى تدريبي مع مؤّسسة آنا ليند 

 )بيروت(

"الشباب في الحوار منتدى تدريبي تحت عنوان 

باإلشتراك مع مؤّسسة آنا ليند واللجنة  "المحلي

 .شبكة آنا ليند في لبنان، رئيسة الوطنية لليونسكو

 00و 01

  نيسان

   مؤتمر لتبادل األفكار حول التراث

ما هو دور وحمايته والنهوض به: 

المسؤولين المحليين وما هو الدعم 

 الواجب تقديمه للبلديات؟

   لقاء الهيئة الدائمة لمشاريع

التعاون الالمركزي التي ُتعنى 

)زوق  ث والسياحةبتعزيز الترا

 مكايل(

  مشروع شبكة المدن التاريخية األثرية عرض

التراث الثقافي، التراث الطبيعي والتنمية »

وإجراء حوار مع وزير الثقافة  «المحلية في لبنان

 والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

 تبادل تجارب التعاون الالمركزي في مجال 

  ث والسياحةتعزيز الترا

إطالق خدمة جديدة لرصد الجهات  أّيار 6

 المانحة

إعالم البلديات واإلتحادات البلدية المنتسبة إلى 

والطلبات الموّجهة المنظمة بدعوات تقديم المشاريع 

 إلى السلطات المحلية.
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 :البلديات وإدارة الصرف الصحي أّيار 41

المخّصص للبلديات  ّولالمؤتمر األ

 اللبنانية حول قطاع الصرف الصحي

 )بيروت(

إطالق البرنامج الوطني حول الصرف الصحي 

نقابة تجّمع البلديات للصرف الصحي باإلشتراك مع 

نوجان سور مارن  مدينة، (SIAAPلمنطقة باريس )

، وبرنامج لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، الفرنسية

 . pS-Eauالتضامن 

تقني عرض نتائج الدراسة التوثيقية التي أجريت بدعٍم 

 .HydroConseilمن مكتب الدراسات 

01-02 

 حزيران

زيارة تقنية مؤسسية إلى باريس 

 حول الصرف الصحي )فرنسا(

زيارة تقنية مؤسسية إلى فرنسا لمنتخبين وموظفين 

برنامج دعم من مدٍن صغيرة أو ريفية في إطار 

قدرات البلديات اللبنانية ودعم الحوار مع السلطات 

 .المركزية في إطار معالجة مياه الصرف الصّحي

07-09 

 حزيران

المكتب التنفيذي لمنظمة المدن 

والحكومات المحلية المتحدة 

 )ليفربول، بريطانيا(

سينعقد المكتب التنفيذي بالتزامن مع المهرجان الدولي 

لألعمال في ليفربول والقمة العالمية لقادة المدن، ما 

يتيح ألعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية 

ة جديدة. والجدير لمتحدة فرصاً للعمل مع جهات فاعلا

عضو في المكتب  هي بالذكر أن بلدية بيروت

 التنفيذي.

لقاء جامع للمدن اللبنانية األعضاء في المنظمة:  يوم المدينة اللبنانية في جونية حزيران 47

عرض للبرامج الوطنية ولمشاريع بلدية جونية، 

 فضالً عن إطالق مهرجانات جونية الدولية.

المنتدى الخامس لنشاط السلطات  تموز 2و 2

، من الدوليةالمحلية على الساحة 

فرنسا  –تنظيم منظمة المدن المتحدة 

 )باريس(

إجتماع لمجموعة لبنان )المستجدات والمستقبل( 

ونقاشات حول آفاق المشاريع المنبثقة عن البرنامج 

نية ودور السلطات المحلية ناالوطني لدعم البلديات اللب

 الفرنسية في هذا اإلطار.

45-46 

 أيلول

االوروبي تحاد ورشة عمل مع اإل

 حول الالمركزية ودور البلديات في

 )األردن(زمات األ أوقات

 مشاركة بلدية لبنانية في أعمال الورشة.

إطار مشروع المنطقة مؤتمر في  تشرين األول

المستدامة في المتن األعلى 

 باإلشتراك مع منطقة إيل دو فرانس

إطالق دينامية تأسيس وإدارة منطقة مستدامة في 

األعلى عقب التوقيع على ميثاق المنطقة المتن 

 .المستدامة

ورشة عمل قانونية حول تجّمع  تشرين األول
 بيروت الكبرى

دراسة اإلمكانات القانونية المتاحة لتأسيس تجّمع 
 بلديات بيروت الكبرى.
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08-42 

 تشرين الثاني

زيارة تقنية لمدٍن متوسطة الحجم 

مقاطعة األود  فيوبلدات ريفية 

 )فرنسا(

تمكين المنتخبين والموظفين المحليين اللبنانيين من 

اإلّطالع على كيفية تنظيم العمل البلدي في المدن 

 الصغيرة والريفية في مقاطعة األود الفرنسية.

42-46 

 تشرين الثاني

المجلس العالمي لمنظمة المدن 

)هايكو،  والحكومات المحلية المتحدة

 الصين(

منظمة المدن  يحدد المجلس العالمي توّجهات

والحكومات المحلية المتحدة ويحرص على تنفيذ ما 

تقّرره الجمعية العامة من توّجهات. إن البلديات 

العالمي هي بيروت  ساللبنانية األعضاء في المجل

 ن والشّياح.يوالدكوانة وتبن

 04و 00، 9

 كانون األّول

 ضمن محليةورش عمل تقنية 

برنامج دعم قدرات البلديات اللبنانية 

ودعم الحوار مع السلطات المركزية 

في إطار معالجة مياه الصرف 

 )لبنان( الصّحي

تعزيز إلمام الجهات الفاعلة البلدية اللبنانية بالجوانب 

وتأتي هذه  التقنية إلدارة مياه الصرف الصحي.

الورش المحلية كتتمة للمؤتمرات التي تنعقد على 

 يد الوطني.الصع

 


